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POSLEDNÍ DVĚ VOLNÁ MÍSTA V PROJEKTU KDO JINÝ? 2015/2016 

Pojďte společně s žáky bourat stereotypy!  

Od začátku dalšího školního roku poběží 

projekt Kdo jiný? na základních a středních 

školách po celé České republice. Tentokrát 

bude zaměřený na téma multikulturalismu, 

xenofobie a rasismu. A co projekt zapojeným 

žákům, učitelům a celé škole přinese? Nejen 

orientaci v problematice, ale rovněž tzv. soft 

skills: toleranci a solidaritu s těmi, kteří 

nestojí v hlavním společenském proudu. 

Týmy složené ze žáků pak mohou během 

realizace projektu uspořádat jarmark kultur, 

antirasistickou kampaň na půdě školy či na 

sociálních sítích. Nabízí se také uspořádání neformální debaty se zástupci menšin a jakýchkoli dalších 

kulturních aktivit na škole. Podmínkou zapojení se je věk žáků, musí jim být od 12 do 19 let. Pro více 

informací a pro přihlášení do projektu nás prosím kontaktujte na adrese kristina.nemcova@jsns.cz.  

 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ  

Proti ztrátě paměti ve fotogalerii a na video záznamu 

Přinášíme vám fotogalerii ze včerejšího 

zahájení kampaně Proti ztrátě paměti, 

která se letos tematicky věnuje paralelám 

okupace Československa 1968 a 

aktuálních událostí na Krymu.  Na 

pražské Václavské náměstí včera přijel živý 

tank, proběhla veřejná premiéra krátkého 

filmu U nás pomáhali taky a u pomníku 

jsme projevili úctu obětem okupací. 

Podívejte se na fotogalerii, jak vše 

probíhalo! Večer program pokračoval 

debatou za účasti významných hostů: 

Viktora Fajnberga, Refata Čubarova a Michaela Romancova. Podívejte se na záznam celé debaty  

https://www.jsns.cz/cz/article/107/Kdo_jiny_2015_2016.html
mailto:kristina.nemcova@jsns.cz
https://www.facebook.com/ProtiZtratePameti/videos/vb.139969206198649/402004993328401/?type=2&theater
http://www.protiztratepameti.cz/cs/fotogalerie-2015
https://www.youtube.com/watch?v=KHH0T9-IjL0


a do fotogalerie. Zároveň vás ještě do soboty 27. 6. srdečně zveme na Václavské náměstí, kde u 

okupačního mementa můžete projevit úctu obětem okupací. Také můžete online podepsat 

memorandum nebo přijít na pondělní debatu o fungování ruské propagandy. Více informací na  

www.protiztratepameti.cz.   

Začínáme připravovat 11. ročník listopadového Měsíce filmu na školách 

Již na konci léta od nás dostanete materiály 

k jedenáctému ročníku projektu Příběhy 

bezpráví - měsíc filmu na školách. Konkrétní 

filmy, které budete moci promítat, vám teď 

ještě neprozradíme, ale co vám prozradit 

můžeme, je téma letošního ročníku: okupace 

Československa v srpnu 1968. Během 

Měsíce filmu se na stovkách škol budou 

promítat filmy, konat besedy s pamětníky a 

další akce, které připomenou Pražské jaro a 

následnou okupaci Československa vojsky 

Varšavské smlouvy. V létě se tak pomalu 

můžete začít poohlížet po pamětníkovi, který by k vám na školu mohl v listopadu přijít připomenout 

rok 1968 a společně s žáky o tématu diskutovat. 

 

VIDEO O CENĚ GRATIAS TIBI NA I-VYSÍLÁNÍ ČT 

Nestihli jste se podívat v televizi? Pak můžete nyní online 

1. června jsme během slavnostního večera 

v kině Lucerna vyhlásili první ročník ceny 

Gratias Tibi za občanskou aktivitu 

mladých lidí. Česká televize, která byla 

jedním z mediálních partnerů, připravila o 

večeru i vítězných projektech půlhodinový 

dokument. Pokud jste pořad nezaznamenali 

v televizi, nezoufejte, nyní jej můžete 

zhlédnout na i-vysílání ČT. Seznámíte se 

s tak s letošními laureáty a jejich projekty: 

Hospicem, uměleckou skupinou Směj se a 

studentskou neziskovou organizací Mise 

naděje. Více na www.gratiastibi.cz.   
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