
 

 

Popis projektu: Paměť národa Střední Morava 2021  
 

Cíl projektu 

Cílem projektu je jednak uchovat cenné nehmotné kulturní dědictví Přerova díky natočení pěti příběhů 

pamětníků, dále oživit centrum města exteriérovou výstavou příběhů pamětníků z Přerova a dalších měst, 

připravit 3 pořady Kino Příběhy 20. století, které představí zájemcům zajímavé příběhy a momenty z naší 

moderní historie a také 3 zážitkové workshopy pro žáky přerovských základních škol. 

 

Přínos pro město 

• Díky realizaci projektu dojde k uchování cenného nehmotného kulturního dědictví.  

• Občané i návštěvníci města se nenásilnou formou výstavy dozví zajímavé momenty z moderní 

historie.  

• Výstava bude oživením historického centra města. 

• Kino Příběhy 20. století seznámí zájemce více do detailu se zajímavými osudy pamětníků 20. 

století. 

• Díky interaktivním workshopům si zažijí žáci přerovských základních škol významné okamžiky dějin 

Československa prostřednictvím příběhů opravdových pamětníků a získají tak  
 

Cílová skupina  

Cílovou skupinou projektu jsou občané a návštěvníci Přerova. Očekáváme, že výstavu shlédne minimálně 

15.000 lidí. Zvláštní význam by mohla mít pro děti a mládež, kteří si již zlomové okamžiky 20. století 

nepamatují a mohou tak na ně získat nový náhled díky vyprávění autentických účastníků těchto událostí.  



 

 

Pro seniory bude zase výstava možností zavzpomínat na dobu svého mládí. Senioři jsou také cílovou 

skupinou natáčení pamětníků. 

Cílovou skupinou projektu jsou samozřejmě i další občané Přerova a návštěvníci města.  

 

Publicita projektu 

Z příběhů přerovských pamětníků, které v rámci projektu natočíme připravíme krátké medailonky, kde 

bude uvedeno, že projekt podpořilo Statutární město Přerov. Tyto medailonky umístíme na náš 

facebookový profil. Medailonky budou také volně k využití města Přerov. 

V rámci výstavy bude na výstavním panelu uvedeno, že projekt finančně podpořilo Statutární město 

Přerov. 

 

Rozsah aktivit 

V průběhu roku bychom chtěli zrealizovat 4 aktivity: 

• Natočení 5 pamětníků z Přerova - pamětníky natáčíme v mobilním televizním studiu. Záznam 

provádíme za pomoci patentovaného zařízení Eye Direct. Nástavec se systémem polopropustných 

zrcadel vytváří videozáznam, kdy pamětník udržuje oční kontakt s dokumentaristou, ačkoliv hledí 

přímo do objektivu kamery. Výsledkem je pro diváky strhující a ničím nerušené vyprávění.  

• Realizace exteriérové výstavy v centru Přerova (na dobu 10-14 dní) 



 

 

• Realizace 3 Kino Příběhů 20. století - kromě výstav, knih, filmů nebo rozhlasových pořadů, přinášejí 

dokumentaristé Post Bellum také sestřihy rozhovorů s pamětníky, určené pro kina. Navazují tak na 

úspěšný rozhlasový cyklus Příběhy 20. století, kterému teď dávají nový formát. Na komentovaných 

promítáních vyprávějí příběhy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. Kino Příběhy 20. 

století bychom rádi připravili pro školy a případně i pro širokou veřejnost. 

• Realizace 3 zážitkových workshopů pro ZŠ – díky workshopům si žáci zažiji na vlastní kůži důležité 

okamžiky dějin Československa prostřednictvím příběhů skutečných pamětníků těchto události a 

mnohem lépe tak pochopí historickou etapu, které se daný workshop věnuje. 

 

Harmonogram 

Natáčení pamětníků plánujeme dle aktuální epidemiologické situace. Předpokládáme, že bude možné 

začít na jaře 2021. V případě, že by situace byla i nadále nepříznivá, vyvinuli jsme bezkontaktní dálkový 

způsob natáčení pomocí iPadu. 

Exteriérová výstava červen 2021 – říjen 2021 10-14 dní v Přerově a dále v dalších městech. 

Kino Příběhy 20. století – dle aktuální epidemiologické situace zřejmě září – říjen 2021. Případně možno 

realizovat i online. 

Workshopy duben – prosinec 2021 – budeme se snažit workshopy realizovat přímo na školách. V případě, 

že bude přetrvávat špatná epidemiologická situace, jsou některé workshopy připraveny i v online verzi. 

 

 



 

 

Místo konání akce 

Exteriérovou výstavu bychom rádi uskutečnili v historickém centru Přerova. Kino Příběhy 20. století 

bychom rádi realizovali na školách, případně v jiných vhodných prostorech. Workshopy potom přímo 

v jednotlivých ZŠ. 

 

O nás 

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků 

klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na 

tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost 

svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně. 

Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, 

fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.  Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných 

pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti. 

Zahrnuje především vzpomínky válečných veteránů z 2. světové války, přeživších holocaust, odbojářů, 

vyprávění politických vězňů, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, 

představitelů národnostních menšin, ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek totalitních 

režimů – Státní bezpečnosti, KGB a jiných. 

Strategickými partnery a spolutvůrci Paměti národa jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Český 

rozhlas. 



 

 

Kromě zaznamenávání vzpomínek pamětníků se Post Bellum snaží také o to, aby se jejich příběhy dostaly 

do povědomí širšího publika. 

Tým Post Bellum sdružuje více než dvacet zaměstnanců a stovky spolupracovníků, kteří pracují na 

rozšiřování sbírky Paměť národa, zajišťují finanční prostředky a chod organizace, koordinují vzdělávací a 

osvětové projekty pro děti i dospělé, vyprávějí příběhy dál. Pořádáme výstavy, vydáváme knihy, 

organizujeme společenské akce. Na vlnách Českého rozhlasu vysíláme Příběhy 20. století. Podporujeme u 

žáků i studentů zájem o moderní dějiny i o vlastní kořeny prostřednictvím zážitkových workshopů i 

rozsáhlého vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Stále hledáme nové cesty, jak téma atraktivním 

způsobem přiblížit veřejnosti, jak rozproudit společenskou debatu o demokratických hodnotách. Všechny 

tyto aktivity se řídí etickým kodexem Post Bellum. Od roku 2017 působí Post Bellum intenzivněji také 

v Olomouckém a Zlínském kraji jako Paměť národa Střední Morava, ale i před tímto rokem jsme natáčeli 

pamětníky z Přerova a blízkého okolí. 

 

Příloha č. 1 Kino Příběhy 20. století 

Příloha č. 2 Vzdělávací workshopy pro ZŠ 

Příloha č. 3 Položkový rozpočet 



 

Kino Příběhy 20. století (nabídka) 
 

Kromě výstav, knih, filmů nebo rozhlasových pořadů, přinášejí dokumentaristé Post Bellum také sestřihy rozhovorů s pamětníky, určené pro 

kina. Navazují tak na úspěšný rozhlasový cyklus Příběhy 20. století, kterému teď dávají nový formát. Na komentovaných promítáních vyprávějí 

příběhy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.  

  

• komentovaná promítání určena pro širokou veřejnost  

• délka Kino příběhu 1,5 hodiny včetně diskuze 

• vhodné prostory: kinosály, posluchárny, konferenční sály, kavárny.... 

• ideální počet do 100 diváků 

• technické potřeby: projekční a zvuková technika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nabízené Kino příběhy 

 

Chtěla jsem přežít. A žít tak, aby se za mě rodiče nemuseli stydět.  

Příběh Dagmar Lieblové, předsedkyně Terezínské iniciativy, rodačky z Kutné Hory. V roce 1942 byli kuntohorští Židé deportováni do 

terezínského ghetta a potom dál, do vyhlazovacích center na Východě. Dagmar se dostala do tzv. rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau. 

Přežila jako jediná z rodiny. Ukázky z rozhovorů, které čerpají ze sbírky Paměti národa. Uvádí dokumentarista Adam Drda. 

Strach z nečekáného zazvonění mě nikdy neopustil 

 

Hana Hnátová se narodila jako Lustigová v červnu 1924 v židovské rodině v Praze-Libni. Roku 1942 se spolu s rodiči, bratrem Arnoštem a 

sestřenicí Irenou dostala do ghetta Terezín. Na podzim 1944 zavlekli nacisté rodinu Lustigovu do vyhlazovacích a pracovních táborů na 

východě. Hanin otec byl zavražděn. Hana Hnátová přežila pobyt v Osvětimi, dřinu v pracovním lágru Freiberg a deportaci transportem smrti do 

koncentračního tábora Mauthausen, kde se dočkala osvobození. Uvádí Adam Drda. 

 

 

 



 

Příběhy českých a slovenských Židů žijících u nás a v Izraeli 

 

Ukázky z nahrávek rozhovorů, které dokumentaristé Post Bellum natočili v Haifě a Tel Avivu. Příběhy přeživších holokaust, válečných veteránů, 

emigrantů – Čechoslováků žijících v Izraeli.  

Komentované promítání připravil Adam Drda. 

 

 

Jak bylo za Husáka?  - Příběhy normalizace 

 

Poslední dvacetiletí komunistického režimu v Československu (neboli období normalizace a poté rozkladu na konci osmdesátých let) je v 

mnoha ohledech určující i pro dnešek. Zatímco pamětníků padesátých let je již velmi málo, v normalizačním režimu vyrostla generace lidí, kteří 

jsou dnes na vrcholu sil. Jak na nahrávkách Post Bellum vzpomínají tehdejší političtí vězni, disidenti, řadoví komunisté, oficiální novináři nebo 

třeba vojáci? Komentované promítání připravil Adam Drda. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kino Příběhy pro školy  

 

• pro žáky středních škol, učilišť a žáky 9. třídy základní školy 

• promítání a diskuse 

• kino příběhy realizujeme ve vaší škole, v místnosti s dataprojektorem, kapacita dle kapacity promítací místnosti 

• pod vedením zkušeného lektora 

• doba trvání: 2 vyučovací hodiny 












