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VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA 

1989: ROK ZÁZRAKŮ

Výstava pojednává o pádu 
komunistického režimu v Čes-
koslovensku. Dobové plaká-
ty a fotografie jsou doplněny 
faktografií, tehdejším tiskem 
či vzpomínkami přímých akté-
rů. Žáci interaktivně pracují 
s dobovými materiály a pomo-
cí kvízů ověřují získané zna-
losti.

KNIHA 

NÁSTROJE 
NORMALIZAČNÍ 
MOCI

Metodická příručka ve 13 kapi-
tolách popisuje, jaké instituce 
a postupy se podílely na nastolo-
vání diktatury. Kromě informač-
ních textů, vzpomínek pamětní-
ků a rozhovorů s historiky přiná-
ší také velké množství dobových 
materiálů, ukázky z dobového 
tisku. Součástí jsou i aktivity 
určené pro práci v hodinách.

PLAKÁTOVÁ VÝSTAVA 

SLIBY VS. REALITA

Plakátová výstava Sliby ver-
sus realita přibližuje podobu 
propagandy v komunistic-
kém Československu mezi lety 
1945–1989. Barevné plakáty 
s budovatelskými hesly v kon-
frontaci s dobovými černobí-
lými snímky významných čes-
kých fotografů přináší výstižné 
srovnání příslibů lepší budouc-
nosti a následné reality.

Vyplňte do 20. října přihlášku na www.pribehybezpravi.cz. Promítněte během listopadu film a uspořádejte besedu s hostem. 
Můžete si vybrat i z debat, které pro Vás připravíme.

Více informací najdete na: www.pribehybezpravi.cz / www.facebook.com/pribehybezpravi.cz / info@pribehybezpravi.cz / 734 428 487

Projekt podpořili: Hlavní mediální partner:
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KAŽDÝ VYUČUJÍCÍ ZDARMA DOSTANE:
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NORMALIZAČNÍ LOUTKA
Radek Beran / ČR / 2013 / 42 min.

Normalizační loutka se na dobu normaliza-
ce dívá dětskýma očima. Přibližuje svět školy, 
betonových hřišť a pionýrských schůzek, svět, 
který trestá každé vybočení z řady. Hlavní 
postava filmu má k hrdinství daleko, a tak vol-
by, které v průběhu života činí, nejsou vlastně 
žádnými skutečnými volbami. Jako mnozí další 
i ona se stává šedou myší. Snímek, inspirovaný 
skutečnými událostmi ze života autorů, vznikl 
ve spolupráci společnosti Člověk v tísni a diva-
delního souboru Buchty a loutky. Loutkové 
pasáže jsou proloženy mnoha archivními záběry.

NIKOMU JSEM NEUBLÍŽIL
Pavel Křemen / ČR / 2011 / 43 min.

Dokument Pavla Křemena pátrá po motivech, 
které za minulého režimu vedly lidi ke spo-
lupráci se Státní bezpečností (StB). Někdo 
spolupracoval kvůli rodině či kariéře, pro dal-
šího představovalo být agentem svého druhu 
dobrodružství. Ve filmu otevřeně vypovídají 
jak bývalí spolupracovníci StB, tak samotní 
důstojníci komunistické tajné policie. Každý 
se ke své minulosti staví po svém – ale vět-
šina z nich ve filmu alibisticky prohlašuje, 
že vědomě „nikomu neublížili“. Dokument 
působivě ilustruje, jak rafinovanými způsoby 
komunismus korumpoval lidské charaktery.

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ: 
VYVLASTNĚNÍ
Ivan Biel / ČR / 2010 / 27 min.

Manželé Chnápkovi měli za sebou na kon-
ci osmdesátých let 20. století nelehká léta 
v disentu a těsně před revolucí soud rozhodl 
o vyvlastnění jejich usedlosti. Dům Chnápko-
vých v obci Osvračín na Domažlicku byl komu-
nistickým úřadům už dlouho trnem v oku – 
fungoval jako „ostrůvek svobody“, kam se za 
koncerty zakázaných kapel sjížděly až stovky 
lidí a kde vznikal undergroundový časopis Vok-
no. Je ironií osudu, že na klíčových místech, 
která o vyvlastnění rozhodla, sedí stále stej-
ní lidé a boj s úřady pro rodinu Chnápkových 
pokračuje i 30 let od přechodu k demokracii.

VZPOMÍNÁME
Kolektiv autorů / ČR / 2001

Deset krátkých dokumentů z cyklu Vzpomí-
náme přibližuje některé aspekty socialistické-
ho každodenního života (Co se nosilo, Volný 
čas, Svět dětí aj.). Filmy zachycují proměny 
životního stylu v letech 1945–1989 a přibli-
žují toto období skrze detaily z obyčejného 
života. Krátké filmy z cyklu Vzpomínáme byly 
natočeny podle námětu dokumentaristy Pavla 
Kouteckého.

BEDNY KOMUNISMU

Prohlédněte si přímo ve Vaší třídě autentické dobové předměty z růz-
ných oblastí života v socialistickém Československu, do kterých se 
promítla dobová propaganda či šeď všedních dní. Zapůjčte si zdarma 
tematicky zaměřenou Bednu komunismu spolu s metodickým materiá-
lem, aktivitou do hodiny a informačními texty o jednotlivých předmě-
tech. Více informací na www.jsns.cz/bednykomunismu.

ONLINE BESEDY

Připojte se se svými žáky a sledujte online debaty 
s odborníky, pamětníky a dalšími zajímavými hosty 
k vybraným filmům z letošní nabídky.
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JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH – DOKUMENTÁRNÍ FILMY O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

PROJEKT SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI, ASOCIACE FILM & SOCIOLOGIE A ČESKÁ TELEVIZE
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Pokud nebudete moci přehrát filmy z portálu JSNS.CZ (např. z důvodu nedostupnosti kvalitního internetového připojení), spojte se s námi (telefonicky nebo e-mailem). Společně najdeme vhodné řešení.

JAK SE ZAPOJIT? 

Vzdělávací program JSNS

Člověk v tísni, o. p. s.

Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2

www.jsns.cz
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Příběhy bezpráví – 
NÁSTROJE NORMALIZAČNÍ MOCI
Metodická příručka
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USB FLASH DISK  

PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ

USB disk obsahuje přehled filmů a průvodce všemi audiovizuálními 
lekcemi k výuce moderních československých dějin Krok za krokem.

Speciální nabídka

https://www.jsns.cz/bednykomunismu

