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Zveme vás na komentovanou prohlídku prvních panelů pilotní výstavy k projektu 

Stopy totality zaměřenou zejména na školní skupiny.  
 

Dovolte, abychom Vás pozvali na  výstavu k projektu o.s. Zapomenutí, nazvaném Stopy 

totality. Výstavou vás provedou žáci ZŠ a ZUŠ Husova ul., Ústí nad Labem, kteří vás také 

seznámí s výsledky svého vlastního bádání pod vedením Mgr. Martiny Svobodové. Nenechte 

si tuto výstavu ujít, zejména zajímá-li vás osud paní Marie Chalupové, kterou vypátrali.  

Návštěvu je nutno předem objednat na sekretariátu školy. 

Kontakt: zsazus_ul@iol.cz.  
 

Těžištěm dlouhodobého projektu Stopy totality, jehož koordinátorem je občanské sdružení 

Zapomenutí, je vlastní badatelská a autorská práce žáků a studentů ve věku od 10 do 19 let. Žáci 

mají za úkol vypátrat pamětníky, jejichž vzpomínky na převážně padesátá léta minulého století 

dosud nebyly zaznamenány. Výpovědi, dobové fotografie a dokumenty související s jejich příběhy 

porovnávají s nálezy v archivech a školními znalostmi. Najdou někoho, kdo je ochoten vyprávět o 

svém životě a oživit vzpomínky na toto dějinné údobí? Hledají pamětníky ze svého nejbližšího 

okolí a v rozhovorech získávají syrové výpovědi lidí, které často právě oni poprvé zachytí a 

zprostředkují zejména svým vrstevníkům. Z výsledků prací se postupně vytváří výstava, jejíž první 

část uvidíte na vernisáži. Z jednotlivých prací postupně vzniká ucelený motivační projekt doplněný 

autentickými video dokumenty a tištěnou metodikou.  

 K realizaci projektu jsme mj. přizvali lektory - absolventy oboru Oral history FHS UK a členy 

občanského sdružení Političtívězni.cz, kteří natáčejí rozhovory s lidmi pronásledovanými 

v totalitním režimu.  

 

Projekt Stopy totality realizuje o.s. Zapomenutí v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (OPVK), financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR a Evropským sociálním fondem. 

 

Nad projektem převzal záštitu generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. 

 

Vernisáž konaná na ZŠ a ZUŠ Husova ul. v Ústí nad Labem je první ze série vernisáží na 

účastnických školách. Výstavou provedou žáci ZŠ a ZUŠ Husova ul., Ústí nad Labem. Byl na 

ní mj. slavnostně odhalen panel této školy, který se v kopii stane součástí celorepublikové 

výstavy projektu. Výstava bude v tomto prostoru ukončena dne 29. března 2012.  

Na Vaše případné dotazy k projektu Stopy totality jsou připraveny odpovědět  

koordinátorky projektu: 

  Marta Vančurová: martavan@gmail.com, tel.: 603 147 074 

a Dana Gabaľová: dana.gabalova@seznam.cz, tel.: 773 838 671 
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