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Ve čtvrtek 19. května 2016 uspořádalo ICM – Informační centrum pro mládež Český
Krumlov
tři promítání dokumentů s následnými besedami s publicistou a
dokumentaristou panem Stanislavem Motlem.
Besedy se uskutečnily v rámci celoročního projektu „Multikulturní svět kolem nás“.
Dvě besedy byly určeny studentům
Gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice a SOZŠ a
SOU Tavírna Český Krumlov.
Pedagogové oběma třídám z nabídky
vybrali dokument „Živý mrtvý“.
Tento velmi působivý dokument je zpovědí
Poláka Henryka Mandelbauma, který se,
jako vězeň donucený nacisty, stal členem
smutně
proslulého
osvětimského
sonderkomanda.
Vypráví
o
svých
vzpomínkách na neuvěřitelně otřesný
příběh lidského utrpení v koncentračním táboře Osvětim - Birkenau, který ho
provázel po celý jeho zbytek života.
Po skončení filmu doplnil pan Motl, který se s panem Henrikem Mandelbaumem
osobně setkal, ještě další informace k tomuto dokumentu.
Program pak pokračoval besedou a studenti měli možnost se pana Motla vznést
svoje dotazy.
Těchto dvou besed, určeným školám, které
se uskutečnily v Městské knihovně
v Českém Krumlově se účastnilo 40
studentů a 2 pedagogové.
V podvečer proběhlo ještě třetí setkání
s panem Motlem. Na programu byl
dokument „Sláva a prokletí Lídy Baarové“,
který mapuje osudovou část života slavné
české herečky v období druhé světové války
Dokument vypráví o ženě, kterou zničila
nejen její krása, doba ve které žila, ale též její spoluobčané…
I po tomto čtyřicetiminutovém dokumentu následovala beseda s autorem filmu a
účastníci z řad studentů, pedagogů a širší veřejnosti mohli položit své dotazy a
diskutovat.
Pan Motl jako vždy velmi podrobně vyprávěl o věcech ze zákulisí natáčení
dokumentu i o osobních zážitcích s konkrétními aktéry jeho filmů.

I přes menší obavy o účast na podvečerní
besedě, která začínala v 18:00 hodin (v
tomto čase český hokejový tým právě hrál
zápas na MS s týmem USA), přišlo do
českokrumlovské městské knihovny 53 lidí.
Velké díky patří Městské knihovně
v Českém Krumlově za zapůjčení prostor a
jejím pracovníkům za ochotu a laskavost.

Projekt „Multikulturní svět kolem nás“, má za sebou v letošním roce již dvě
aktivity. První z nich byl „Multikulturní večírek“, který se uskutečnil 8. dubna.
Multikulturního večírku se účastnilo cca 90 příchozích.
Druhou aktivitou byla současná setkání s dokumenty Stanislava Motla. Promítání tří
dokumentů s besedou 19. května 2016 navštívilo celkem 95 studentů, pedagogů a
též několik zájemců z řad veřejnosti.
V červnu se mohou žáci a studenti do projektu přihlášených základních a středních
škol těšit na „Interkulturní workshopy“. Po prázdninové pauze bude projekt
pokračovat například výstavou „Neztratit víru v člověka – Protektorát očima dětí“,
kterou nám pro potřeby projektu zapůjčuje Židovské muzeum v Praze. Tato výstava
bude ke shlédnutí v Městské galerii v Českém Krumlově v období od 10. do 21. října.
Následovat budou interaktivní programy určené opět žákům a studentům „Hanin
kufřík“, „Badatel“ a další programy. Více informací o projektu a jeho aktivitách
naleznete na webové stránce www.cpdm.cz (Multikulturní svět kolem nás).
Celoroční projekty na multikulturní témata realizuje Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s. a jeho projektové pracoviště ICM – Informační centrum pro mládež
letos již pátým rokem.
Projekt „Multikulturní svět kolem nás“ je finančně podpořen MŠMT ČR, městem
Český Krumlov a Jihočeským krajem.
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