
 

VĚSTNÍK 2016/02 

ZVEME VÁS NA FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JEDEN SVĚT 2016 

 

Rádi bychom vás pozvali na blížící se 18. ročník 

Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 

o lidských právech Jeden svět. Ten se uskuteční 

od 7. do 16. března v Praze a poté v dalších 32 

městech České republiky. Letošním hlavním 

tématem festivalu je Hledání domova a tím i sebe 

sama. Co pro nás domov vlastně znamená? A jak 

snadné je ho v dnešním světě ztratit? Odpovědi na tyto a další otázky může publikum Jednoho 

světa naleznout prostřednictvím více než sta filmů, které festival letos nabízí. Přijďte se 

podívat na některou z večerních projekcí. 

 

FESTIVALOVÉ PROJEKCE PRO ŠKOLY 

 

Jako každý rok připravujeme speciální projekce 

pro školy, kam můžete vzít své žáky. V Praze se 

konají v termínu od 8. do 17. března, 

v následujících týdnech pak v dalších 

32 městech. Školní projekce jsou v dopoledních 

hodinách a jsou spojené s besedou se zajímavými 

hosty. Nabídka filmů pro školy byla i letos 

vybírána speciálně pro různé věkové kategorie.  

Žákům základních škol jsou určeny projekce kategorie Jeden svět dětem. Všechny filmy 

mají český dabing a projekcí provází moderátor; po filmu následuje diskuse. Celková délka je 

cca 1,5 hodiny. Žáci mohou letos nahlédnout třeba do života dvanáctiletého Tarega, který 

kvůli válce v Sýrii už rok neviděl své rodiče, nebo se podívat na dojemný a poetický snímek 

o blízkém vztahu Vilde a jejího těžce nemocného dědečka. 

Studenti středních škol a vyšších ročníků základních škol se mohou těšit na filmy 

z kategorie Jeden svět pro studenty. Zahraniční filmy jsou opatřené titulky a také po těchto 
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projekcích následuje debata s hostem. Promítat budeme třeba film Filipa Remundy Blízký 

daleký východ, který nám přibližuje současnou situaci na Ukrajině, nebo film o angažované 

módní návrhářce z Estonska, která se snaží poukazovat na plýtvání při průmyslové výrobě 

oblečení. 

Seznam všech filmů se synopsemi, krátké ukázky a také seznam průřezových témat, pro 

která se dá film použít, naleznete na našich webových stránkách nebo v informačním letáku, 

který si můžete i vytisknout: leták pro Prahu, leták pro regiony. Pražské školy se mohou 

hlásit na vybrané projekce z programu na telefonních číslech 734 428 308, 222 350 842. 

Mimopražské školy budou kontaktovány příslušnými regionálními koordinátory. 

V případě zájmu je můžete oslovit i sami – seznam festivalových měst s termíny a kontakty 

najdete na webových stránkách. 

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

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

FESTIVALOVÁ PROJEKCE PRO VYUČUJÍCÍ 

Akce, kde potkáte své kolegyně, kolegy a také nás z Jednoho světa na školách 

Během MFF Jeden svět nezapomínáme ani na vás. 

Již tradičně pořádáme speciální projekci pro 

vyučující. A je jen na vás, jaký film na setkání 

pustíme. Můžete hlasovat pro film Můj džihád, 

anebo Plavba přes tento dotazník, kde se podle 

anotací také dozvíte, o čem jsou. Hlasovat můžete 

do 23. února. Na film bude navazovat panelová 

debata na téma migrace se Šimonem Pánkem, 

ředitelem Člověka v tísni, Martinem Rozumkem, 

ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíků a dalšími hosty. Setkání zakončíme neformálně - 

sklenkou vína v Langhans - Centru Člověka v tísni, které se v březnu tradičně mění ve 

festivalové centrum. 

Přijďte zažít festivalovou atmosféru a sdílet své názory na téma, které hýbe společností. Akce 

se uskuteční v úterý 15. března 2016 od 13 do 18 hodin v Kině 35 ve Francouzském 

Institutu, Štěpánská 35, Praha 1 (kino mj. nabízí i celoroční projekce pro školy). Prosím 

potvrďte svoji účast nejpozději do 8. března, e-mailem na adresu jan.kara@jsns.cz. 

Mimopražským učitelům můžeme proplatit jízdné, prosím napište v tomto případě 

požadavek přímo do e-mailu.  

 

 

 

https://www.jsns.cz/cz/article/36/Skolni_projekce.html?index=true&parent=8&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik022016
https://www.jsns.cz/data/jsns/IMAGES/SKOLNI_PROJEKCE/2016/jsns-praha-a4-fin.pdf
https://www.jsns.cz/data/jsns/IMAGES/SKOLNI_PROJEKCE/2016/jsns-region-a4-fin.pdf
https://www.jsns.cz/cz/program/10000/?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik022016
https://www.jsns.cz/cz/article/41/Regiony.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik022016
https://www.jsns.cz/cz/page/8/Skolni_projekce.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik022016
mailto:skolniprojekce@jedensvet.cz
https://drive.google.com/open?id=1UbHYbq3Yw8St5CC4A4gRGHMnaLS2mkILhctKOZojPio
mailto:jan.kara@jsns.cz


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO STUDENTY 

Blíží se uzávěrka literární soutěže na téma Hledání domova 

Zapojte své žáky a studenty (15–20 let) do naší 

literární soutěže, zaměřené na hlavní téma 

MFF Jeden svět. Stačí poslat esej, fejeton nebo 

rozhovor na téma Hledání domova, a to do 

21. února na adresu skolniprojekce@jsns.cz. Pro 

vítěze jsme připravili finanční odměnu. Vítězná 

práce bude zveřejněna týdeníkem Respekt. Cenu 

předáme vítězům na slavnostním zahájení festivalu 

Jeden svět. Stáhněte si plakát k literární soutěži. Pokud byste ho chtěli zaslat vytištěný, 

napište na jan.kara@jsns.cz.  

