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Text Mgr. Klára Smolíková, ilustrace Martin Plško z knihy Ještě jsme ve válce, PostBellum

Sousedi: Naši a cizí

Sociální  
skupina

Co od ní  
očekáváš?

Co skupina očekává  
od tebe?

Jak je pro tebe 
důležitá? (1 až 5)

RODINA

SPOLUŽÁCI

SOUSEDÉ

NÁROD

PŘÁTELÉ

1. Člověk je během svého života členem mnoha 
sociálních skupin lidí. K některým skupinám se 
dostane náhodně, jiné si vybírá, ale jsou i takové, do 
kterých se narodí. Co kdyby na tebe někdo naléhal, 
aby ses svých lidí zřekl?

2. Sousedy si člověk nevybírá, ale často náš život velmi  
ovlivňují. Jak na tebe takové chování sousedů působí?  
Jak by se taková situace dala řešit?

• Sousedé ve vedlejším bytě se často a vulgárně hádají.
• V bytě pod vámi bydlí silní kuřáci, kteří kouří na balkoně.
• Byt nad vámi vás pravidelně vytopí, když jim přeteče vana.
• V bytě vedle vás nutí děti cvičit na hudební nástroje. 

3. Jaké chování sousedů ve stejné čtvrti či vesnici chápeš jako opravdový problém? Nahnali ti někdy  
sousedé strach?
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Text Mgr. Klára Smolíková, ilustrace Martin Plško z knihy Ještě jsme ve válce, PostBellum

Sousedi: Ohlédnout se zpátky

1. Každý si v sobě neseme křivdy z dětství, někte-
ré mohou po čase vypadat banálně, jiné události 
změnily nás život. Vysvětli, co obnáší vyjmenované 
postoje, a najdi k nim synonyma.

Pomstychtivý    Bezstarostný

          Zahořklý    Vyrovnaný

     Nadějeplný    Lhostejný

           Netečný    Mstivý

    Lehkovážný    Optimistický

        Usmířený    Bolestný  

2. Někdo pátrá po vlastní minulosti, jiného nezají-
má. Jakými způsoby se můžeme dozvědět víc  
o historii stní rodiny? Doplň chybějící slova a navrh-
ni další způsoby, jak se dostat k informacím.

 
• Sestavování

 
• Rozhovory s 

 
• Prohlížení starých  

• Návštěva bývalého  

• Hledání    na hřbitově

3. Pro vzpomínání lidé potřebují záchyt-
ný bod paměti, místo, kde se vzpomínky 
obnoví a kde je možné se s nimi usmířit. 
Navrhni, jak by mohlo místo „U zabitého“, 
kde bylo na konci války zabito 16 nevin-
ných občanů, vypadat a jak by měla být 
událost připomínána.

bydliště – fotografie – náhrobek – prarodiče – rodokmen
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Text Mgr. Klára Smolíková, ilustrace Martin Plško z knihy Ještě jsme ve válce, PostBellum

Sousedi: Zpraveni o svých právech

2. V jakých momentech se příběh Rudy dotýká jednotlivých občanských práv a svobod?

• Listovní tajemství

• Právo na spravedlivý proces

• Právo na život

• Ochrana rodiny

• Svoboda pohybu a pobytu

• Právo na dobré jméno, osobní čest a ochranu jména

 
3. Lidé mají rádi příběhy s dobrým koncem. Protože  
však minulost změnit nedokážeme, nezbývá, než začít  
vyprávění v roce 2018. 

Nedlouho po vztyčení kříže Rudolf Bělohoubek zemřel.  
O deset let později byl jeho příběh zpracovaný do  
krátkého filmu…

1. Od kdy je Listina základních práv a svobod součástí 
ústavního pořádku České republiky?

1933  1989  1993


