
11. listopadu
Den válečných veteránů

Veřejná sbírka pro Paměť národa 
1. – 14. listopadu 2019 
na sbírkových místech a v ulicích 
po celé České republice.



Je na nás, aby se na jejich příběhy nezapomnělo.

V rámci sbírky vybíráme prostředky na nahrávání 
vzpomínek veteránů a dalších hrdinů do archivu 
Paměť národa. Každý kdo přispěje získá vlčí mák – 
symbol Dne válečných veteránů.

Paměť národa je veřejně dostupný archiv vzpomínek 
pamětníků. Obsahuje přes 9 500 tisíce svědectví, audio 
a video nahrávky, fotografie. Z Paměti národa vycházejí 
všechny další projekty organizace Post Bellum – rozhlasové 
a televizní pořady, knihy, výstavy, vzdělávací programy pro 
základní a střední školy.   
 
11. listopadu 1918 byla podpisem příměří ukončena první 
světová válka. Je to den věnovaný památce válečných 
veteránů – slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo 
Den vzpomínek.

Vlčí mák je symbolem veteránů už od konce první 
světové války. Máky v té době pokrývaly hroby padlých 
na západní frontě. Připnutím jeho symbolického květu 
si lidé připomínají hrdinství vojáků a jejich oběti.

Den válečných 
veteránů



Váleční veteráni a Paměť národa

Pro archiv Paměť národa vyprávělo svůj příběh již 1290 válečných 
veteránů a účastníků odboje. V ČR žije 373 válečných veteránů z druhé 
světové války, 31 válečných veteránů protikomunistického odboje, 
14 653 novodobých válečných veteránů a nespočet lidí, kteří 
v průběhu svého života aktivně bojovali za svobodu a demokracii.

Většina jejich příběhů zůstává zatím skryta. Peníze ze sbírky použijeme 
na natočení a uchování příběhů – abychom nezapomněli na statečnost, 
obětavost a nasazení těchto lidí.  

Natáčíme na audio a na video. Minimální náklady na natočení, 
zpracování a uložení vzpomínek jednoho člověka na portál Paměť národa 
stojí 6 500 korun (audio). V případě video nahrávky je to 11 000 korun. 

* Údaje, poskytnuté Oddělením péče o válečné veterány na Ministerstvu obrany ČR
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Jak sbírka funguje  
 
Na sbírkových místech – v obchodech, knihovnách, trafikách a firmách – 
je možné si vzít symbolický květ vlčího máku a dát příspěvek do pokladničky.  
Doporučená výše příspěvku je 30 Kč. V ulicích nabízejí květy dobrovolníci.
Lidé mohou přispět také on-line, přes web denveteranu.cz.  

Sbírka Paměti národa 
ke Dni válečných veteránů v roce 2018:  

• 363 sbírkových míst
• více než 200 dobrovolníků
• 37 520 rozdaných květů máku
• 1 290 406 Kč výtěžek ze sbírky
• ve všech 14 krajích ČR
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Propagace sbírky

• web pametnaroda.cz (40 000 uživatelů / měsíc)
• web denveteranu.cz
• web postbellum.cz (5 000 uživatelů)
• výstavní panely v krajských městech připomínají 11. listopad 

jako Den válečných veteránů a zobrazují vybrané příběhy českých 
válečných veteránů

• rozhlasový pořad Příběhy 20. století 
díly věnované vzpomínkám válečných veteránů

• spoty v zapojených kinech

Sociální sítě 

• Facebook Paměť národa (34 000 fanoušků)
• Twitter účet Paměť národa (přes 5 500 sledujících) 
• aktivní spolupráce s médii: Aktuálně.cz, Echo24, Reportér, 

Forum24 a další
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Je na nás, aby se na jejich příběhy nezapomnělo.

Připojte se k naší sbírce, pomozte nám rozšířit tradici Dne veteránů
a vybrat prostředky na další rozvoj Paměti národa. Natáčíme příběhy 
pamětníků po celé České republice. Máme regionální studia v Hradci 
Králové, Olomouci, Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Plzni a Praze. 
Vybrané prostředky zůstávají v regionu.   
 

Jak se zapojit v roce 2019

• umístěte ve svém obchodě, kavárně nebo firmě 
zapečetěnou sbírkovou pokladničku (dodáme vám ji až 
na místo, společně s máky, plakátem a všemi potřebnými 
dokumenty k provádění veřejné sbírky)

• zúčastněte se veřejné sbírky, 
pomozte nám jako dobrovolníci v ulicích

• přispějte peněžním darem, nákupem máků na e-shopu 
nebo příspěvkem on-line na darujme.cz 

• propagujte sbírku ve svém okolí prostřednictvím sdílení 
události nebo plakáty, které vám rádi zašleme 







produkce a program

Jakub Pánek 
(+420) 736 516 517   
jakub.panek@postbellum.cz

hlavní koordinátorka

Marie Mrvová 
(+420) 603 329 872   
marie.mrvova@postbellum.cz

Paměť národa 
Východní Čechy

Tomáš Heller  
ředitel pobočky 
(+420) 723 113 280   
tomas.heller@postbellum.cz

PR a média

Jana Holcová
(+420) 777 800 184
jana.holcova@postbellum.cz

Paměť národa 
Střední Morava

Petr Zavadil   
ředitel pobočky 
(+420) 774 842 074   
petr.zavadil@postbellum.cz

partneři a sponzoři

Jan Polouček
(+420) 775 107 654
jan.poloucek@postbellum.cz

Paměť národa 
Plzeňský kraj

Markéta Čekanová   
ředitelka pobočky 
(+420) 724 317 539   
marketa.cekanova@postbellum.cz

Paměť národa 
Jihomoravský kraj

David Butula   
ředitel pobočky 
(+420) 736 531 654   
david.butula@postbellum.cz

Paměť národa 
Jihočeský kraj

Tomáš Trantina   
ředitel pobočky 
(+420) 602 626 653   
tomas.trantina@postbellum.cz
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Pobočky 
Paměti národa

Starají se o regionální 
rozvoj sbírky.



Realizátorem veřejné sbírky je 
organizace Post Bellum o.p.s.

11. listopadu
Den válečných veteránů

denveteranu.cz 
pametnaroda.cz 
postbellum.cz


