JAN KRÁL

DRUHÁ VLNA OSTRAVSKÝCH CHARTISTŮ
odkaz na film: https://www.youtube.com/watch?v=pH3SpHUoJFk

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO UČITELE
Filmový dokument je věnovaný příběhu chartisty Jana Krále z Ostravy. Snímek otevírá téma popisující poměry na severní Moravě v období normalizace. Jan Král vzpomíná na výrobu a šíření samizdatu, popisuje své potýkání se s bezpečnostními složkami po podpisu Charty 77, k němuž došlo v bytě
Dolores a Jaromíra Šavrdových. Závěr je věnován reflexi míry svobody v době komunismu a dnes.
Vyprávění pamětníka, svědka minulosti, je specifickým školním historickým pramenem, který v tomto
případě žákům zprostředkovává filmový snímek. Jeho koncepce a kráká stopáž (12 minut) je vhodná
pro přímé využití ve vyučovací hodině dějepisu na základní či střední škole. Ideálně jej učitel může
využít jako iniciační a motivační prvek, dokument by měl u žáků probudit zájem o nedávné události,
které zásadně ovlivnily životy jejich rodičů i prarodičů. Mohou se alespoň na chvíli vcítit do pocitů
a prožitků konkrétního člověka, naslouchat jeho vyprávění a přemýšlet o jeho slovech. Historii tak
budou poznávat také v lidské rovině, nikoli jen prostřednictvím faktografických informací z učebnic.

MEDAILON PAMĚTNÍKA
Jan Král se narodil 21. prosince 1967 v rodině stavebního inženýra a lékařky v Ostravě. Po maturitě
na gymnáziu nastoupil do Divadla Zdeňka Nejedlého jako kulisák. Pravidelně vyjížděl z Ostravy na
undergroundové festivaly a koncerty a postupně se seznamoval s lidmi z disentu. Aby se vyhnul vojenské službě v Československé lidové armádě, spáchal fingovaný pokus o sebevraždu. Po pobytu
v psychiatrické léčebně byl vojenské služby zproštěn. Podílel se na psaní, rozmnožování a distribuci
samizdatu. Byl sledován a pravidelně vyslýchán Státní bezpečností. V lednu 1989 Jan Král podepsal
prohlášení Charty 77. Následně byl zadržen s peticí za propuštění Václava Havla z vězení a trestně
stíhán. Po listopadu 1989 pracoval jako novinář v deníku Moravskoslezský den, v Českém deníku a
Lidových novinách.
									Zdroj: www.pametnaroda.cz

NAVRHOVANÝ PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY – PROJEKCE SNÍMKU,
MYŠLENKOVÁ MAPA, DISKUSE
- základní seznámení s tématem v úvodu hodiny;
- motivační fáze pomocí metody práce s klíčovými slovy a předvídáním;
- seznámení s otázkami, rozdělení otázek jednotlivým skupinám;
- projekce filmu;
- vypracování otázek, společná kontrola a debata;
- analýza historických pramenů viz část II. (pokud na ně již nebude dostatek času v hodině, mohou
úkoly zpracovat žáci doma).

ČÁST I – OTÁZKY A ÚKOLY PRO ŽÁKY
I. PRÁCE S KLÍČOVÝMI SLOVY A PŘEDVÍDÁNÍM
Na začátku učitel promítne či napíše na tabuli tyto pojmy vztahující se k projekci filmu:
SAMIZDAT, PĚTIKILO, ESTÉBÁK, SPISOVATEL, PODPIS, TISKAŘ, PŘEDVOLÁNÍ.
Žáci zkouší odhadnout, o čem bude snímek pojednávat. Své návrhy mohou stručně zaznamenat písemně jednotlivě nebo ve skupinách. V následující debatě se třída společně pokusí odhadnout, co je
ve filmu čeká.
II. PROJEKCE FILMU
III. OTÁZKY PRO ŽÁKY / SKUPINY ŽÁKŮ
1) Uvažujte nad tím, jaké vlastnosti a postoje musel Jan Král během svého života v komunismu prokázat
2) Co je to samizdat? Vypište, jaké druhy textů pamětník šířil.
3) Čím se v období normalizace podle pamětníka odlišovalo Ostravsko? Čím bylo výjimečné?
4) Shrňte, jak komunistická diktatura kontrolovala a ovlivňovala život občanů Československa.
IV. SPOLEČNÉ OTÁZKY PO PROJEKCI FILMU
Uvažujte společně nad tím, jaké možnosti a technologie by mohly současné diktatury využívat ke
kontrole svých občanů. Jak by bylo možné využít tzv. chytrý telefon ke kontrole a podřízení jeho uživatele?
Které části filmu vás zaujaly nejvíce?

ČÁST II – ANALÝZA HISTORICKÝCH PRAMENŮ
ŽIVOTOPISNÝ MEDAILON JAROMÍRA ŠAVRDY
(1933–1988)
Studoval na gymnáziu v Českém Těšíně (maturita 1951). Roku 1957 ukončil studium bohemistiky na
filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od téhož roku pracoval v Ostravě nejprve jako knihovník, později jako středoškolský profesor a spisovatel z povolání. Od dubna 1968 byl redaktorem
severomoravského krajského deníku Nová svoboda. Od léta téhož roku členem KSČ, s nástupem
normalizace byl v roce 1970 z KSČ vyloučen. [...] Z dálkového studia práv vyloučen těsně před promocí. Pak pracoval jako skladník v Geologickém průzkumu, odkud musel 1975 odejít. Pro těžké onemocnění ledvin mu byl v témže roce přiznán plný invalidní důchod. Za spolupráci se samizdatovými
nakladatelstvími a za přechovávání údajně nepovolených tiskovin 1978 odsouzen na dva a půl roku
do vězení. Po návratu podepsal Chartu 77, v září 1982 znovu zatčen a za údajné pobuřování, přechovávání a samizdatové vydávání tiskovin odsouzen na dvacet pět měsíců. V roce 1988 jeho vězněním
podlomený organismus podlehl infarktu.
					

Zdroj: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Ostrava 1993

Pojmenujte přiložené historické prameny a vypátrejte, kdo je jejich autorem a za jakým účelem vznikly.
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