
Lidi to tak 
nenechaj

Jaké je rozhodovat se v době, kdy se lámou dějiny? 
Zažĳte mrazení v zádech i tíhu zodpovědnosti na workshopu 

inspirovaném skutečnými historickými událostmi z konce 40. let.

Projekt pracuje 
s příběhy 
pamětníků 
publikovanými 
ve sbírce 
pametnaroda.cz



Co workshop 
firmě přinese? 
Dopřejete svým kolegům 
nevšední zážitek, který na ně 
v kanceláři nečeká. 

Uvidíte své zaměstnance 
v nestandardních situacích, 
odhalíte dynamiku skupiny 
a zjistíte, podle jakých kritérií 
a hodnot se rozhodují. 

Co účastníci 
zažĳí? 
Vcítíte se do skutečného
člověka, svědka a aktéra 
zlomových okamžiků. 

Zjistíte, co jste schopni a ochotni 
obětovat pro své ideály.
Zkusíte unést pocit, že vaše 
rozhodnutí fatálně ovlivní životy 
desítek lidí.

Více 
informací
Doba trvání: 3,5 hodiny
Počet účastníků: 5–25
Cena: 16 000 Kč

Workshop objednáte na: 
workshopy@postbellum.cz



Prožitkový workshop vás zanese 
do Československa roku 1949. 
Komunisté upevňují svoji moc. 
Ze Zlína se stává Go�waldov. 
Děti masově vstupují 
do Pionýra. Je oběšen generál 
Heliodor Píka. Nově zakládaná 
JZD mění charakter venkova. 
Demokratické síly jsou zahnané 
do kouta. 

Najde se člověk, který má 
odvahu jít proti proudu? 
Aktivně proti totalitě 
vystoupit? Jaké riziko je 
ochoten nést? Co všechno 
je v sázce?

Právě v této době žil 
Jiří. Skutečný pamětník, 
jehož příběh můžete 
na workshopu prožít. 

Stojí před náročným 
rozhodnutím. Doba ho 
postavila do situace, kdy se 
musel rozhodnout mezi svými 
hodnotami a bezpečím a větším 
pohodlím. Dostanete příležitost 
vcítit se do jeho uvažování 
a vyzkoušet si, jak byste se 
v takové krajní situaci 
zachovali vy.

Workshop pracuje se 
skutečnými vzpomínkami 
pamětníků publikovanými 
v archivu Paměť národa. 
Provádí jím dva zkušení lektoři 
vzdělaní v oboru dramatické 
a zážitkové pedagogiky.

Za každý workshop pro vaši 
firmu realizujeme zdarma 
workshop pro jednu třídu dětí 
ze základní nebo střední školy 
dle vašeho výběru.



„Bavila mě ta divadelní 
část. Myslím, že by 
teambuilding měl přesně 
být o tom, vystoupit 
ze své role a zkusit si 
věci, které normálně 
neděláme.“

„Zajímavé, dobré, 
náročné. Téma samotné 
je těžko zpracovatelné 
a předatelné novým 
generacím, které nemají 
vazbu na historii. Ale 
téma důstojnosti, cti, 
kšiltovek v místnosti 
a vyvěšování vlajek mi 
přĳde dobré. Napadá 
mě i spojení s firemní 
kulturou a chováním lidí 
uvnitř firmy.“

Z anonymního dotazníku 
účastníků z firmy PBPromotion

„Workshop byl pro mě 
přínosem v mnohém. 
Děkuji za bližší poznání 
mých kolegů, inspiraci 
při tvorbě zážitkových/
prožitkových programů 
a v neposlední řadě díky 
za úžasné lektorky. 
Klobouk dolů. Děláte to 
dobře a má to smysl!“

Z anonymního dotazníku 
účastníků ze Vzdělávacího 
a kulturního centra Broumov



Sbírka Paměť národa obsahuje 
více než sedm tisíc svědectví 
pamětníků 20. století, včetně 
fotografií, deníků a dalších 
archiválií. Vznikla spontánně 
před patnácti lety, když se 
skupina přátel — novinářů 
a historiků — rozhodla vyzpovídat 
předchozí generace a jejich 
výpovědi zpřístupnit veřejnosti. 

Založili společnost Post Bellum, 
kde dnes desítky zaměstnanců 
a spolupracovníků dále sbírají 
vzpomínky, ale také pracují 
na rozšiřování příběhů 
pamětníků prostřednictvím 
vzdělávacích a osvětových 
projektů pro děti i dospělé, 
tvorbou publikací, rozhlasových 
i televizních dokumentů či 
organizací společenských akcí. 




