
BARVY BARMY   
Pro koho je film určen? 

Film jsme připravovali pro děti z českých škol, které sesbíraly pastelky pro barmské děti. 
Chtěli jsme jim ukázat, jak byly jejich dary předány a jak se v barmských táborech žije. Proto 
ho i vy nejlépe využijete pro práci s dětmi nebo mládeží. 
 
Jaké je tedy poselství filmu? 
 
Barmská vláda systematicky utlačuje etnikum muslimských Rohingů. Vyhání je ze svých 
domovů, přesídluje je do táborů, odříznutých od civilizace, jako je Pauk Taw. Mluví se i o 
genocidě, řízené státem. Pokud ale chceme v Barmě pomáhat, nesmíme o roli vlády 
v tragédii Rohingů mluvit otevřeně. Ve filmu jsme tedy mohli jen srovnat čísla a příčiny, proč 
lidé do táborů odešli a ukázat rozdíl mezi táborem buddhistickým a muslimským. Vám ale 
nabízíme řadu materiálů, s jejichž pomocí můžete o situaci v Barmě ve sboru informovat. 
 
Krátké propagační video postní sbírky (2 min): https://youtu.be/K54zgdy4En8 
Film ke stažení (15 min, 330 MB): https://ulozto.cz/!OwJZAqydNpX7/barvy-barmy-film-a-
pruvodce-rar 
Film na Youtube: https://youtu.be/fxR4u5twbf0 
 

Otázky a odkazy, které se vám mohou hodit k rozhovoru (p)o filmu 

„Cestu“ do Barmy můžete začít  
 1minutovým videem: http://www.jedudobarmy.cz/ 

Otázky k filmu Barvy Barmy 
 Co vlastně víme o Barmě/Myanmaru? 

 Co si z filmu odnášíme? 

 Jaké jsou základní rozdíly mezi životem v České republice – v muslimském táboře 
Pauktaw – v buddhistickém táboře Ba Wan Chaung Wa Su? 

 Jaké podmínky mají děti a učitelé ve škole v Pauktaw? 

 Co lidé v táborech vlastně potřebují? (Jak to v táborech vypadá, najdete třeba tady: 
 http://diakoniespolu.cz/stories/destniky-zabky-a-bahno-v-myanmarskych-taborech/) 

 Proč je důležité školit v táborech hasiče? (domy jsou z hořlavého materiálu, vaří se v nich 
na otevřeném ohni, více: http://diakoniespolu.cz/stories/ohen-a-voda-v-taborech-na-
zapade-myanmaru-ii/) 

Co můžete zjistit předem   

 fakta o Myanmaru na webu Ministerstva zahraničních věcí (například počet 
národnostních skupin, procenta příslušnosti k různým náboženstvím) 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/myanmar/index.html 



 další informace jsou na webu Barmského centra v Praze: https://www.burma-
center.org/cs/ 

 proč se Barma přejmenovala na Myanmar? https://cs.wikipedia.org/wiki/Myanmar 

 kdo jsou to Rohingyové? https://cs.wikipedia.org/wiki/Rohingyov%C3%A9 

 kdo je Aun Šan Su Tij? https://www.burma-center.org/cs/aun-schan-su-tij/ 

Užitečné odkazy  

 Barmské centrum v Praze: https://www.burma-center.org/cs/ 

 Luterská světová federace, LWF Myanmar: https://myanmar.lutheranworld.org/ 

 tamtéž článek o vzdělávání dětí: https://myanmar.lutheranworld.org/content/education-
muslim-children-myanmar-21 

 články Diakonie: http://diakoniespolu.cz/articles/tag/myanmarbarma/ 

 turistické cíle v Barmě: http://myanmar.asean.cz/ (i videa ze země), https://www.burma-
center.org/cs/cestovani-do-barmy/ 

 uprchlické tábory na západě Myanmaru (ve státě Rakhine): přehledy o táborech v různých 
letech https://www.sheltercluster.org/hub/rakhine 

 tamtéž, konkrétní data o táborech z ledna 2017: 
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/myanmar_national_rakhine_shelter
_cluster_factsheet_january_2017.pdf 

 facebooková stránka LWF Myanmar 
https://www.facebook.com/LWF.Myanmar/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf 

 

 

 

 

 


