
 

VĚSTNÍK 2015/02 

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JEDEN SVĚT 2015 

Vyberte si z více než stovky filmů a přijďte na večerní projekce  

 

Připomínáme, že se blíží Mezinárodní festival 

dokumentární filmů o lidských právech Jeden 

svět. Uskuteční se od 2. do 13. března v Praze a 

poté v dalších 33 městech České republiky. 

Narušit předsudky, pohodlné nevědomí a fámy 

šířené českou společností – to je cílem 17. 

ročníku festivalu dokumentárních filmů o 

lidských právech Jeden svět, který své publikum 

přivítá výzvou „Praskněte své bubliny!“. Vyberte 

si z nabídky více než sta filmů, které festival 

letos nabízí, a přijďte se podívat na některou z 

večerních projekcí. 

 

 

Pro vaše žáky jsme připravili festivalové dopolední projekce  

 

Myslíme hlavně na vaše žáky a studenty, kterým 

během festivalu rovněž přinášíme výběr toho 

nejlepšího z české i zahraniční dokumentární 

tvorby. Program je pestrý a reaguje na aktuální 

dění ve společnosti. Mladí lidé se mohou 

seznámit s příběhy svých vrstevníků z celého 

světa a podívat se, jak se žije dětem ve válkou 

zmítané Sýrii nebo chudým dětem v Nizozemí či 

v rumunské Bukurešti, proč jsou šikanovaní 

mladí gayové a lesby v Rusku, proč se desítky 

mladých lidí přidávají k radikálním 

islamistickým skupinám anebo za co hrozí umělcům v Bělorusku vězení. Vezměte své žáky 

na dopolední školní projekce Jeden svět dětem a Jeden svět pro studenty.  

Pražské školy se mohou hlásit na vybrané projekce z programu na telefonních číslech 734 

428 308, 222 350 842. 

 

 

http://www.jedensvet.cz/2015/
http://www.jedensvet.cz/2015/
http://www.jedensvet.cz/2015/regiony
https://www.jsns.cz/cz/article/43/Jeden_svet_detem.html
https://www.jsns.cz/cz/article/42/Jeden_svet_pro_studenty.html
https://www.jsns.cz/cz/program/10000/


Mimopražské školy budou kontaktovány příslušnými regionálními koordinátory. V 

případě zájmu je ale školy mohou oslovit i samy – seznam festivalových měst s termíny a 

kontakty jsou k dispozici na našich webových stránkách. 

Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách www.jsns.cz/festival. Případné 

dotazy prosím směřujte na e-mailovou adresu skolniprojekce@jedensvet.cz. 

A promítáme také speciálně pro vás – v kině Lucerna proběhne projekce pro učitele 

 

Během festivalu Jeden svět nezapomínáme ani 

na vás. Pro spolupracující pedagogy jsme stejně 

jako v minulém roce připravili neformální 

setkání spojené s projekcí a debatou. Letos 

vám pustíme film E-Team o práci neziskové 

nevládní organizace Human Right Watch, jejíž 

Emergeny Team neboli E-Team vyráží přímo 

do míst válečných konfliktů a informuje o 

porušování lidských práv. Působivý snímek 

oceněný na festivalu Sundance 2014 představuje 

čtyři členy týmu při jejich nebezpečné práci uprostřed chaosu válek v Sýrii a Libyi. V 

Mramorovém sále paláce Lucerna pro vás bude po projekci a debatě připraven raut, během 

kterého se budete moci seznámit a neformálně pohovořit jak s členy týmu JSNŠ, tak také s 

ostatními pedagogy využívající naše materiály. 

Akce se uskuteční ve čtvrtek 5. 3. 2015 v kině Lucerna v Praze od 14.30 do 19.00. Prosím 

potvrďte svoji účast nejpozději do 28. 2. e-mailem na adresu hedvika.wunschova@jsns.cz. 

Mimopražským učitelům bude proplaceno jízdné, prosím napište v tomto případě váš 

požadavek přímo do e-mailu. 

 

 

Jako každý rok se také uskuteční setkání organizátorů filmových klubů JSNŠ  

 

Setkání organizátorů filmových klubů proběhne 

od 6. do 8. března 2015 v Praze. Účastníky 

čeká nabitý program, který bude úzce spjat s 

probíhajícím filmovým festivalem Jeden svět. 

