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NOVÉ ČESKÉ DOKUMENTÁRNÍ FILMY NA JSNS.CZ 

Pod stromeček vám přinášíme 5 nových českých snímků 

Až vás o vánočních prázdninách omrzí pohádky, přihlaste se 

na jsns.cz. Najdete tu nově 5 českých dokumentárních filmů, 

které rozhodně stojí za zhlédnutí a které můžete hned po 

Novém roce díky připravené metodice představit i svým 

žákům. Pojďme to vzít abecedně:  

S důmyslnými filmovými triky originálního režiséra Karla 

Zemana, které dodnes oslovují diváky všech věkových 

kategorií, vás seznámí snímek Filmový dobrodruh Karel 

Zeman. 

Do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období prvního českého prezidenta 

nahlédneme díky dokumentu Občan Havel.  

Dalším časosběrným snímkem pak je René, film Heleny Třeštíkové o recidivistovi a osobitém 

spisovateli Reném Plášilovi, kterému mladické uklouznutí fatálně poznamenalo celý život. 

Film Věra 68 připomene osobnost Věry Čáslavské, nejúspěšnější české sportovkyně, ale především 

ženy, která se dokázala poprat s režimem i nepřízní vlastního osudu. 

Pátým filmem je snímek Zatajené dopisy, citlivě zachycující výpovědi aktérů tzv. květušínského 

experimentu, kontroverzního výchovného zařízení, které mělo v 50. letech za cíl „převýchovu“ dětí 

z romských rodin. 

A pokud u nás na webu ještě nemáte registraci, nezoufejte. Od 22. prosince až do 1. ledna bude snímek 

Věra 68 spolu s filmem Na sever od slunce, který získal v roce 2013 studentskou cenu poroty na MFF 

Jeden svět, přístupný i pro veřejnost.  

 

Z MÍSTA, KDE ŽIJEME 2017 

Pátrejte po osudech těch, kteří vzdorovali totalitnímu režimu 

Přihlaste se do projektu Z místa, kde žijeme a u příležitosti 

výročí Charty 77 hledejte společně se svými žáky příběhy 

těch, kteří vzdorovali totalitnímu režimu v Československu. 

Do 7. ročníku našeho, již  tradičního, projektu se mohou 

hlásit žákovské týmy z druhého stupně ZŠ a ze SŠ, a to až 

do naplnění kapacity. Celé pátrání začne úvodním 

setkáním, které se bude konat 9.– 10. února v Praze. Ze 

zkušeností z předchozích let víme, že v rámci projektu čeká 

mnoho práce i na vás kantory. Každému zapojenému 

vyučujícímu proto za dokončený projekt zaplatíme honorář 5000 Kč. Více informací a přihlášku 

najdete na našem webu.  

http://www.jsns.cz/?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_prosinec_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Filmovy_dobrodruh_karel_zeman.html?lessonID=222&lesson=one&inThemeID=85?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_prosinec_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Filmovy_dobrodruh_karel_zeman.html?lessonID=222&lesson=one&inThemeID=85?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_prosinec_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Obcan_havel.html?lessonID=198&lesson=one&inThemeID=64?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_prosinec_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Rene.html?lessonID=223&lesson=one&inThemeID=23?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_prosinec_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Vera_68.html?lessonID=234&lesson=one&inThemeID=5?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_prosinec_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Zatajene_dopisy.html?lessonID=233&lesson=one&inThemeID=25?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_prosinec_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Vera_68.html?lessonID=234&lesson=one&inThemeID=5?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_prosinec_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Na_sever_od_slunce.html?lessonID=69&lesson=one&inThemeID=39?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_prosinec_2016
https://www.jsns.cz/cz/article/134/Uvod.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_prosinec_2016


 

MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH 2016 

Těch, kteří zažili totalitní bezpráví, se ptalo už 300 tisíc žáků a studentů 

Před pár dny skončil 12. ročník Příběhů bezpráví – Měsíce 

filmu na školách, do kterého se přihlásilo 573 škol. Tématem 

letos byly příběhy lidí, kteří opustili své domovy. Projekcí 

filmů a besed se zúčastnilo přes 24 000 žáků ZŠ a SŠ. 

Nejčastěji promítaným filmem se stalo Zabíjení po česku 

o poválečném odsunu Němců. Hosty na besedách pak byli 

především pamětníci. Mezi nimi i František Teplý, letošní 

laureát Ceny Příběhů bezpráví. Na tu můžete už teď nominovat 

i vašeho hosta. Výběr fotek z letošního ročníku najdete ve 

fotogalerii. Děkujeme všem, kteří se do Měsíce filmu na školách zapojili – díky vám za uplynulých 12 

let proběhlo více jak 7 400 projekcí a besed, kterých se zúčastnilo na 300 tisíc žáků a studentů! 

 

MEDIÁLNÍ OBRAZ ROZVOJOVÝCH TÉMAT 

Proběhla konference pro vyučující 

 

V pátek 9. prosince jsme spolu se studentským spolkem Agora 

pořádali konferenci pro vyučující, studenty pedagogických 

oborů i širší veřejnost. Součástí celodenního programu byly dvě 

panelové debaty, projekce dokumentárního filmu, praktický 

workshop, sdílení zkušeností i prezentace neziskových 

organizací Index SDA a ADRA, které se zabývají tématy 

globálního rozvojového vzdělávání. Hosté diskuse Mediální 

obraz chudoby – Tomáš Lindner, Alžběta Jungrová a Filip 

Láb – hovořili o tvorbě a úskalích různých podob mediálních 

sdělení a nezbytnosti rozvíjení mediální gramotnosti české společnosti. Učitelé Veronika Pánková, 

Martina Eicher Adamová a Stanislav Švejcar sdíleli své zkušenosti a nápady, jak zavádět témata 

GRV do výuky na ZŠ i SŠ. Děkujeme všem hostům i účastníkům za inspirativní setkání. 

 

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017 

 

Těšíme se na společné zážitky a nové nápady v následujícím 

roce. 

 

Váš tým jednoho světa na školách 

 

https://www.jsns.cz/cz/article/136/Uvod.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_prosinec_2016
https://www.jsns.cz/cz/article/136/Uvod.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_prosinec_2016
https://www.jsns.cz/cz/news/5/Nominujte_osobnosti_na_cenu_pribehu_bezpravi_2017.html?news_id=496?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_prosinec_2016
https://www.jsns.cz/cz/gallery/11000/Fotogalerie_mesic_filmu_na_skolach_2016.html?&action=showcontents&galleryid=168&?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_prosinec_2016

