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PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI 

Spustili jsme celorepublikovou kampaň Proti ztrátě paměti  
Celorepubliková kampaň Proti ztrátě paměti, vrcholící 27. 
června 2013, byla spuštěna. Na specielních webových 
stránkách www.protiztratepameti.cz se ke kampani připojují 
první signatáři z řad celebrit, pamětníků, učitelů i široké 
veřejnosti. Pokud se chcete připojit osobním prohlášením, 
stačí vyplnit jednoduchý formulář. 

Do kampaně se stále může zapojit i vaše škola. Promítněte 
film Ztráta paměti, uspořádejte diskusi s pamětníkem, 
udělejte happening či projektový den. My vám poskytneme 

film (online či na DVD), pietní stužky, brožury „O komunistických časech“ a zviditelníme vaši 
školu na webových stránkách kampaně. V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem na adrese 
info@pribehybezpravi.cz. 
 

VYZKOUŠEJTE NOVINKY NA WEBU JSNS.CZ  

Na našem audiovizuálním portálu jsme zprovoznili 
možnost stahování filmů. U každé AV lekce je nově vedle 
možností přehrát film či ukázku i nové tlačítko „Stáhnout 
film“. Doufáme, že vám tato možnost usnadní práci 
s našimi materiály, zvláště v případě pomalého 
internetového připojení. Připravili jsme pro vás 
jednoduchý návod, ve kterém najdete všechny potřebné 
informace.  

Nově také mohou učitelé zpřístupnit konkrétní AV lekci 
svým žákům na omezenou dobu v případě, že chtějí 

zhlédnutí filmu zahrnout do domácí přípravy na další hodinu. Tlačítko „Zpřístupnit žákům“ je 
umístěno u každé AV lekce vpravo od okénka s filmem.  

 

 

http://www.protiztratepameti.cz/�
http://www.protiztratepameti.cz/cs/pripojili-se�
mailto:info@pribehybezpravi.cz�
http://www.jsns.cz/cz/article/0/Manual_stahovani.html?id=86�


 

  

  
 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

Blíží se uzávěrka nominací na Cenu Příběhů bezpráví 2013  
Dne 30. června uzavíráme nominace na letošní Cenu 
Příběhů bezpráví. Tuto cenu každoročně udělujeme za 
odvážné postoje a činy v období vlády komunistického 
režimu. Nominace mohou předkládat mladí lidé ve věku 
od 13 do 21 let. Vyzvěte proto své žáky a studenty, aby 
nám poslali své návrhy osobností, které si podle jejich 
názoru ocenění zaslouží. Laureátům či jejich nejbližším 
budou ceny předány při slavnostním zahájení 9. ročníku 
Měsíce filmu na školách v listopadu 2013. Přečtěte si 
medailonky dosavadních držitelů ceny.   

 

Připravujeme 9. ročník projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách 2013 
V rámci Měsíce filmu na školách vám zdarma nabídneme 
dokumentární filmy, postihující důležitá témata moderních 
československých dějin (holocaust, persekuce 50. let, rok 
1968 a normalizace). Vybírali jsme takové filmy, které 
v minulých ročnících vzbudily největší ohlas. Zároveň 
pro vás připravujeme jedinečné bonusové materiály – 
loutkový film o normalizaci či první díl úspěšného seriálu 
Hořící keř.  

Letos poprvé budete mít možnost filmy promítat on-
line na našem novém audiovizuálním portálu www.jsns.cz. Využívání portálu vyžaduje registraci, 
které není složitá, ale přeci jen zabere určitý čas. Proto vám doporučujeme zřídit si tuto registraci 
již před prázdninami a pak pouze využívat všech možností, které vám náš portál nabízí (možnost 
shlédnout filmy předem, projekce on-line, lekce do hodin ke každému filmu, aktualizované 
doporučené odkazy, bonusové materiály a další). 

Registraci je možné zahájit kdykoli – stáhněte si manuál k práci s audiovizuálním portálem včetně 
podrobných informací o registraci. Těšíme se na spolupráci. 

    
ORGANIZUJETE PROJEKTOVÉ DNY? DEJTE O SOBĚ VĚDĚT 

Pořádáte na své škole projektové dny? Používáte k tomu 
dokumentární filmy z naší nabídky? Pokud jste některý z nich 
věnovali tématu multikulturní soužití, dejte nám vědět. Do 
připravované publikace sbíráme nápady a příklady dobré 
praxe. Co hledáme? Interaktivní aktivity, doporučení 
vhodných metod, sdílení příběhů žáků a dalších lidí z okolí s 
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odlišnou národností, a tipy na další aktivity. Napište nám, jak u vás projektové dny na toto téma 
pořádáte, pošlete fotografie nebo jiné výstupy. Nebo takový den plánujete? Pozvěte nás na něj. Na 
vaše nápady se těší koordinátorka Kateřina Suchá na e-mailu katerina.sucha@jsns.cz. Příspěvky, 
které vybereme, budou finančně ohodnoceny.  

 
TĚŠÍME SE NA OBRÁZKY DO VÝTVARNÉ SOUTEŽE  

Připomínáme, že do konce června můžete zasílat soutěžní práce do 
výtvarné soutěže Jeden svět dětem, kterou pořádáme ve spolupráci s 
Českou televizí. Vyhlášení výsledků a předání cen každoročně 
probíhá v televizním pořadu Studio Kamarád. Soutěž je určena žákům 
do 13 let, kteří se zúčastnili projekcí Jeden svět dětem v rámci 
festivalu Jeden svět 2013. Zadání soutěže je jednoduché – nakreslit 
obrázek reflektující některý ze zhlédnutých filmů.  
 

 
OBJEDNEJTE SI ZDARMA PUBLIKACI ZÁKLADY DOKUMENTÁRNÍHO FILMU  

Publikace usnadňuje orientaci v základních pojmech filmové 
dokumentaristiky a přináší odpovědi na otázky týkající se dějin, 
různých režijních přístupů a aspektů výroby dokumentárního filmu. 
Předlohou pro vznik příručky se stala kanadská publikace Behind the 
Camera, přičemž originální text je upraven pro český a evropský 
kontext a je doplněn o příklady dokumentárních filmů s lidskoprávní a 
sociální tematikou, které jsou zastoupeny v  AV materiálech Jednoho 
světa na školách. Samostatná kapitola se věnuje vývoji 
československého a českého dokumentárního filmu. Publikaci je 
možno si objednat na našem webu.  
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