Vedoucí filmových klubů z celé ČR zhlédnou 

úplně nové dokumentární filmy, budou mít 

možnost besedovat se zajímavými hosty - např. 

s experty na drogovou problematiku. V 

neposlední řadě účastníky čeká velice 

netradiční prohlídka Prahy, jejímiž průvodci 

budou lidé bez domova. Náklady na setkání hradíme. Setkání organizátorů se koná dvakrát do 

roka a jeho účastníci se zde mají možnost lépe poznat, sdílet své zkušenosti a zabývat se 

tématy, jako jsou lidská práva, chudoba, rozvojové země apod.  Filmové kluby na školách 

vedou aktivní středoškoláci, kteří ve svém volném čase promítají dokumentární filmy a k 

projekcím organizují další doprovodné aktivity, jako jsou besedy s hosty, výstavy apod. Pro 

více informací o filmových klubech můžete kontaktovat koordinátorku projektu Adélu 

Skálovou: adela.skalova@jsns.cz. 

 

https://www.jsns.cz/cz/article/41/Regiony.html
http://www.jsns.cz/festival
mailto:skolniprojekce@jedensvet.cz
mailto:hedvika.wunschova@jsns.cz
https://www.jsns.cz/cz/page/17/Filmove_kluby.html?index=true


GRATIAS TIBI 2015 

Nominujte mladé lidi na cenu za občanskou aktivitu  

 

Znáte někoho, kdo není ke svému okolí 

lhostejný, aktivně se zapojuje do řešení 

problémů a pozitivně ovlivňuje život 

v komunitě nebo celé společnosti? Věříte, že by 

si za svou aktivitu zasloužil veřejné uznání a 

ocenění? Nominujte i vy jednotlivce nebo 

skupiny mladých lidí prostřednictvím on-line 

formuláře na cenu Gratias Tibi 2015, která je 

udělována ve třech věkových kategoriích: 

žákům základních škol, středních škol a 

mladým lidem do 30 let. „Chceme, aby silnice 

byly pro chodce bezpečnější. Proto jsme se 

rozhodli, že budeme prostřednictvím naší televize TV Předlice upozorňovat na neviditelné 

přechody v Ústí nad Labem,“ doplňují se laureáti loňského ročníku, středoškoláci Imrich 

Kardos a Pavel Kaleja. Dalšími oceněnými pro rok 2014 se stali žáci ze Základní školy T. G. 

Masaryka v Blatné, kteří doučují ve škole spolužáky ze sociálně slabších rodin. Ve věkové 

kategorii do 30 let se pak umístila skupina mladých lidí, kteří ve Vroutku obnovují chátrající 

kostel. Více informací k letošnímu ročníku, stejně jako všech 140 nominovaných projektů z 

celé České republiky z minulého roku, naleznete na www.gratiastibi.cz.    

SEMINÁŘE KDO JINÝ? PRO PEDAGOGY 

Motivujte žáky k větší občanské aktivitě s naším projektem  

V dubnu jsme pro vás připravili semináře 

k projektu Kdo jiný?, který se zaměřuje na 

podporu občanské angažovanosti mladých 

lidí. Žáci se v průběhu projektu například ve 

svém volném čase věnují seniorům, zvelebují 

okolí školy nebo pořádají různé benefice. 

Pokud byste se také chtěli se svými žáky do 

projektu zapojit, dozvědět se, jakou 

metodiku pro řešení konkrétního 

společenského tématu nebo problému zvolit a 

jak žáky motivovat, aby byli sami ve společnosti aktivní, pak se přihlaste na semináře 

v Praze, Brně či Ostravě. Získáte rovněž praktické dovednosti v oblasti vzdělávání 

prostřednictvím dokumentárních filmů a naučíte se pracovat s audiovizuálními lekcemi 

zaměřenými na občanskou angažovanost. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a 

naučíte se snadno orientovat na našem audiovizuálním portále. Semináře povede zkušená 

lektorka Vlasta Vyčichlová.  

 

 

http://www.gratiastibi.cz/cs/nominujte
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https://www.jsns.cz/cz/seminare/87/Seminare.html?&page=seznam
https://www.jsns.cz/cz/page/7/Filmove_a_vyukove_materialy.html#theme6_66
https://www.jsns.cz/cz/page/7/Filmove_a_vyukove_materialy.html#theme6_66


TUTORIÁLY NA JSNS.CZ – S WEBEM JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ  

Pětidílný seriál – tentokrát k registraci a přihlášení na web  

Jste méně technicky zdatní a dělá vám potíže 

zvládnout některé funkce při práci na našem 

audiovizuálním portále? Pak jsme právě pro 

vás připravili tutoriály s návodnými kroky 

k jednotlivým funkcím, které byste mohli 

potřebovat a s nimiž budete na webu nejčastěji 

pracovat. Seznámíme vás s vyhledáváním AV 

lekcí podle tematického okruhu, věku žáků, 

délky filmu; projdeme s vámi, jak stahovat 

filmy a objednávat naše výukové materiály. 