NOMINUJTE MLADÉ LIDI NA CENU GRATIAS TIBI 

Oceňujeme občansky aktivní mladé lidi do 30 let 

Znáte někoho, kdo pomáhá jiným, není lhostejný 

a pozitivně ovlivňuje život ve společnosti? Jsou to 

vaši studenti? Nominujte je na cenu Gratias Tibi. 

Přihlásit můžete jednotlivce i skupiny v kategoriích 

dle věku: základní školy, střední školy, lidé do 

30 let. Laureáti získají studijní cestu do zahraniční 

a finanční podporu pro svůj projekt. Nominovat 

může kdokoliv přes tento jednoduchý registrační 

formulář do 31. března. Z nominovaných projektů 

bude vybírat odborná porota, složená ze zástupců 

neziskového sektoru, médií a osobností veřejného 

života. Porota určí pět finalistů v každé kategorii a vítěze. Ocenění budeme předávat 

31. května během slavnostního večera v pražském kině Lucerna. 

TÝMOVÉ PROJEKTY KDO JINÝ? 

Přihlaste se se svými žáky do týmových projektů, tentokrát mezinárodních 

Máte nápad na projekt, kterým byste chtěli zlepšit 

situaci nebo problém ve vašem městě/obci? 

Chcete se vy i vaši žáci dovědět více o řízení 

projektů, procvičit si konverzaci v angličtině 

a setkat se s vrstevníky a kolegy z dalších zemí? 

Právě hledáme pět středních škol do týmových 

projektů Kdo jiný?. Z každé školy hledáme jednu 

vyučující/ho a jednoho studenta/studentku, 

vedoucí týmu. Společně s několika spolužáky 
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vytipují problém nebo téma ve své komunitě, které by chtěli vyřešit nebo přispět k jeho 

zlepšení. Společně pak pracují s vyučujícím na organizaci své studentské iniciativy. 

Pro vyučující připravíme v létě 2016 v Estonsku pětidenní mezinárodní síťovací setkání 

s kolegy/kolegyněmi ze Slovenska a Estonska. Mezinárodní setkání bude také uspořádáno 

pro studentské vedoucí, a to na začátku školního rou 2016/2017 v Čechách a na jeho konci na 

Slovensku. Pokud byste měli zájem se dozvědět více nebo se rovnou do projektu přihlásit, 

prosím napište koordinátorce projektu na e-mail jana.touzimska@jsns.cz.  

TIP NA FILM: RUSKÁ POHÁDKA 

Promítněte nový film o drogách a dětech na ulici 

Jedním z nejsledovanějších filmů na jsns.cz jsou 

Děti ze stanice Leningradská, bezútěšný snímek 

zachycující zoufalou situaci dětských bezdomovců 

v Rusku. Nyní jsme na portál zařadili 

aktuálnější film Ruská pohádka s podobným 

tématem. Podle odhadů žije v Rusku několik 

milionů dětí bez domova. Výjimkou není ani 

město Perm, kde v zimě klesá teplota na -36°C. Ve 

sklepích rozpadlých domů přežívá také skupina hlavních postav filmu, vedená 

devatenáctiletým Koljou… 

INSPIRACE OD KOLEGŮ: BESEDA O MIGRACI 

Jiří Krejčí popisuje, jak uspořádali úspěšnou debatu o migraci 

Se studenty jsme pořádali akci „Na migrační vlně“ 

a velmi se nám osvědčilo spojení dvou hostů - paní 

Míly Janišové z Lékařů bez hranic s panem 

Tomášem Nájemníkem z místní pobočky Odboru 

azylové a migrační politiky MV ČR. Naše akce 

byla otevřena veřejnosti. Lékaři bez hranic ji 

inzerovali na svém facebookovém profilu, kde se o 

ní dozvěděli lidé z hnutí Islám v ČR nechceme. 

Přišli v poměrně hojném počtu cca 20 osob. 

Pozvání úředníka, který se právě vrátil z Itálie, kde 

dva měsíce procesoval azylové řízení Eritrejců, se 

překvapivě ukázalo být klíčovým pro zdárný 

průběh večera. Diskusi se podařilo držet ve velmi 

věcné rovině. Pokusy zvrátit ji „rychlými soudy a 

emocemi“ byly neúspěšné, protože naši hosté znali 

danou problematiku mnohem zevrubněji než 

přítomní oponenti. Prezentaci Lékařů bez hranic v kombinaci s erudovaným hostem z úřední 

praxe mohu tedy všem kolegům doporučit. 

Jiří Krejčí, Gymnázium Česká, České Budějovice 
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JAK NA INTERNET 

Podívejte se na krátká videa s praktickými radami, jak na internet 

Víte, co je edutainment? Nebo k čemu je dobrá 

služba MojeID? Pokud ne, nevadí. Připravili jsme 

pro vás sadu osmi odlehčených AV lekcí, ve 

kterých vám sympatický herec Roman Zach 

srozumitelně vysvětlí nejen tyto pojmy, ale i řadu 

jiných věcí souvisejících s možnostmi moderních 

technologií, bezpečným užíváním online prostoru, 

ale i s běžným provozem vašeho počítače. Věříme, že vám tyto praktické technické rady 

ulehčí práci, a to jak ve fázi příprav, tak i v samotných hodinách. 
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