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PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ v roce 2014
Projekt odstartuje novými AV lekcemi k třídílnému dramatu Hořící keř od Agnieszka
Holland
„Letos uplyne dvacet pět let od chvíle, kdy se
v Československu zhroutil komunistický režim. Během
celého roku proto budeme v rámci Příběhů bezpráví
připomínat osudy a činy těch, kdo dokázali vzdorovat
komunistickému režimu a aktivně vůči němu
vystupovali, dovedli rozlišovat dobré od špatného,
pravdu od lži.“ říká Karel Strachota, ředitel programu.
Za několik dní si připomeneme 45. výročí sebeupálení studenta Jana Palacha, který si vzal život,
aby společnost vytrhl z postupující rezignace. Na portálu jsns.cz při této příležitosti pro všechny
registrované pedagogy zpřístupňujeme AV lekci třídílného dramatu Hořící keř, který pro
televizi HBO natočila renomovaná polská režisérka Agnieszka Holland. Během roku pak ke
stávajícím 24 AV lekcím týkajícím se našich moderních dějin přibude dalších osm. Žáci se opět
budou moci zapojit do týmových projektů Z místa, kde žijeme. Další akce připadá na 27. června v loňském roce jsme k výročí popravy Milady Horákové uspořádali kampaň Proti ztrátě paměti, ta
letošní bude probíhat pod heslem „I díky Vám jsme svobodní“. Žáci také nominují osobnosti na
Cenu Příběhů bezpráví 2014, které budou předány již pošesté. Naše aktivity vyvrcholí 10. ročníkem
Měsíce filmu na školách - v listopadu se na školách po celé republice budou opět konat projekce
dokumentárních filmů a následné diskuse s pamětníky, historiky či dokumentaristy.
Z místa, kde žijeme: Poslední místa ve 4. ročníku projektu
„Předtím, než jsme se s pamětníkem setkali, jsme se o
období komunismu moc nezajímali. Ale jeho příběh
nás zatáhl do minulosti a vskutku zaujal. Z jeho
vyprávění nám občas naskakovala husí kůže,“ říká
o projektu tým z Obchodní akademie Tanvald. Dejte
svým žákům takovou možnost i vy a přihlaste je do 4.
ročníku projektu, v němž týmy žáků základních a
středních škol shromažďují výpovědi lidí, kteří mají
přímou zkušenost s komunistickým bezprávím.
Neváhejte a přihlaste se na poslední místa do 17.
ledna 2014. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte
na tereza.vavrova@jsns.cz.

Uzávěrka do literární soutěže Stíny minulosti se blíží, děkujeme za první příspěvky
Mladí lidé ve věku 15–20 let mají ještě do 6. února
2014 čas přihlásit se do studentské literární soutěže
Stíny minulosti. Jejich reportáže, eseje nebo
rozhovory by se měly věnovat tématům Jak
komunistická minulost ovlivňuje naši současnost?
Dotýká se i vaší rodiny? Jak posuzovat míru selhání a
vinu konkrétních osob? Pro vítěze jsme připravili
finanční odměnu (1. místo – 5.000 Kč / 2. místo –
3.000 Kč / 3. místo – 2.000) a zveřejnění jejich
příspěvků na webu týdeníku Respekt. Těšíme se na
práce vašich žáků.
NOVINKY NA WEBU JSNS.CZ
Připravili jsme pro vás nové AV lekce do výuky
Nabídku našich výukových materiálů na jsns.cz
společně ve spolupráci s vašimi kolegy-pedagogy
stále rozšiřujeme. Do nabídky jsme zařadili starší
osvědčené tituly, ale i novinky, které jste mohli
vidět na festivalu Jeden svět 2013. Podívejte se na
seznam, jaké audiovizuální lekce můžete nově
využívat.

MFF JEDEN SVĚT 2014 A FESTIVALOVÉ PROJEKCE PRO ŠKOLY
V březnu a dubnu se uskuteční již 16. ročník MFF dokumentárních filmů o lidských právech
Festival Jeden svět má již 16. ročník. Přijďte se
podívat na dokumentární filmy s lidskoprávní
tematikou a vezměte do kina i své žáky na speciální
dopolední projekce. Jako každý rok začne festival v
Praze, kde se bude konat od 3. do 14. března a v
následujících týdnech se přesune do dalších 35 měst
po celé České republice. Projekce pro základní a
střední školy se budou konat převážně v
dopoledních hodinách a budou spojené s besedou se
zajímavými hosty. O dalších podrobnostech a
možnostech účasti na projekcích v jednotlivých
městech vás budeme informovat v únorovém věstníku, anebo tyto informace najdete na našich
internetových stránkách www.jsns.cz. Zde postupně uveřejníme letošní nabídku filmů, synopse a
související
ukázky.
Případné
dotazy
prosím
směřujte
na
e-mailovou
adresu
skolniprojekce@jedensvet.cz.

Pražské školy budeme kontaktovat e-mailem, telefonicky či osobně s nabídkou filmů a
informacemi o přihlašování.
Mimopražské školy budou kontaktovány příslušnými regionálními koordinátory. V případě
zájmu je ale školy mohou oslovit i samy – seznam festivalových měst s termíny a kontakty jsou k
dispozici na našich webových stránkách.
PŘEDSTAVUJEME
Dagmar Burdová a Stanislav Švejcar společně se svými žáky dostali kočárek do každé
litomyšlské ulice
„Ohromila nás skutečnost, že některé projektem
„dotčené“ instituce začaly dělat kroky, ke kterým je
ponoukly dotazy členů týmu. Například v bazénu se
objevila nádoba s hračkami a cedule s upozorněním
na zapůjčení pomůcek pro neplavce, v několika
restauracích si pořídili dětskou židličku, jinde se
v dětském menu objevily ovocné knedlíky s tvarohem
či krupicová kaše, další lékárna dostala nájezd pro
kočárky,“ vyjmenovává změny dějepisářka a
češtinářka Dagmar Burdová ze Základní školy
v Litomyšli, k nimž sama se svými žáky a se svým
kolegou Stanislavem Švejcarem přispěla díky projektu Město přátelské rodinám s dětmi, který
se uskutečnil pod hlavičkou Kdo jiný?. Skupina 12 sedmáků se před dvěma lety rozhodla, že zjistí,
jak je město vstřícné k rodinám s dětmi. Žáci obešli dětská hřiště, restaurace, cukrárny,
ordinace dětských lékařů; s kočárkem se pokusili zajet do veřejných institucí a některých
obchodů. Výsledná analýza zjištěného stavu s návrhy na zlepšení situace se zalíbila litomyšlskému
rodinnému centru a pak i Komisi pro rodinu Městského úřadu v Litomyšli. Pod vedením její
předsedkyně Petry Benešové začali všichni nově zainteresovaní společně se žáky pracovat na
odstranění některých nedostatků. Spolupráce školy a městského úřadu trvá dodnes a učitel
Švejcar k tomu dodává: „Mám pocit, že se věci rozhýbaly správným směrem. A že k tomu naši žáci
tímto projektem významně přispěli.“

