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V Praze 29. srpna 2016 

 

Vážená paní / Vážený pane, 

 

Památník Šoa Praha letos již podruhé připomene vypravení prvního židovského transportu z Prahy 
veřejným setkáním nazvaným BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY 2016. 

 

Proč:  
Hledáme nový jazyk pro diskusi o odkazu příběhů dvacátého století.  
Hledáme způsob, jak vyjádřit aktivní postoj ke stále se opakujícím vážným společenským jevům, 
k pasivitě v důležitých okamžicích minulosti i současnosti.  

Bubnujeme proti tichu mlčící většiny a připomínáme příběhy těch, kteří nemlčeli. 

Rádi bychom Vám nabídli aktivní účast v diskusi o polohách hrdinství v současnosti, která má 
probíhat jako vzdělávací projekt pro základní a střední školy.  

V průběhu tohoto podzimu budeme na sociálních sítích polemizovat o hrdinství a jeho polohách.  
Nabízíme základní výběr vzpomínek na významné činy těch, kteří šli proti proudu režimu v době 
nacistické diktatury. Otevíráme diskusi o tom, zda se k těmto příběhům dají přirovnat některé 
události současného světa.  
 

Jak hodnotit významné činy obyčejných lidí, kteří se bez jakékoli přípravy ocitli v situaci, kdy bylo 
otázkou života či smrti sebe i těch druhých zaujmout postoj, vykonat čin? 

 
Z naší strany je tento vzdělávací komunikační experiment přípravou na praktické zavedení projektu 
profesora Philipa Zimbarda „Everyday Heroes“, který adaptujeme pro naše podmínky. Jeho teze 
jsou velmi inspirativním vkladem do veřejné diskuse, kterou otevíráme. Věříme, že ji obohatíme o 
Vaše výstupy, o názory žáků a studentů, se kterými o hrdinství obyčejných lidí budete diskutovat.  

Výsledky veřejné polemiky o hrdinství minulosti a současnosti budou citovány dne 16. října 2016 
při BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY, které se má v letošním roce odehrávat na více místech republiky a 
světa. 

Připomenutí 75. výročí prvního židovského transportu, který byl vypraven z nádraží Praha-Bubny 
dne 16. října 1941 bude spojeno s poselstvím, že ne všichni přihlížející mlčeli.  
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Letošní Bubnování je partnerskou událostí Festivalu demokracie Konference FORUM 2000. 
Letošní hlavní tezí je ODVAHA PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST 
 
Školy, třídy či jednotlivci, kteří se aktivně do hledání příběhů zapojí, se stanou STRÁŽCI PAMĚTI a 
obdrží upomínkový certifikát.  

V příloze tohoto mailu najdete metodiku a několik inspiračních příběhů, které mohou učitelé 
českého jazyka, občanské nauky a dějepisu použít jako pomůcku pro diskusi a následné zadání 
slohové práce.  
 
Přikládáme také Výzvu k připojení k Bubnování pro Bubny pro případ, že Vás náš projekt zaujme a 
rozhodnete se a uspořádat vlastní Bubnování proti tichu. Přikládáme také informační brožuru o 
celém projektu Památník ticha Bubny.   
 
Více informací o projektu naleznete na stránkách http://bubnovani.bubny.org 
Své dotazy i registrační údaje zasílejte na drumming@bubny.org 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHY: 

 STRÁŽCI PAMĚTI – METODIKA 
 STRÁŽCI PAMĚTI - MOTIVAČNÍ PŘÍBĚHY HRDINSKÝCH ČINŮ V MINULOSTI 
 BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY – výzva k připojení 
 PAMÁTNÍK TICHA BUBNY prezentace 

 
 
 
 
 
S přátelským pozdravem 

 
 
 
 

           Pavel Štingl, ředitel 
Památník Šoa Praha o.p.s. 
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