TISKOVÁ ZPRÁVA

Německá premiéra dokumentárního filmu „Zvláštní akce Studenti“
(„Sonderaktion Studenten“)
Praha, 19. dubna 2013: Obecně prospěšná společnost Živá paměť, pečující o české
oběti nacismu a jejich vzpomínkové dědictví, ve spolupráci s produkční společností
Cinepoint a Českou televizí Ostrava, dokončila natáčení dokumentárního filmu režiséra
Petra Záruby o událostech 17. listopadu 1939 s názvem „Zvláštní akce Studenti“, který
bude tuto neděli poprvé představen veřejnosti.
Premiéra filmu proběhne v berlínském Památníku a muzeu Sachsenhausen 21. dubna
2013 v 11:00, u příležitosti 68. výročí osvobození koncentračního tábora
Sachsenhausen. Slavnostní premiéry v Berlíně se zúčastní i tři doposud žijící aktéři,
režisér a na tvorbě filmu se podílející zástupci Živé paměti a Cinepointu. Česká premiéra
filmu je plánována na podzim 2013. Dokumentární Film „Zvláštní akce Studenti“
současně vychází také na DVD a bude využíván v rámci vzdělávacích aktivit Živé paměti
na středních školách.
Práce na filmu započaly před třemi lety, na počátku roku 2010, v rámci projektu Živé
paměti a produkční společnosti Cinepoint. Film později podpořili Česko-německý fond
budoucnosti, Česká rada pro oběti nacismu (Nadační fond obětem holocaustu) a Česká
televize Ostrava, která se stala jeho koproducentem. Film zachycuje autentické vzpomínky
šesti vysokoškolských studentů, přímých aktérů událostí 17. listopadu 1939, se kterými
měla Živá paměť tu čest dlouhodobě spolupracovat. Tehdejší studenti ČVUT v Praze,
Ladislav Bém a Karel Hýbek, a studenti Karlovy univerzity, Vojmír Srdečný a Jan Šabršula
divákům přibližují, jaké bylo účastnit se protiněmeckých demonstrací a pohřbu Jana
Opletala. Jiří Zapletal je zase svědkem situace, která panovala na Masarykově univerzitě
v Brně. Všichni společně podají svědectví nelehký život, který vedli během jejich internace
v koncentračním táboře Sachsenhausen, kam byli v rámci nacistické akce „Sonderaktion
Prag vom 17. November 1939“ - spolu s dalšími více než 1200 českými studenty - po
uzavření českých vysokých škol odvlečeni. Lubor Zink, jediný z hlavních protagonistů
filmu, kterému se před nacisty podařilo uprchnout, přináší pak perspektivu pohledu
z Anglie, kde se jako příslušník tamějších československých zahraničních jednotek účastnil
v roce 1941 vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva. Druhá část
dokumentu se zabývá tím, jak se vyvíjel pohled na události 17. listopadu 1939 a osud
Mezinárodního dne studenstva po druhé světové válce, v období komunismu a po roce
1989.
Další informace o filmu naleznete na:
Tel.: +420 732 883 260
E-mail: tabery.alice@gmail.com
Skype: alice.tabery
Tel.: + 420 607 622 657
E-mail: vfojtek@yahoo.com

Tel: +420 224 872 737
E-mail: voves@zivapamet.cz
Skype: zivapamet

