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HLEDÁ SE LEADr. 

Soutěž jde do finále. Hlasujte, kdo se stane lídrem  

 

Zajímá vás, co si myslí finalisté vzdělávací 

soutěže Hledá se Leadr. o Evropské unii, mladých 

lidech v politice nebo o placeném školství? Na 

internetové televizi Stream.cz můžete ode dneška 

sledovat finálový duel, ve kterém se střetli 

osmnáctiletý maturant Adam Široký a o čtyři roky 

starší studentka sociologie Aneta Sklenářová. 

Jejich debatu moderoval Václav Moravec. Do 

16. června můžete vy i vaši žáci hlasovat, kdo se 

stane historicky prvním vítězem této soutěže a 

získá pomyslný titul LEADr., finanční odměnu a 

zahraniční stáž. Hlasovat můžete buď na hleda.se, nebo přímo pod videem na Stream.cz. 

Vyberte si svého favorita a pošlete mu hlas! 

 

PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI  

Připojte se ke kampani a promítněte film 

Letošní kampaní připomínáme a oslavujeme 25. 

výročí odchodu posledního sovětského vojáka 

z našeho území. Zároveň ale upozorňujeme na to, 

že současné putinovské Rusko vede nepřátelskou 

politiku směrem k České republice i celé Evropské 

unii. Stejně jako v minulých letech, tak i letos 

cílíme kampaní především na veřejnost, nicméně 

pokud byste měli zájem, rádi i vám poskytneme 

filmy věnující se ruskému vlivu v Evropě i do výuky.  Přečtěte si memorandum vyjadřující 

myšlenku letošní kampaně, podívejte se, jaké filmy nabízíme, a v případě, že se budete chtít 

zapojit, napište nám na info@pribehybezpravi.cz. Každému přihlášenému vyučujícímu 

https://www.stream.cz/hleda-se-leadr/10010900-soutez-vrcholi-kdo-se-probojoval-do-finalove-debaty-s-vaclavem-moravcem
http://hleda.se/#hlasovani
http://www.protiztratepameti.cz/cs/memorandum
http://www.protiztratepameti.cz/cs/filmy
mailto:info@pribehybezpravi.cz


poskytneme společně s filmy i noviny s články českých novinářů, kteří se zabývají vlivem 

současného Ruska na naši společnost. 

 

CENY GRATIAS TIBI 2016 

Seznamte se s letošními laureáty 

 

V pražském kině Lucerna jsme 31. května již 

potřetí předali Ceny Gratias Tibi mladým lidem, 

kteří pozitivně ovlivňují svět kolem nás. Porota 

letos vybírala z více než 130 projektů a vůbec to 

neměla snadné. V kategorii Základních škol si 

cenu odnesly žákyně devátého ročníku ZŠ v Dolní 

Dobrouči, které seznamují veřejnost s příběhy 

cizinců žijících v jejich okolí. V kategorii 

Středních školy uspěl studentský projekt 

Zachraňme TMU!, který prostřednictvím 

osvětových aktivit upozorňuje na rizika světelného smogu. V kategorii do 30 let pak cenu 

získala Lucie Bittalová in memoriam. Ta na základě osobního příběhu vytvořila kampaň 

Měsíc raka, připomínající ženám nutnost preventivních gynekologických prohlídek. Letos 

jsme nově udělili i zvláštní uznání. To převzal Jakub Čech, který se dlouhodobě aktivně 

zajímá o komunální politiku ve svém rodném Prostějově. Gratias Tibi podpořil i předseda 

vlády ČR Bohuslav Sobotka, který mladým lidem vzkazuje: „Rád bych poděkoval všem 

lidem, kteří se zajímají o své okolí a snaží se změnit ho k lepšímu. (…) Je nesmírně důležité, že 

takoví lidé v naší společnosti jsou, a já jim za to ze srdce děkuji.“ 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ JEDEN SVĚT DĚTEM  

Přihlaste své žáky do výtvarné soutěže Jeden svět dětem. Uzávěrka se blíží 

 

Byli jste letos se svými žáky na školních 

projekcích festivalu Jeden svět? Děti, které je 

navštívily, můžou namalovat obrázek vztahující 

se k jednomu z filmů, jež viděly, a poslat ho do 

naší soutěže. Přes prázdniny vybere porota vítěze. 

Slavnostní vyhlášení pak proběhne v září 

v televizním pořadu Planeta Yó. Autoři vítězných 

prací získají věcné ceny z Čété:D a prohlédnou 

si zákulisí České televize. Soutěž je určena pro 

žáky do 13 let. Obrázky můžete posílat do 30. 6. 

2016 na adresu: Člověk v tísni – Jeden svět 

na školách, Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2. Obálku prosím označte heslem „Výtvarná soutěž“. 

Tak nepromeškejte uzávěrku! 

 

 

 

http://www.protiztratepameti.cz/cs/blog
http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/ziji-mezi-nami...
http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/ziji-mezi-nami...
http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/zachranme-tmu
http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/mesic-raka


NOVÉ LEKCE K FILMOVÉ VÝCHOVĚ 

Nahlédněte pod pokličku dokumentárních filmů  
 

Taky si při práci s dokumentárními filmy občas 

kladete otázku, do jaké míry jsou dané snímky 

objektivní? Možná se vás na to ptají i sami žáci. 

Vyzkoušejte s nimi nové lekce, které jsme pro vás 

připravili, a pronikněte společně do základů 

dokumentárního filmu. Lekce Základy 

dokumentárního filmu jsou součástí nového 

tematického okruhu  Filmová výchova. Najdete v 

nich odpovědi na to, co je podstatou 

dokumentárních filmů a jaké jsou jejich úskalí a 

přednosti. Pomohou žákům přemýšlet o dokumentech jako o subjektivním díle a vnímat 

záměr autora i prostředky, které používá. Dozvíte se například to, čím jsou dokumentární 

filmy typické, kde jsou jejich hranice nebo jakými prostředky k nám filmová díla 

promlouvají. Díky připraveným aktivitám se také naučíte rozumět tzv. filmové řeči. Využijte 

poslední dny školního roku a seznamte své žáky se základy dokumentární tvorby! 

 

 

TIP: FILMY K TÉMATU HOMOFOBIE  

Mluvte se žáky o aktuálních tématech 

 

12. června zemřelo ve floridském Orlandu při 

útoku na gay klub padesát lidí, desítky dalších 

byly vážně zraněny. Muž, který na nic netušící 

návštěvníky klubu střílel, vyjádřil nenávist vůči 

gayům a lesbám. Mluvte se svými žáky o 

toleranci a respektu (nejen) k sexuálním 

menšinám. K tématu Homofobie najdete na 

jsns.cz pět AV lekcí. Pusťte jim například 

Putinovy „Děti 404“, snímek o postavení LGBT 

komunity v Rusku, který zaujal diváky na loňském Jednom světě. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Zaklady_dokumentarniho_filmu.html?theme=87
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Zaklady_dokumentarniho_filmu.html?theme=87
https://www.jsns.cz/cz/page/7/Filmova_vychova.html?#theme85_8585
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Homofobie.html?theme=30
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Putinovy_deti_404.html?lessonID=164&lesson=one&inThemeID=30

