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PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Revoluční 10. ročník Měsíce filmu na školách je v plném proudu
V úterý 28. října jsme v pražském kině Lucerna
podesáté slavnostně zahájili Příběhy bezpráví –
měsíc filmu na školách. Během večera byly
uděleny Ceny Příběhů bezpráví a návštěvníci
zhlédli premiéru nového dokumentárního
snímku 1989: Z deníku Ivany A.
Na 669 školách v celé České republice právě
probíhají projekce filmů a beseduje se
s pamětníky sametové revoluce. Z toho 59 škol
pátrá po příbězích sametové revoluce ve svém
městě a sdílí je prostřednictvím mapové aplikace.
Víme, kdo získal Cenu Příběhů bezpráví pro rok 2014
V pátek 17. října zasedla studentská porota a
vybrala tři laureáty, kteří získali Cenu příběhů
bezpráví pro rok 2014. Prvním laureátem se stal
Josef Čoček, který jako agent-chodec převáděl
lidi do svobodného světa. Druhou laureátkou je
Karla Charvátová (roz. Grollová), která byla
zadržena Státní bezpečností v roce 1948 za
výrobu protirežimních letáků. Poslední, třetí
laureátkou se stala Jarmila Stibicová, která se
po okupaci otevřeně postavila proti režimu a po smrti Jana Palacha organizovala na místní
škole stávky, hladovky a různé protestní akce. Za šíření letáků k 1. výročí srpnové okupace
byla podmíněně odsouzena na 6 měsíců s podmínkou na dva roky. Podívejte se na
medailonky všech laureátů.

Vezměte své žáky na výstavu
Celý listopad se můžete přijít podívat na
výstavu fotografií s portréty pamětníků,
jejichž život poznamenalo komunistické
bezpráví. Jejich osudy zdokumentovali mladí
lidé, fotil Vojtěch Vlk. Výstava je vyústěním
týmových projektů Příběhy bezpráví - z místa,
kde žijeme. Žáci základních a středních škol
hledali ve svém okolí pamětníky a jejich
výpovědi pak doplnili o nejrůznější dobové
materiály. Místo konání: Langhans – centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1. Po–so:
od 10:00 do 20:00. Vstup zdarma. Pozvánka ke stažení v pdf formátu.
Jsme součástí Festivalu Svobody
Jeden svět na školách je součástí platformy
na oslavu 25. let znovunabyté demokracie
v naší zemi. Do Festivalu Svobody se
zapojujeme hned s několika projekty, z nichž
většinu znáte a jichž se sami účastníte (jejich
výčet na www.festivalsvobody.cz). Především
bychom vás ale chtěli upozornit na projekci
našeho nového filmu 1989: Z deníku Ivany
A., která pro veřejnost proběhne 13. 11. 2014
v Langhansu – Centru Člověka v tísni v Praze od 19:00. Na místě budete mít možnost
besedovat se Šimonem Pánkem, Věrou Roubalovou-Kostlánovou a režisérem filmu
Karlem Strachotou. Srdečně vás také zveme do našeho „podzimního kina“ na
Jungmannovo nám. v Praze, kde se film bude promítat 17.–20. listopadu, vždy od 18:00 a
20:00. Podzimní kino bude ale otevřeno od 17:00 do 21:30 a vy se tak budete moci podívat
rovněž na sestřih archivních materiálů České televize a FAMU z listopadu a prosince
1989. Naši kolegové z Člověka v tísni pak 14. 11. pořádají mezinárodní konferenci Za vaši a
naši svobodu. Více informací o akcích během Festivalu Svobody po celé ČR najdete na
www.festivalsvobody.cz.

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O PROJEKTU KDO JINÝ?
Nová AV lekce pro vaše další vzdělávání
Připravili jsme další audiovizuální lekci
určenou přímo vám, pedagogům. Lekce
Týmové projekty Kdo jiný? jako forma
projektového vyučování je součástí sekce Další
vzdělávání pedagogů na jsns.cz a dozvíte se
v ní krok za krokem, co je projektové
vyučování, jak postupovat při přípravě
týmového projektu se žáky, jak týmový
projekt využít při naplňování RVP a mnoho

příkladů dobré praxe z konkrétních škol. AV lekce, jejíž součástí je i videosestřih týmových
projektů, je jedním z výstupů projektu „Kdo jiný? Posilování podnikatelských dovedností
žáků
ve
Středočeském
kraji
prostřednictvím
občanské
angažovanosti
(CZ.1.07/1.1.32/02.0119)“, který jsme realizovali za podpory Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Středočeském kraji. Všechny výstupy a
závěrečnou zprávu, která hodnotí dopad projektu z pohledu žáků a pedagogů, naleznete na
našich stránkách. Na vaše případné dotazy se budeme těšit na jsns@jsns.cz.

PŘEDSTAVUJEME
Pastor undergroundu seznamuje již několik let své žáky s Příběhy bezpráví
Salesiánský kněz Ladislav Heryán se
pravidelně každý rok zapojuje do Příběhů
bezpráví – měsíce filmu na školách. Svým
žákům na Jaboku - vyšší odborné škole
sociálně pedagogické a teologické promítá
filmy a seznamuje je s našimi moderními
dějinami
a
s osobnostmi
českého
undergroundu a disentu. Letos přijde na
besedu po filmu 1989: Z deníku Ivany A.,
věnujícímu se událostem revolučního roku,
Michaela Němcová. „Jednak byla zpěvačkou undergroundové kapely Půlnoc, jednak jí
v době revoluce mohlo být okolo pětadvaceti, sice o něco více než hlavní postavě ve filmu, ale
přesto bude moci dobu reflektovat z téměř stejné věkové perspektivy. A pak je také snachou
Dany Němcové, takže byla napojená na důležité události českého disentu. Studentům toho
bude jistě mít hodně co říct“, dodává Ladislav Heryán, proč si letos zvolil právě takového
hosta. Nicméně o minulé době by mohl svým studentům povídat i sám, jak tajně studoval
teologii nebo jak se tajně stal salesiánem. „Chci seznamovat mladé lidi s našimi dějinami.
Studenti se narodili již do nové doby a o té staré ve většině případů skoro nic nevědí. Co mě
těší je, že se mladí lidé na besedách o téma zajímají a živě diskutují,“ uzavírá Ladislav
Heryán.
PŘÍBĚH MOJÍ RODINY I U VÁS VE ŠKOLE
Nechte se inspirovat příklady a tipy vašich kolegů
Ve školním roce 2013/2014 objevovali žáci
příběhy své rodiny. Z nalezených
předmětů, fotografií a rozhovorů připravili
pod vedením svých pedagogů výstavy a
dílny pro projektové dny, které vám přiblíží
krátký videosestřih. Pokud vás sestřih zaujal
a chtěli byste se svými žáky (9 až 12 let)
aktivity projektu také vyzkoušet, připravili
jsme pro vás příručku, ve které najdete

úvod do orální historie a možnosti jejího uplatnění ve výuce mladších žáků a zejména řadu
konkrétních příkladů projektů uskutečněných na pilotních školách. Příručka je k dispozici ke
stažení ve formátu pdf nebo si ji můžete objednat v tištěné podobě.

