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PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI  

Celorepubliková kampaň právě vrcholí  
Celorepubliková kampaň Proti ztrátě paměti má již ně-
kolik set signatářů, včetně mnoha učitelů. Na webu 
http://www.protiztratepameti.cz lidé podepisují memoran-
dum a další se přidávají na facebooku. Na webu jsns.cz je 

nyní zpřístupněn film Ztráta paměti režiséra Milana Maryšky.  

Celá kampaň vrcholí 27. června 2013 akcemi v Praze a v regionech. Děkujeme všem za podporu. 

Časopis Přítomnost má na webu přístupný archiv všech čísel za období 1924–1938 
Kampaň Proti ztrátě paměti kromě dalších sedmnácti 
médií podpoří rovněž časopis Přítomnost, který 
s přestávkami v období války a komunismu vychází od 
roku 1924 a už od začátku svého vzniku se profiluje jako 
demokraticky zaměřené periodikum. Na webových 
stránkách Přítomnosti www.pritomnost.cz je zdarma 
přístupný archiv všech čísel od roku 1924–1938, kde se 
můžete vy nebo vaši žáci seznámit s tím, co se psalo před 

90 lety, a přečíst si texty Ferdinanda Peroutky, Karla Čapka, Karla Poláčka, Richarda Weinera, 
Václava Černého a dalších. V archivu jsou k dispozici rovněž novodobá čísla z let 1990–2013.   
 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

Měsíc filmu na školách 2013 

Přípravy 9. ročníku Měsíce filmu na školách jsou již 
v plném proudu. Filmy, které vám letos nabídneme, budou 
průřezově pokrývat nejdůležitější etapy našich 
moderních dějin (holocaust, persekuce 50. let, rok 1968 
a normalizace). Přestože konkrétní tituly zveřejníme na 
webu v průběhu prázdnin, již nyní můžete hledat ve svém 
okolí vhodného pamětníka pro diskusi po filmu.  

V listopadu bude mít též premiéru nový film z produkce 
JSNŠ. Loutkový „dokument“ s názvem Normalizační 

loutka bude vyprávět o životě v normalizačním Československu. Film obdrží jako bonus všechny 
zapojené školy. 
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Proběhlo závěrečné setkání týmů z projektu Z místa, kde žijeme  
 

Ve dnech 17.–18. června jsme v Galerii Langhans – centru 
Člověka v tísni uspořádali závěrečné setkání zástupců 
týmů, které se zapojily do 3. ročníku projektu Z místa, 
kde žijeme. Týmy žáků základních a středních škol 
představily příběhy pamětníků komunistické perzekuce, po 
jejichž životních osudech v rámci projektu pátraly. 
Podívejte se na fotografie z akce.    
 

 

 
KDO JINÝ? VE STŘEDOČESKÉM KRAJI  

Dne 1. června 2013 jsme zahájili další etapu projektu 
Kdo jiný?, který dává prostor aktivním žákům, kteří 
nejsou lhostejní k dění ve svém okolí a ve společnosti, a 
pomáhá podporovat angažovanost i u těch méně aktivních. 
Pod heslem „Měnit svět k lepšímu má smysl“ budou 
týmy žáků ze Středočeského kraje realizovat své 
projekty, ve kterých se budou snažit řešit nebo upozornit 
na vybrané problémy, které kolem sebe vidí. Pro žáky 
budou připraveny workshopy a na konci školního roku 
budou prezentovat své výsledky široké veřejnosti na 

soutěžní přehlídce. V rámci projektu vzniknou nové AV lekce k aktivnímu občanství a další 
metodické materiály.  

Jste ze Středočeského kraje? Zapojte do projektu Kdo jiný? ve školním roce 2013/2014 také 
svou školu. Projekt je zdarma pro všechny typy SŠ. Více informací naleznete v letáku.  
V případě zájmu kontaktujte do 28. 6. 2013 koordinátorku projektu Janu Havlíčkovou 
(jana.havlickova6@jsns.cz, 739 320 443).  
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VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKTIVIT ČLOVĚKA V TÍSNI  

I letos pomáháme při povodních  
Stejně jako při několika minulých záplavách dodáváme do 
zasažených vesnic v České republice materiální pomoc 
(kolečka, rukavice, desinfekční prostředky apod.). 
Ze zkušenosti ale víme, že nejtěžší fáze obnovy je teprve 
před námi. Stovky rodin mají zničené bydlení a naším 
cílem je pomoci těm nejhůře postiženým s jeho obnovou. 
Budeme jim přispívat především na nákup vnitřního 
vybavení bytů a domů a na rekonstrukce těchto domů. 
V těch nejtěžších případech, kdy je nutno nařídit demolici, 
chceme přispět na vybudování nového domu. Pomoc 

budeme poskytovat vždy na konkrétní plány základní obnovy bydlení a vybavení. Aktuální 
zprávy o pomoci naleznete na našich webových stránkách www.clovekvtisni.cz.  

Na podporu lidí postižených povodněmi jsme otevřeli sbírkové konto SOS Povodně 
72027202/0300.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.clovekvtisni.cz/�

