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PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

Zahájení Příběhů bezpráví opět ve slavnostním duchu 

Ve čtvrtek 31. října jsme v pražském kině Lucerna již po 

deváté slavnostně zahájili Příběhy bezpráví – měsíc filmu na 

školách. Během večera byly uděleny Ceny Příběhů 

bezpráví, které jsou letos věnovány památce Ivana Martina 

Jirouse. „Tátu jsme znali především z pohádek, které nám 

posílal z vězení.“, vzpomínala Marta Veselá Jirousová. 

V závěru večera diváci zhlédli premiéru loutkového 

snímku Normalizační loutka, který dětskýma očima 

přibližuje svět školy, betonových hřišť a pionýrských 

schůzek, svět, kde se trestá každé vybočení z řady. Normalizační loutku od prosince 2013 

zpřístupníme na našem webu jsns.cz všem školám zapojeným do Měsíce filmu na školách.  

Dosud se do Příběhů bezpráví zapojilo více než 650 škol z celé České republiky a další zájemci se 

mohou stále přihlašovat. Také si můžete prohlédnout fotografie ze zahájení. 

 

Známe jména laureátů Ceny Příběhů bezpráví 

Letošními laureáty Ceny Příběhů bezpráví se stali: Josef 

Čech, Karel Metyš a Zdeněk Kovařík. Ocenění převzali 

z rukou známých osobností kulturního a veřejného života, 

které byly samy nebo skrze své rodiny perzekvovány 

komunistickým režimem: Karel Schwarzenberg, Ester 

Janečková a Dana Němcová. Přečtěte si jednotlivé příběhy 

laureátů a medailonky studentské poroty, která laureáty 

nominovala.  

Na Cenu Příběhů Bezpráví 2014 mohou některého 

z pamětníků nominovat i vaši žáci. Třeba právě hosty besed během Měsíce filmu na školách. 

Podívejte se na bližší informace o Ceně Příběhů bezpráví 2014 a stáhněte si nominační formulář.   

 

Vezměte své žáky na výstavu 

„Měsíc jsem žil v domnění, že mi hrozí trest smrti,“ 

vzpomíná Josef Čech, který byl v roce 1951 zatčen za to, 

že nosil balíčky vězňům v jáchymovských dolech a 

pomáhal jim i s přípravou útěku. Nakonec byl odsouzen na 

15 let a do Jáchymova, kde byl dříve zaměstnán, se vrátil 

jako vězeň. Příběh pana Čecha a dalších pamětníků sestavili 

žáci a studenti, kteří se účastnili projektu Příběhy bezpráví – 

z místa, kde žijeme. S jednotlivými životními příběhy 

můžete seznámit i vaše žáky prostřednictvím výstavy, která 
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bude k vidění do 20. 12. v Lanhgans – Centru Člověka v tísni ve Vodičkově ulici 37 v Praze. 

Podívejte se na fotografie z vernisáže. 

 

Literární soutěž právě začíná. Téma: Stíny minulosti 

Jak ovlivňuje komunistická minulost naší současnost? Pokud 

máte žáky ve věku od 15 let, kteří rádi píší, zapojte je do naší 

literární soutěže. Stačí poslat reportáž, esej či rozhovor na 

téma Stíny minulosti na adresu info@pribehybezpravi.cz. Pro 

vítěze jsme připravili finanční odměnu (1. místo získává 

5.000 Kč) a vítězné práce budou zveřejněny na webových 

stránkách týdeníku Respekt. Prvních čtyřicet příspěvků navíc 

odměníme knihou Karla Pecky Motáky nezvěstnému.  

 

 

Poslední volná místa na semináři k moderním československým dějinám  

 

Přichystali jsme pro vás seminář zaměřený na výuku 

moderních čs. dějin prostřednictvím audiovizuálních lekcí. 

Přijďte se seznámit s možnostmi našeho nového webového 

portálu jsns.cz a naučit se pracovat s materiály, které portál 

nabízí. Seminář bude celodenní, uskuteční se 20. 11. v Praze 

v Langhansu – Centru Člověka v tísni a bude jím provázat 

zkušená lektorka Vlasta Vyčichlová. Přihlašování na seminář 

probíhá prostřednictvím e-mailu, bližší informace naleznete na 

našich webových stránkách. Seminář je akreditován MŠMT. 

Účast je zdarma a proplácíme jízdné. Máme pár posledních volných míst, přijďte, těšíme se na 

vás. 

 

PŘÍBEH MOJÍ RODINY NA VAŠÍ ŠKOLE  

Zapojte se do našeho nového projektu  

Do 2. prosince můžete přihlásit svou třídu (ZŠ a primy 

osmiletých gymnázií) do projektu Příběh mojí rodiny. Jako 

pedagog pilotní školy tím získáte možnost účastnit se 

semináře (leden 2014) o využití metod orální historie v práci 

s dětmi od 8 do 12 let a při vytváření neformálních vztahů 

mezi žáky, školou a rodiči. Více se dozvíte na jsns.cz. 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet  na Karolínu 

Puttovou: karolina.puttova@jsns.cz.  
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ZABÝVÁTE SE VE VÝUCE GLOBÁLNÍMI PROBLÉMY? 

Napište nám, přijedeme se za vámi podívat  

 

Pracujete s tématy jako jsou chudoba a hlad, HIV/AIDS, 

životní prostředí, rovnost pohlaví, dětská úmrtnost nebo 

jinými závažnými problémy dnešního světa? Pokud 

používáte při vyučování naše filmy, výukové sady, aktivity a 

pracovní listy nebo dokonce připravujete na některé z témat 

projekt,  dejte nám prosím vědět a napište nám na 

jana.touzimska@jsns.cz. Rádi vaši školu navštívíme a 

dozvíme se, jak nad těmito tématy žáci uvažují a zda je 

oslovují.  

 

NAŠE POSÍCENÍ NA ŠKOLÁCH  

Akce se zúčastnilo téměř 180 základních a středních škol z celé ČR  

Na světový den výživy 16. října proběhla na základních a 

středních školách akce Naše posvícení. Jejím cílem bylo 

upozornit na hlad ve světě a konzumací lokálních 

potravin přispět k jeho řešení. Právě využíváním místních 

surovin můžeme ovlivnit situaci v rozvojových zemích, kde 

šetříme zdroje vody a půdy, které namísto nadnárodních 

firem mohou využít nejchudší obyvatelé planety. Žáci 

společně s pedagogy po celé České republice hovořili o 

problematice celosvětového hladu ve výuce, promítali 

tematické dokumentární filmy a pořádali další doprovodné 

akce jako např. vaření v rámci třídy, farmářské trhy apod. Podívejte se na průběh Našeho posvícení 

na jednotlivých školách do naší fotogalerie.  
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