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Vyberte si ze seznamu výstav. Můžete
si půjčit výstavu celou, nebo jen její
část. Náhledy vám pošleme e-mailem,
výstavu potom poštou či domluvíme
osobní převzetí.

Domluvte vhodný termín a prostory
(chodba ve škole, kavárna, obchodní
centrum…) a uchycení panelů (háčky
na zdi, šnůra s kolíčky, malířské
stojany…).

Zajistěte odvoz výstavy a její instalaci.

Naplánujte vernisáž a případný dopro-
vodný program (úvodní slovo, hudební
vystoupení, promítání filmu, určitě
nezapomeňte i na občerstvení…).

Akci propagujte (FB, web, tištěné
plakáty…)

Během akce nezapomeňte fotit a po
akci napsat třeba  článek – rádi ho
uveřejníme na našem webu.

Po akci zajistěte odvoz výstavy a její
zabalení tak, aby se nepoškodila a
mohla se použít i příště.

Dodržujte pravidla půjčování výstav,
které najdete na další straně.
Organizátor podepíše Smlouvu o vý-
půjčení výstavy, kde se zavazuje
pravidla dodržovat.

JAK NA TO?
 

PROČ POŘÁDAT
VÝSTAVU?

Amnesty International nabízí několik vý-
stav s lidskoprávní tématikou. Výstavou
můžete oslovit široké spektrum lidí a
spojit ji i s dalšími akcemi, jako jsou
koncerty, diskuse apod. Každá z našich
výstav je trochu jiná. Komiksy jsou
oblíbeným žánrem, který osloví (nejen)
mladé lidi a studenty. Výstava o Amnesty
před rokem 1989 připomíná, že i u nás
byla lidská práva ještě před pár lety drsně
porušována. LGBTI+ výstava ukazuje
příběhy lidí, kteří žijí kolem nás a kteří se
nebojí mluvit o své odlišnosti a pomáhají
tak dalším, kteří třeba tolik odvahy
nemají... Výběr je na vás!

 

KONTAKTNÍ OSOBA:
Martina Neradová

martina.neradová@amnesty.cz
+420 601 338 712



Výstavy si mohou půjčit pro nekomerční účely Amnesty skupiny, školy a
univerzity, případně další zájemci o pořádání akce na podporu lidských
práv. Není stanovená žádná věková hranice.
Půjčujeme ZDARMA a za vystavování se nevybírá vstupné. Můžete mít
na místě kasičku na dobrovolné příspěvky, které využijete na pokrytí
nákladů souvisejících s organizováním výstavy, případně na budoucí
akce na podporu lidských práv.
Výstavy předáváme organizátorům osobně nebo poštou, dle dohody.
S výstavami nakládejte opatrně, aby nedošlo k poškození. Pokud k
poškození dojde, informujte nás o tom.
Výstavy není povoleno nijak upravovat - psát na ně, lepit, vystřihovat
části, dopisovat apod.
Výstavy dodáváme řádně zabalené, aby nedošlo k poškození, a prosíme
vás o stejný způsob zabalení výstavy při odesílání nazpět.
Výstavy půjčujeme jen na předem dohodnutou dobu. V případě zájmu o
prodloužení výstavy nás prosím kontaktujte.
Amnesty International je nezávislá na vládách, politických ideologiích
ani náboženstvích. Výstavy nejsou určené k přímé či nepřímé podpoře a
propagaci jakýchkoliv politických stran či jiných skupin.
Výstavy se nesmí používat za účelem podněcování k rasové, náboženské,
národnostní a jiné nenávisti.
Amnesty International nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv problémy
vzniklé na akcích spojených s výstavou.
Organizátor se zavazuje dodržovat tato pravidla půjčování a podepíše
Smlouvu o výpůjčení výstavy. Za případné porušení podmínek nese
odpovědnost a zavazuje se uhradit škodu, která by mohla Amnesty
International vzniknout.

PRAVIDLA PŮJČOVÁNÍ AMNESTY VÝSTAV:

Děkujeme za zájem o pořádání výstavy, určitě to bude super akce! 
Prosíme o dodržování pár základních pravidel. Organizátor akce podepisuje

souhlas s pravidly a hmotnou odpovědností v případě poničení výstavy.



Nenávist zraňuje (Hate Hurts) je investigativní foto-
grafický projekt, který odhaluje nelidské podmínky a
policejní násilí páchané na uprchlících a žadatelích o
azyl v jižní Evropě a na Balkáně. Tento projekt začala v
roce 2015 v Řecku italská fotodokumentaristka Cinzie
D´Ambrosi. Dostala se uprchlických středisek, do budov
se squattery, opuštěných prostor a neprozkoumaných
oblastí, do lesů podél hranic s Maďarskem, Chor-
vatskem nebo Srbskem. I ona osobně se setkala se
zastrašováním. Rozsah a dopady těchto trestných činů
jsou podceňovány a často ignorovány. Ve skutečnosti
roste počet násilí, násilných útoků a praktik
organizovaných zločinců a těch, kteří mají vazby na
krajní pravici. Hate Hurts je však také o odhalení méně
viditelného násilí způsobovaného uprchlíkům a žada-
telům o azyl, o neproniknutelné byrokracii, pobytu v
detenci, zadržení a prodlužujícímu se stavu nejistoty.

Více o projektu na www.hatehurts.eu

NENÁVIST
ZRAŇUJE

 
Výstava fotek dokumentuje

násilí na migrantech a
uprchlících v EU ze strany
policie a dalších složek.

Počet panelů: 18
Formát výstavy: A1 zasklené

Poznámka: U této výstavy je nutné použít
 všechny fotografie, není možné si půjčit jen část.

 
Doporučený doprovodný program:
Petice proti násilí na uprchlících a

migrantech v Chorvatsku:
www.amnesty.cz/pripad/chorvatsko-

uprchlici
 

http://www.hatehurts.eu/
http://www.amnesty.cz/pripad/chorvatsko-uprchlici


ŽIVÁ KNIHOVNA
V KOMIKSECH

 
Výstava komiksů o lidech

 z různých menšin.

Výstava ŽIVÁ KNIHOVNA V KOMIKSECH ukazuje příbě-
hy několika zajímavých a inspirativních lidí z  řad zá-
stupců menšin. Skrze komiksový příběh se vám odhalí
například příběh muže, který žil 15 let na ulici, romské
aktivistky, uprchlice z Afghánistánu nebo fotografa bez
rukou. Výstava vychází z  vyprávění spolupracovníků/nic
Amnesty International, kteří svůj příběh sdílí v  rámci
Živé knihovny. Živá knihovna lidem zprostředkovává
osobní zkušenost se zástupci menšin, kteří žijí vedle
nás, ale přesto o nich víme jen velmi málo. Tato výstava
předává dál jedinečné příběhy „živých knih“, které ve
formě komiksů vytvořilo několik umělců a umělkyň.
Vznikl tak soubor komiksových příběhů, které různo-
rodostí témat i zpracováním ukazují rozmanitý svět
menšin žijících v České republice. 

Komiksy najdete na webu:
www.amnesty.cz/vzdelavani/komiksy

Počet panelů: 20 
Formát výstavy: Plakáty 100x70 cm

nebo kapa desky 100x70 cm.
 

Doporučený doprovodný program: 
Živá knihovna, více informací najdete
na www.amnesty.cz/vzdelavani/zive-

knihy
 

http://www.amnesty.cz/vzdelavani/komiksy
http://www.amnesty.cz/vzdelavani/zive-knihy


Kampaň Amnesty International #NEBOJSETAKYMLUVIT
dodává lidem odvahu k tomu, aby o sobě, o svojí
sexuální orientaci či identitě veřejně mluvili. Ačkoliv u
mnohých z nich dojde ke coming outu před jejich
rodinou a blízkými přáteli, v rámci širšího okruhu lidí o
své „jinakosti“ často mlčí. Podívej se na ty, kdo se
rozhodli představit svůj příběh. A “neboj se taky
mluvit“… Fotografie pořídil fotograf Rishabh Kaul.
Rishabh se narodil v indickém Novém Dillí. Žije v Praze
a věnuje se pouliční a dokumentární fotografii.
Zachycuje neznámé hrdiny a neviditelné momenty, které
vytváří obyčejné i neobyčejné životy. Jako fotograf na
volné noze Rishabh svůj přirozený styl focení aplikuje v
žánrech dokumentární a komerční fotografie. 

Jeho tvorba je k vidění na webu:
www.rishabhkaulphotography.com.

NEBOJ SE TAKY
MLUVIT

 
Fotografie LGBTI+ lidí s jejich

příběhy. 

Počet panelů: 10 
Formát výstavy:  Fotografie

60x90 cm + plastové cedulky s
popisem fotografií.

