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    My, žáci 9. a 8. třídy jsme se v letošním školním 
roce zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. 
Tento dlouhodobý projekt nás zaujal možností 
pracovat se vzpomínkami přímého pamětníka. 
To nás lákalo. 



    Náš pamětník se jmenuje 
Miroslav Kopt (narozen  
13.7. 1935). 

    Vyprávěl o svém 
celoživotním boji proti 
komunistickému režimu. 

    V 19 letech byl odsouzen 
za velezradu  

    na 10 let a byl poslán do 

    uranových dolů v 
Jáchymově. 

    Přestože to pro něj byla 
otřesná zkušenost, v boji 
proti komunistické zvůli 
pokračoval dál. 

    
 



    Na samém začátku naší práce jsme se zúčastnili 
filmového workshopu v sídle agentury Post Bellum, 
která realizuje tento projekt. V rámci tohoto 
semináře se nám věnoval profesionální kameraman, 
který  nás naučil mnoho užitečných věcí, jež jsme 
využili při naší projektové práci. 

 
 



    Samotnému natáčení pamětníka předcházela 

příprava scénáře – byl to velmi obtížný úkol, 

protože jsme museli vytvořit otázky, kterými 

bychom od pana Kopta vyzvěděli ty nejdůležitější 

události jeho života.  



     Následně jsme se vydali za panem Koptem, se 

kterým jsme měli domluvili schůzku, abychom  

zdokumentovali jeho vzpomínky. 



    V první řadě jsme se museli shodnout, co chceme 

naším dokumentem sdělit, a podle toho jsme pak 

vybírali jednotlivé části videa k dalšímu zpracování. 

     Také jsme vybírali  

     hudbu, která by  

     vhodně doplnila  

     náš dokument. 

 

 

 

-   a pak nastaly komplikace… 

 



    Týden před odevzdáním projektu nás zcela 
nečekaně nechal na holičkách spolužák, který 
vstoupil do projektu s tím, že zajistí perfektní 
technické zpracování  videovýstupu . 

    V podstatě vyšlo najevo, že svým slibům není 
schopen dostát, o čemž nás včas neinformoval, a 
přestal chodit do školy a komunikovat s námi. 

    Naštěstí nám svitla naděje na dokončení projektu v 
podobě spolužáka Martina, který se o stříhání a 
tvorbu videodokumentu postaral. 

    Od této chvíle se Martin stal právoplatným členem 
týmu. 



    Mnoho dalších hodin jsme usilovně pracovali na 

této prezentaci, která zachycuje průběh naší práce. 

 

 

 

 



    Nejvíce času a úsilí nás stála práce na 

vidovýstupu, na jehož zpracování jsme měli jen 

velmi málo času. Scházeli jsme se 

dennodenně. Díky našemu odhodlání nevzdat 

se i přes komplikace způsobené členem týmu, 
jsme projekt včas dokončili. 



    Tímto naše práce ještě nekončí, čeká nás 
ještě tvorba závěrečné prezentace  určené 
k představení našeho projektu porotě a 
veřejnosti na slavnostním setkání s 
pamětníky.   


