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JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH • PROGRAM SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI

•  V DOPORUČENÍ MŠMT K VÝUCE DĚJIN 20. STOLETÍ •

MINULOST NEVYFOTÍTE! PTEJTE SE TĚCH, KTEŘÍ TO ZAŽILI
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VÍCE INFORMACÍ:

www.pribehybezpravi.cz

www.facebook.com/pribehybezpravi

e-mail: info@pribehybezpravi.cz

telefon: 222 350 845
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ZABÍJENÍ PO ČESKU 
David Vondráček / ČR / 2010 / 57 min.

Po skončení 2. světové války byli ze 
severočeského Žatce vyhnáni čeští 
Němci včetně starousedlíků a členů 
smíšených rodin. Část z nich se ale 
nedostala dále než do sousedních 
Postoloprt, kde bylo násilně zabito 
763 civilních osob.

SWINGTIME
Jaromír Polišenský / ČR / 2006 / 90 min.

Hraný fi lm inspirovaný provokač-
ní akcí Státní bezpečnosti, která 
v 50. letech záměrně mystifi kovala 
ty, kdo chtěli ilegálně odejít do za-
hraničí. Od nic netušících lidí zís-
kávala důležité informace, které by-
ly následně použity proti těm, kteří 
v Československu zůstali.

PŘÍBĚHY ŽELEZNÉ OPONY:  
DRÁTY, KTERÉ ZABÍJELY
Ján Novák / ČR / 2005 / 13 min.

V roce 1951 začalo několik tisíc po-
hraničníků obhánět hranice elek-
trickými dráty a vysokonapěťovými 
transformátory. Až do roku 1965,

kdy byly elektrické dráty odstraně-
ny, na nich v důsledku zásahu elek-
trickým proudem zemřelo několik 
set uprchlíků.

TAJNÉ AKCE STB: AKCE KLÁŠTERY
Ján Novák / ČR / 2008 / 14 min.

V dubnu 1950 uskutečnila StB 
první etapu Akce K, při které bylo 
obsazeno na 75 klášterů. Likvidace 
katolické církve pokračovala brzy 
další etapou, při které byly ničeny 
řeholní domy a internováno do ji-
ných klášterů nebo vězení více než 
2 300 řeholníků.

PŘÍBĚHY ŽELEZNÉ OPONY:  
OPONA DOKOŘÁN 
Ján Novák / ČR / 2006 / 14 min. 

Od srpnové invaze do konce roku 
1969 využilo otevření železné opo-
ny na 65 000 lidí, kteří se rozhodli 
emigrovat. Jedním z nich byl i dů-
stojník Josef Morávek, který hrani-
ci bez problémů přejel na mopedu. 
O poznání dramatičtější byla cesta 
Milana Horáčka, který se svým ka-
marádem emigroval do Rakouska.

PLAKÁTOVÁ 
VÝSTAVA 

Z MÍSTA, KDE ŽIJEME
Žákovské týmy z celé České republiky 
pátraly po osudech lidí, kteří se v mi-
nulosti potkali s bezprávím a museli 
kvůli němu opustit místo, kde žili. 
Na příbězích konkrétních lidí tak 
zpracovali emigraci po roce 1948 
a 1968, odsun Němců, perzekuci Židů 
za 2. světové války nebo zánik obce.

BROŽURA 
EMIGRACE A ŽIVOT V EXILU
Jednotlivé kapitoly skládající se 
z textů, fotografi í a archivních ma-
teriálů představují československý 
exil od roku 1948 až do roku 1989. 
Vysvětleny jsou v nich důvody od-
chodů československých občanů 
do ciziny, způsoby překonávání hra-
nic, začátky v nových domovech, 
aktivity směrem k domovu a okol-
nosti návratů do vlasti. Součástí 
brožury jsou i tipy na fi lmy k téma-
tu emigrace a aktivity do hodin.

PŘÍRUČKA 
3 PODOBY PROPAGANDY
Didaktická příručka s mediálně-
-vzdělávacími aktivitami k fi lmům 
MASTERPLAN (Juris Pakalniņš/
 Lotyšsko / 2016 / 52 min.), BĚDA 
TOMU, SKRZE NĚHOŽ PŘICHÁZÍ 
POHORŠENÍ (Přemysl Freiman / 
Československo / 1950 / 12 min.) 
a MISTR PROPAGANDY (Laurence 
Rees / Velká Británie / 1992 / 51 min.). 
Tyto fi lmy najdete na portále jsns.cz.
Jednotlivé aktivity se zaměřují 
na různé typy propagandy – nacis-
tickou, komunistickou a současnou 
ruskou a učí žáky rozpoznávat její 
znaky a analyzovat ji.

FILMY NA DVD

ODSUN NĚMCŮ

VYSÍDLENÍ KLÁŠTERŮ

EMIGRACE V 50. LETECH

EMIGRACE PO SRPNU 1968

ŽELEZNÁ OPONA

MATERIÁLY, 
KTERÉ OD NÁS DOSTANETE

ZDARMA
 





MATERIÁLYMATERIÁLYMATERIÁL , Y, Y
KTERÉ OD NÁS DOSTANETE

ZDARMA
MATERIÁLY, 

KTERÉ OD NÁS DOSTANETE

ZDARMA

  vyberte si některý z nabízených fi lmů na DVD 
nebo jakýkoli jiný fi lm na portále jsns.cz

  do 5. října vyplňte elektronickou přihlášku 
na www.pribehybezpravi.cz

  pozvěte pamětníka, historika nebo fi lmaře na besedu

  během listopadu uspořádejte projekci s besedou 
a nechte své žáky klást otázky 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

LISTOPAD 2016

Už dvanáctým rokem seznamujeme žáky základních a středních škol s moderní československou
historií a s těmi, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji pak
získává zpátky. Projekt PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ společnosti Člověk v tísni nabízí školám dokumentární 
i hrané fi lmy a další audiovizuální pomůcky vhodné k výuce dějepisu. Na stovkách škol se během
akce MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH konají fi lmové projekce a besedy s pamětníky, historiky a fi lmaři. 

ZAPOJTE SE I VY, ZÍSKEJTE ZDARMA MATERIÁLY K VÝUCE A NABÍDNĚTE 
SVÝM ŽÁKŮM JEDINEČNOU MOŽNOST SETKAT SE S PAMĚTNÍKEM! 

JAK SE ZAPOJIT?

Hlavní mediální partner:

Projekt podpořili:


