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Tak jako již v uplynulých letech se i v  letošním školním roce 2012/2013 naše škola stala 

jednou ze 774 škol České republiky, které se zapojily do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na 

školách, jenž bývá pravidelně realizován vždy v měsíci listopadu v rámci vzdělávacího programu 

Jeden svět na školách zaměřeného na moderní československé dějiny,  zejména na období 

komunistické totality v letech 1948 – 1989.   

Realizace projektu má pevnou stavbu, téma ročníku je uvedeno filmovým dokumentem, 

poskytnutým škole organizací Jeden svět na školách.  Následuje beseda s osobností, která v nějaké 

formě zažila perzekuci ze strany komunistického režimu. Cílem je zprostředkovat žákům autentický 

zážitek z rozhovoru s osobností , která  ve svém životě získala tuto zkušenost. 

 V letošním školním roce jsme si vybrali filmový dokument  s názvem Nikomu jsem neublížil 

zachycující problematiku členů bývalé Státní bezpečnosti čelících své ne příliš pozitivní osobní 

minulosti. Po zhlédnutí dokumentu se slova, tak jako v předchozím školním roce, ochotně ujal pan 

Albert Černý, který svou přednášku včetně diskuze přizpůsobil tématu vymezenému obsahem 

dokumentu (sám byl v období normalizace politicky perzekuován).  

 

Pan Albert Antonín Černý je bývalým hercem a inspicientem, který se po roce 1968 aktivně 

zapojil do odporu vůči upevnění komunistické diktatury v Československu. Stal se signatářem Charty 

77, byl rovněž aktivně zapojen ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) a věnoval se 

samizdatové publicistice. Pro tyto aktivity byl v březnu roku 1979 za podvracení republiky odsouzen 

na tři a půl roku do vězení. Po pádu komunistického režimu byl politicky činný jako poslanec nově 



vzniklého československého parlamentu (v letech 1990 – 1992) a jako vysoký státní úředník a 

diplomat. 

Projektu se v letošním školním roce v rámci výuky občanské nauky zúčastnili žáci závěrečných 

ročníků tříletých i čtyřletých oborů, konkrétně se jednalo o třídy 3 ES, 3 PS, 4. A a 4. B. Jistě tuto 

aktivitu žáci i jejich vyučující vnímali jako obohacení výuky předmětu občanská nauka a přinesla jim 

spoustu nových podnětů k zamyšlení se nad minulostí, ale i současností našeho národa. Budeme se 

těšit na příští ročník tohoto zajímavého a přínosného projektu. 
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