


Mezinárodně oceňovaný divadelní soubor Farma v jeskyni
vytvořil projekt s názvem Commander zaměřený na
nebezpečí on-line radikalizace dětí a dospívajících. Projekt
je inspirován skutečným příběhem třináctiletého chlapce,
který pod profilem Commander založil a vedl mezinárodní
neonacistickou on-line organizaci. Rozsáhlý projekt
zahrnuje divadelní představení, umělecký film s dětskými
herci, výstavní instalaci, workshopy a edukační videa
vytvořená ve spolupráci s O2 Chytrá škola. 

Projekt_Commander_

Edukační program školám zdarma nabídne primární
prevenci radikalizace skrze návazné workshopy pro žáky
druhého stupně ZŠ a školení pro pedagogy.



4 tematické workshopy

2 návštěvy Centra DOX 

Edukační_program_Commander

PRO

ZDARMA

PRIMÁRNÍ
PREVENCE

RADIKALIZACE

CELÝ PROGRAM

ŽÁKY 
 

I PEDAGOGY

KOMPLEXNÍ PROGRAM

2. STUPNĚ ZŠ

PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZŠ:

jednodenní školení s osvědčením 

zlevněné vstupné 

/výstava a zkušebna divadelního souboru/

/empatie skrze vyprávění, předsudky v příbězích,
umění diskuze, pohybem k sebeuvědomění/

PRO UČITELE:

/varovné signály radikalizace s doc. Barborou Vegrichtovou/

/na multižánrovou inscenaci Commander/

DÍKY PODPOŘE NADACE PPF



Předběžný_harmonogram_AR_2022/23

školení pro pedagogy s doc. Barborou Vegrichtovou
(účastníci obdrží osvědčení)

září 2022

říjen 2022 1. workshop pro žáky v Centru DOX
multižánrová inscenace Commander a diskuze pro pedagogy a učitele

listopad 2022 2. workshop pro žáky na škole

únor 2023 3. workshop pro žáky na škole

duben 2023 4. workshop pro žáky v Centru DOX

květen 2023 závěrečné setkání, další doporučení pro školy, evaluace programu



CÍL: posílit schopnost empatie
FORMÁT: návštěva výstavy, výměna příběhů 
KDE: v Centru DOX
DÉLKA: 110 min.

CÍL: naučit žáky vnímat vlastní předsudky a jak se zachovat
jako přihlížející násilí z nenávisti
FORMÁT: dokumentárně-divadelní aktivity
KDE: ve třídě
DÉLKA: 3 vyučovací hodiny

Workshopy_

1/ Během příběhu 

2/ Rozumím ti 



CÍL: naučit žáky vyjadřovat své názory, debatovat a vnímat
přínos střetu s odlišnými názory
FORMÁT: strukturovaná debata
KDE: ve třídě
DÉLKA: 3 vyučovací hodiny

CÍL: posílit sebeuvědomění a sebevědomí
FORMÁT: pohybové cvičení (Feldenkraisova metoda) 
KDE: v Centru DOX, na zkušebně souboru Farma v jeskyni
DÉLKA: 110 min.

Workshopy_

3/ Radikální názory

4/ Pohybem k sebeuvědomění



Kurz poskytuje základní vhled do aktuální bezpečnostní problematiky radikalizace
se zaměřením na skupiny dětí a mládeže. Účastníci budou seznámeni se základními
východisky extremistických skupin, ideologickém základu a rizicích radikalizace.
Prostřednictvím praktických ukázek a příkladů budou absolventi vzdělávacího
programu schopni identifikovat elementární varovné signály radikalizace
a inklinace k extrémnímu násilí, orientovat se v problematice symboliky politických
extremistických subjektů a dalších rizikových skupin.

Kurz_pro_pedagogy
Varovné signály radikalizace
a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže
LEKTORKA: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
DÉLKA: 8 hodin (jednodenní kurz)



Zatímco divadelní část se těmito online chaty inspiruje volněji, dialogy
dětských představitelů v audiovizuální části jsou doslovně převzatými
fragmenty chatů z jejich online komunikace. Dialogy přesazené z
virtuálního prostředí do situací v reálném světě tak ukazují děti v polohách,
v jakých si je nedokážeme představit a v jakých je ani nechceme vidět.
Dětské rozhovory o sexu, smrti a nenávisti mají temně mrazivou atmosféru,
která balancuje na hranici absurdity, humoru a znepokojení. Představení
oproti tomu převážně prostředky pohybového divadla zobrazuje společnost
nezralých dospělých, kteří svůj život hrají jako hru. 

Multižánrová_inscenace_
V jeden večer se spojí dvě díla, dva světy. Audiovizuální
projekce s dětskými herci – a pohybové divadlo. On-line
radikalizace dětí vs. nedospělé chování společnosti. Obě
díla pracují s dialogy převzatými ze skutečných chatů
extremistické on-line skupiny FKD, kterou vedl
třináctiletý “Commander”. 



Otázky_a_odpovědi_

Podmínkou zapojení třídy do edukačního programu Commander je účast třídy na všech čtyřech
workshopech, včetně dvou, které se uskuteční v Centru DOX.

Co program nepokrývá?

Musí třída projít všemi 4 workshopy?

Jaktože je program zdarma?

Jak mohu program pro svou třídu/školu objednat?

Edukační program Commander je pro omezený počet tříd zdarma díky podpoře Nadace PPF.

Edukační program Commander nepokrývá cestovné třídy do Centra DOX.

Edukační program Commander můžete objednávat na marketa@farminthecave.com.

mailto:marketa@farminthecave.com




Kontakt_

Markéta Hrehorová
marketa@farminthecave.com
www.farmavjeskyni.cz