 
Doporučený doprovodný program:

Videa kampaně Neboj se taky
mluvit, najdete na YouTube
#NEBOJSETAKYMLUVIT

 

http://www.rishabhkaulphotography.com/


Počet panelů: 13 
Formát výstavy:  Plakáty 70x70 cm

nebo kapa desky 70x70 cm.
(K dispozici jsou také pevné desky pro venkovní

použití, ale je nutné mít vlastní stojany.)

 
Doporučený doprovodný program:
Petiční akce na podporu vězňů

svědomí. Aktuální případy najdete na
www.amnesty.cz/petice

 
 
 
 

Výstava dokumentuje působení Amnesty International v
Československu před rokem 1989. Výstava představuje
unikátní dokumenty ze zdrojů AI i československých
úřadů. Svědectví podávají i vzpomínky lidí, kteří se
postavili bezpráví. Jednu z podob boje za svobodu v
naší zemi tak přiblíží příběhy Dany Němcové, Petra
Uhla, Ivana Martina Jirouse, Václava Havla a dalších.
Případům těchto lidí se AI věnovala, snažila se
informovat o nich svět, apelovala na československé
úřady. A spolu s ní lidé z celého světa. Podpora tisíců
lidí dílem pomohla k tomu, aby moc totalitních úřadů
nad vězni svědomí nebyla zcela neomezená. Členové AI
mnoho vězňů tzv. adoptovali a věnovali se jejich
případům, ve světě probíhaly veřejné akce a koncerty na
jejich podporu. Díky těmto intervencím vězni získali
např. přístup k právníkovi nebo potřebnou lékařskou
péči, někteří byli předčasně propuštěni.

AMNESTY PŘED
ROKEM 1989

 
Výstava mapuje činnost Amnesty
International v Československu

před rokem 1989.

http://www.amnesty.cz/petice


Počet panelů: 15
Formát výstavy: Rolovatelná

banerovina 60x85 cm 
 

Doporučený doprovodný program:
workshop od Amnesty, promítání,

petiční akce aj.
 

Výstava vytvořená k 50. výročí existence Amnesty má
několik částí. První část mapuje historii a vývoj AI ve
světě a připomíná naše významné milníky a úspěchy.
Navazuje na ni část týkající se České republiky, která
dokumentuje zájem AI o porušování lidských práv v
Československu a o někdejší vězně svědomí (jimiž byli
např. Václav Havel nebo Josef Beran). Sekce Metody
práce a možnosti zapojení seznamuje se způsoby, jakými
AI pracuje. Část Vězni svědomí seznámí zájemce s
hlavními objekty našeho „zájmu“, s vězni svědomí. Čtvrtá
část se věnuje trestu smrti a mučení, přináší informace o
využívání trestu smrti, argumentech pro a proti jeho
používání. Vysvětluje, proč je Amnesty zásadně proti jeho
udělování, a ukazuje osudy lidí odsouzených k trestu
smrti v různých zemích světa. Pátá část, Byznys a lidská
práva, se zabývá chováním firem, které často využívají
levnou pracovní sílu, především ze zemí třetího světa a
kde tedy dochází k porušování lidských práv. Poslední
část přináší bližší pohled na problematiku diskriminace.

PŮL STOLETÍ
MĚNÍME SVĚT
(AMNESTY 50)

 
Výstava o činnosti Amnesty

International vydaná 
k 50. výročí naší existence.



Série devíti černobílých komiksů (každý na dvě
strany) na různá lidskoprávní témata - uprchlictví
a migrace, dětská práce, práva menšin, práva žen
aj. Obsahuje i obecné komiksy k zamyšlení se
nad stavem lidských práv u nás a jak my sami
můžeme k obhajobě lidských práv přispět.
Komiksy vznikly pro časopis exisTENCE, který
vydávala Amnesty International ČR (nejen) pro
školy, a následně z nich byla vytvořená výstava.
Komiksy ukazují lidskoprávní témata nenásilnou
formou, která je blízká mladší generaci, obsahuje
také situace ze školního prostředí. Některé
komiksy se věnují také lidským právům ve světě a
také u nás před rokem 1989. Výstava tak pojímá
téma lidských práv komplexně z různých úhlů a
očima různých hrdinů. 

LIDSKÁ PRÁVA
V KOMIKSECH

 
Černobílé komiksy na různá

lidskoprávní témata.

Počet panelů: 18 
Formát výstavy: A2, matný lehce

pogumovaný papír
 

Doporučený doprovodný program:
workshop od Amnesty, 
tematické petice viz 

 www.amnesty.cz/petice

http://www.amnesty.cz/petice

