
Nabídka školám
Muzeum paměti XX. století zve učitele, studenty a žáky k účasti na vzdělávacích programech  
pro školy v rámci III. ročníku festivalu dokumentárních filmů Nezlomní a obětovaní, jehož 
hlavním tématem je Operace Anthropoid ve filmu.

Ke každé projekci dokumentárního filmu se uskuteční debata s autorem filmu nebo historikem.

Program je pro školy zdarma.

Místo: Bio OKO, Františka Křížka 15, Praha 7 – Holešovice

V případě zájmu prosíme o rezervaci jednotlivé projekce prostřednictvím 
e-mailu: jan.samohyl@mpxx.cz

8.–12.11. 
2022

NEZLOMNÍ  

A OBĚTOVANÍ

FESTIVAL 

DOKUMENTÁRNÍCH  

FILMŮ O XX. STOLETÍ

OPERACE ANTHROPOID  

VE FILMU

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.



PROGRAM PROJEKCÍ PRO ŠKOLY

STŘEDA 9. 11. 2022
 

8:30–10:30 Kulka pro Heydricha, z cyklu České století, epizoda 3. (2013, ČR, režie: Robert Sedláček, 73 min., hraný film)

Působivě natočené a obsazené dokudrama objasňuje motivy exilového prezidenta Edvarda Beneše a politické pozadí  
útoku na Reinharda Heydricha.

host: Robert Sedláček, moderátor: Petr Koura  

 
11:00–12:30 hod. Šil jsem u Kubiše (2009, ČR, režie: Pavel Štingl, 57 min., dokumentární film)

Silný příběh dvaadevadesátiletého sedláka Aloise Denemarka ze Znojma, který byl posledním blízkým, kdo se setkal 
s Janem Kubišem před jeho smrtí. Film je zároveň příběhem člověka vzdorujícího totalitám 20. století.

host: Pavel Štingl, moderátor: Jan Samohýl 

ČTVRTEK 10. 11. 2022
 

8:30–10:00 hod. Druhý život Lidic (2002, ČR, režie: Pavel Štingl, 58 min., dokumentární film)

Dokumentární esej o proměnách pohledu na lidickou tragédii, která se stala silným symbolem nutnosti porazit nacismus.  
Film shrnuje absurditu nacistické a následně i komunistické propagandy.

host: Pavel Štingl, moderátor: Jan Samohýl

 

10:30 –12:00 hod. Ztráta důstojnosti, z cyklu ČT Ztracená duše národa (2002, ČR, režie: Olga Sommerová, 57 min., 
dokumentární film)

Za války nesměli bojovat, po válce je uvěznili komunisté. Dokument přibližuje osudy plukovníka Luboše Hrušky 
a generálmajora Miroslava Káchy, kteří byli komunistickým režimem dlouhá léta vězněni.

host: Olga Sommerová, moderátor: Petr Blažek 

PÁTEK 11. 11. 2022
 

8:30–10:30 hod. Ležáky 1942 (2010, ČR, režie: Miloš Pilař, 90 min., dokudrama)

Hraná rekonstrukce příběhu, který předcházel tragickému konci malé osady na Chrudimsku, jejíž obyvatelé ukryli jednoho 
z výsadkářů operace Silver A. Film se snaží vymanit příběh Ležáků ze „stínu Lidic“.

host: Eduard Stehlík, moderátor: Jan Kalous

 

11:00–12:30 hod. Stopa vede k A-54 (1967, ČSSR, režie: Rudolf Krejčík, 52 min., dokumentární film)

A-54 byl dvojitý agent Paul Thümmel. Člen NSDAP, který už od 30. let spolupracoval s československou rozvědkou  
a za války dodával informace zahraničnímu i domácímu odboji. Proč to dělal a jak skončil?

host: Stanislav Kokoška, moderátor: Petr Koura


