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PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI 

Zapojte do celorepublikové kampaně i svou školu 

Při příležitosti Dne památky obětí komunistického 
režimu – 27. června 2013 – připravujeme 
celorepublikovou kampaň Proti ztrátě paměti (v loňských 
ročnících pod názvem Den příběhů bezpráví). Chceme tak 
vzdát úctu všem obětem a aktivním odpůrcům 
komunistického režimu a zároveň připomenout, jak se 
komunistická ideologie projevovala v praxi. Ke kampani 
se můžete připojit i vaše škola, například projekcí filmu 
Ztráta paměti a besedou s pamětníkem; studentským 

happeningem (rozdávání pietních stužek v ulicích měst; držením symbolické minuty ticha apod.), 
výstavou či projektovým dnem. Způsob zapojení je zcela na vás. Jsme připraveni vám poskytnout 
film, pietní stužky, brožury a zviditelnit vaši školu na webových stránkách kampaně. V případě 
zájmu či dalších otázek nás kontaktujte e-mailem na adrese info@pribehybezpravi.cz. Více se 
dozvíte také na našem webu.   
 
MULTIKULTURALITA – PODĚLTE SE O SVÉ ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÉHO DNE 

Pořádáte na své škole projektové dny? Používáte k tomu 
dokumentární filmy z naší nabídky? Pokud jste některý z nich 
věnovali tématu multikulturní soužití, dejte nám vědět. Do 
připravované publikace sbíráme nápady a příklady dobré 
praxe. Co hledáme? Interaktivní aktivity, doporučení vhodných 
metod, sdílení příběhů žáků a dalších lidí z okolí s odlišnou 
národností, a tipy na další aktivity. Napište nám, jak u vás 
projektové dny na toto téma pořádáte, pošlete fotografie nebo 

jiné výstupy. Nebo takový den plánujete? Pozvěte nás na něj. Na vaše nápady se těší koordinátorka 
Kateřina Suchá na e-mailu katerina.sucha@jsns.cz. Příspěvky, které vybereme, budou finančně 
ohodnoceny.  

 
MFF JEDEN SVĚT 2013 

Skončil festival Jeden svět 2013 a s ním i dopolední projekce pro školy  

Během března a dubna se konal již 15. ročník Mezinárodního 
festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden 
svět. Na letošní ročník přišlo více než 115 000 diváků a 
divaček. I letos probíhaly ve všech 41 festivalových městech 
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speciální projekce pro školy, které navštívilo téměř 51 000 žáků a jejich pedagogů. Pedagogy, 
kteří se školních projekcí se svými žáky zúčastnili, prosíme o vyplnění krátkého on-line dotazníku, 
který nám pomůže jak při evaluaci festivalu, tak při přípravě dalších ročníků. Děkujeme za vyplnění 
dotazníku i za to, že jste se svými žáky přišli do kina. Připomínáme, že žáci do 13 let se mohou do 
konce června zapojit do výtvarné soutěže Jeden svět dětem. Více informací o soutěži naleznete 
zde.  

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

Na gymnáziu v Pardubicích proběhla vernisáž výstavy Příběhy bezpráví – z místa, kde žijeme 
 

Na gymnáziu Mozartova v Pardubicích proběhla 22. dubna 
slavnostní vernisáž výstavy Příběhy bezpráví – z místa, kde 
žijeme. Na deseti výstavních panelech jsou vyfoceni pamětníci 
komunistické perzekuce a s nimi mladí lidé, kteří 
zaznamenávali v rámci stejnojmenného projektu jejich životní 
příběhy. Projekt přiblížil návštěvníkům výstavy bývalý student 
gymnázia Matouš Kalvach, který se svými tehdejšími 
spolužáky zpracoval osud svého dědečka Karla Kalvacha, 
jedné z „tváří“ výstavy. Fotografie z vernisáže 
v improvizované galerii „U Kopírky“ si můžete prohlédnout 

zde. O akci vyšla stránka v regionální příloze MF Dnes a v ČRo Pardubice o ní byla odvysílána 
reportáž. 

Výstavu si můžete objednat zdarma i do vaší školy. Více informací o této možnosti naleznete zde.  

 
JSNS.CZ  

Metodická příručka Mají na to! 
K audiovizuálním lekcím s tématem Sociální problematika 
jsme zařadili nový doprovodný materiál. Jedná se o novou 
příručku našich kolegů z Člověka v tísni z Programů sociální 
integrace a Varianty s názvem Mají na to! – Jak podpořit 
znevýhodněné děti na ZŠ, která má pomoci v překonávání 
překážek ve vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. 
Informace a příručka jsou dispozici rovněž www.majinato.cz.  
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