Tentokrát se nicméně budeme věnovat 

registraci a přihlášení na web. Rozlišujeme dvě úrovně registrace: bez smlouvy a se 

smlouvou. Bez smlouvy se můžete přihlašovat na konkrétní akce, objednávat si výukové 

materiály a bude vám chodit věstník s novinkami, které pro základní a střední školy 

připravujeme. Pokud si zvolíte registraci se smlouvou, budete moci navíc zdarma využívat 

audiovizuální lekce na portále jsns.cz. Získáte přístup k 150 AV lekcím s dokumentárními 

a hranými filmy, sociálními spoty a veškerými výukovými materiály. Registrace se 

nebojte. Pokud byste si nevěděli rady, pomůže vám tutoriál Jak se zaregistrovat, který 

naleznete na stránce registrace v pravém horním rohu. Registraci potvrdíte prvním 

přihlášením na web. 

 

MÁME NOVÉ PARTNERY 

Spolupracujeme s Českou středoškolskou unií a sdružením Občankáři.cz 

Na začátku tohoto roku jsme navázali nové 

partnerství s angažovanými středoškoláky - 

Českou středoškolskou unií a sdružením 

aktivních učitelů občanské výchovy a základů 

společenských věd Občánkáři.cz. S oběma 

sdruženími nás spojuje stejný zájem -  podpora 

občanské angažovanosti mladých lidí a jejich 

zapojení do řešení aktuálních témat a problémů. 

„Zajímá nás, kam se vzdělávání v naší zemi bude 

ubírat, chceme být aktivními hráči v celém 

procesu, proto se nám líbí aktivity Jednoho světa na školách, které mladé lidi aktivizují a 

motivují je k tomu, že jsou to právě oni, kteří dokážou měnit věci okolo sebe. A to nejen na své 

škole, ale v celé společnosti,“ říká předseda středoškolské unie Filip Jelínek. 

S Občankáři.cz se budeme společně podílet na seminářích/konferencích na pedagogických 

fakultách, které se budou věnovat tomu, jak učit občanskou výchovu a ZSV, aby byly více 

propojené s praxí a aby děti byly během vyučování více zapojené do reálného života. „Do  

 

 

https://www.jsns.cz/cz/registration/10000/Registrace.html
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škol chceme dostat více aktuálních témat, a to se nám s pomocí audiovizuálních materiálů – 

filmů a aktivit do hodin – Jednoho světa na školách může povést,“ shrnuje motivace pro 

vzájemné partnerství předseda Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd 

Michal Řezáč.  

PŘEDSTAVUJEME 

Učitelka Ch. Oyunbileg ze střední školy v Mongolsku se studenty nejvíce probírá film 

Katka od režisérky Heleny Třeštíkové 

“Mongolsko řeší napříč zemí drogovou 

problematiku a obchod s drogami. Zejména 

mezi mladou generací je to největší téma. 

V naší společnosti se vlastně o závažných 

problémech, jako jsou drogy, alkoholismus a 

domácí násilí otevřeně nemluví. Po filmech 

s touto tematikou bývají některé děti hodně 

zaražené. Pochopila jsem, že se jedná o 

problémy, které se jich přímo týkají, a vlastně 

s nimi o nich nikdo nikdy nemluvil. Díky 

filmům se o problémech obecně začínáme nepřímo bavit, a to pro naši společnost vnímám do 

budoucna jako obrovský přínos, říká učitelka občanské nauky a dějepisu Ch. Oyunbileg ze 

střední školy v mongolské provincii Darkhan. Učitelé v současné době na škole využívají 9 

dokumentárních filmů a 9 sociálních spotů z naší nabídky, které jsme pro místní vzdělávací 

účely doplnily o výukové materiály do hodin. Využívání know-how Jednoho světa na školách 

– audiovizuální prostředky ve výuce – je v Mongolsku podporováno ministerstvem 

školství, které školí pedagogy a do škol distribuuje naše vzdělávací sady. V současnosti jsme 

přibližně na stovce mongolských škol. „Vedení nás ve využívání moderních výukových metod 

podporuje. Dokumentární filmy vyvolávají mezi žáky diskuzi a na rozdíl od klasických učebnic 

a cvičení jsou vhodné pro výuku sociálních témat,“ dodává paní Oyunbileg. Na škole jsou ale 

aktivní i samotní studenti. Založili si filmový klub Jednoho světa na školách a promítají 

dokumentární snímky pro své spolužáky.  

 

 

 

 

 


