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Dne 28. listopadu 2013 se téměř 130 studentů německého jazyka našeho gymnázia 

zúčastnilo v rámci Filmového dne 2. cizích jazyků promítání snímku Das Leben der Anderen.  

ok 1984. Do pádu obávaného režimu ve Východním Německu zbývá necelých šest 

let. Vládnoucí Jednotná socialistická strana upevňuje svou pozici pomocí 

nemilosrdného systému monitorování a manipulace s potenciálně nebezpečnými 

lidmi, k čemuž využívá tajnou policii Stasi. Věrný stoupenec režimu, kapitán Gerd Wiesler 

(Ulrich Mühe), se ve snaze o kariérní postup pustí do shromažďování kompromitujících 

důkazů proti známému divadelnímu dramatikovi Georgi Dreymanovi (Sebastian Koch) a 

jeho atraktivní přítelkyni Christě-Marii Sieland (Martina Gedeck), která krátce předtím 

učarovala mocnému ministrovi kultury (Thomas Thieme). Jakmile se však do světa dvou 
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Zpracování: Mgr. Dominika Pelikánová 

divadelních hvězd ponoří, začne být jejich životy fascinován a uvědomí si omezenost své 

vlastní existence.(MFF Karlovy Vary) 

Naše komentáře: 

 

Film se mi 
líbil. Myslím 
si, že je 
důležité si 
historii 
opakovat, 
protože 
jenom takto 
nezapomene
me na ty 
hrůzné činy, 
které se za 
režimu děly. 
 
Anna Fauová, 
3. A 

Uvědomil jsem si, že svoboda 
je velmi důležitá a jsem rád 
za to, v jaké době žiju… Velmi 
důležité bylo odhodlání lidí, 
jako byl Dreymann, kvůli 
kterým víme, jak to tenkrát 
bylo. 
 
Ondřej Lenc, 3. A 

Film mi ukázal pohled na tehdejší dobu a 
myslím, že mě v tomto směru obohatil a 
zároveň ukázal, v jak bezpečné a klidné 
době oproti minulosti žijeme. 
Marek Hájek, 3. A 

…z některých věcí mě až 

mrazilo. 

Nikola Šebestová, 4. C 

● ● ● 

…Bylo pro mě nepochopitelné, jaké 

úsilí a nátlak vyvíjeli proti lidem, 

kteří se nebáli říct svůj názor… 

Daniela Pöllnerová, 4. C 

● ● ● 

 

Nejdřív jsem došel k názoru, že se v tom kině 

alespoň dobře vyspím, ale opravdu jsem 

vydržel vzhůru a celých 137 minut jsem se 

dobře bavil.   

Vojtěch Slaboch, 1. A 

Film se mi líbil. Byla jsem ráda, 

že jsem si mohla procvičit 

němčinu.  

Kateřina Sadilová, 4. C 

… Zaujalo mne, jak byl Gerd 

Wiesler ze začátku zlý, ale 

pak se z něj stal dobrý člověk. 

Myslím si, že to je proto, že žil 

sám a poznal, že je hezké mít 

partnerku. 

Michal Fric, 1. C 

Překvapilo mne, jak se člověk, 
který vyučuje, jak zlomit člověka a 
sám tyto metody používá, může 
změnit. … 
Adéla Zábrodská, 3. C 

Ve filmu dokázali krásně ukázat, že 

v každém člověku je alespoň trochu soucitu, 

lásky a schopnost se sebeobětovat…. 

Julie Lutovinova, 1. C 

 


