
Skupina č. 1
ČAS/Vyprávění 

Pracovní list k výstavě případ SvětlanA

Jak se měnil obraz Světlany v průběhu času?

Projděte výstavou a na jejím základě se pokuste zodpovědět několik dílčích otázek:

2.  Kdy byly napsány následující charakteristiky Vávry-Staříka? Přiřaďte roky z nabídky
 k charakteristikám.

ÚRYVEK 2

Ostatní obžalované 
viní žaloba z pod-
porování ile gální 
skupiny Světlana-
Jeseník, jak zbraněmi, 
tak i stravou, lihovi-
nami a přechováváním, 
případně účastí na 
různých akcích, jakož i 
získáváním nových členů. 
Celý proces přesvědčil 
náš pracující lid o tom, 
že již v roce 1945 se do 
KSČ vloudily různé živly, 
které v hloubi duše 
nenávidí naše zřízení.

Stejně tak bolestně 
zasáhl do života 
valašského kraje tak 
zvaný třetí odboj. 
Po únoru 1948 byla u nás 
založena odbojová skupi-
na Světlana. A pak již 
bylo mnoho lidí vězněno 
a také popraveno. Stát-
ní bezpečnost se hned 
začátkem padesátých 
let představila národu 
v celé své krutosti, 
bezmezném násilí a děsivé 
hrůze.

Psal se rok 1949. 
Veřejnost byla 
pobouřena událostmi, 
které se odehrály v 
malebném koutu naší 
vlasti  - Na Valašsku. 
Třídní nepřítel poražený 
v únoru 1948 se nechtěl 
vzdát svých nadějí 
a možností. Pečlivě 
školen a vyzbrojován 
diverzními a špionážními 
centrálami Západu se 
sdružoval do protistát-
ních ilegálních skupin.

ÚRYVEK 3ÚRYVEK 1

a) 1950 b) 1968 c)1973 d) 1991

CHARAKTERISTIKA 1

Je pravdou, že Josef Vávra Stařík 
sehrál nedůstojnou roli nejen v 
procesu s doktorkou Miladou Horák-
ovou, kde vystupoval jako svědek, 
ale také v souvislosti s procesy 
se Světlanou... Nesporné je, kdyby 
tento muž žil v dnešním čase, musel 
by mnohým dosud žijícím lidem ze 
Světlany  „mnohé vysvětlit”.

Ctižádostivec Vávra jako výkonný rot-
mistr čs. brigády Jana Žižky z Trocnova 
začíná kolem sebe shromažďovat vy-
brané jednotlivce, kterým ochotně vy-
dává partyzánské legitimace, poněvadž 
počítá, že mu mohou svým vlivem 
prospět... Tato lstivá hra se Vávrovi 
dařila a pod záminkou sociálního účelu 
bylo ustaveno družstvo Partkol.

CHARAKTERISTIKA 2

a) 1950 b) 1968 c)1973 d) 1991

1.  Kdy vznikly následující úryvky? Přiřaďte roky z nabídky k úryvkům. 
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3.  Které osoby se týkají následující charakteristiky?  
 Kdy mohly vzniknout?

Propuštěn podle služebního předpisu 
MV, splňuje podmínky pro přiznání 
starobního důchodu. Ministr vni-
tra udělil za dlouholeté, obětavé 
a svědomité plnění úkolů uznání.

Od roku 1948 do 20. října 1950 v Uher-
ském Hradišti v různých vyšších 
funkcích důstojníka StB sám nebo 
s jinými vyšetřovateli StB bil 
vyšetřované dlaní do obličeje, obuškem 
přes chodidla a mučil je pouštěním 
elektrického proudu do těla.

4.  Přečtěte si následující krátký popis filmu. 
 O jaký film se jedná?
 Kdy mohl popis vzniknout?

Dobrodružné drama z počátku budování lidově demokratického režimu zachycuje 
odvážný boj příslušníků Státní bezpečnosti s nebezpečnou protistátní skupinou.

 Jak byste tuto anotaci napsali dnes? V čem by se popis lišil a proč?

5.  Do jaké doby byste zařadili tato razítka? V jakých souvislostech byla užita?

CHARAKTERISTIKA 1 CHARAKTERISTIKA 2
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Prošli jste výstavou. Zkuste stručně odpovědět na následující otázky:
Jak se měnil obraz Světlany v čase?
Jak se měnilo vyprávění o skupině Světlana v době trvání komunistického režimu (1949—1989)? 
Jak se měnilo toto vyprávění po pádu komunistického režimu (od r. 1989 do současnosti)?


