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Známe výherce studentské literární soutěže 
Dne 4. března 2013 jsme v rámci slavnostního zahájení 
15. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden svět vyhlásili vítěze 
studentské literární soutěže V opozici. Odborná porota 
ve složení Marek Švehla, Ivan Lamper (zástupce 
šéfredaktora a editor týdeníku Respekt) a Karel Strachota 
(ředitel Jednoho světa na školách) ocenila Terezu 
Reichelovou z Arcibiskupského gymnázia v Praze (1. 
místo), Anežku Demeterovou z Integrované střední 
školy Mladá Boleslav (2. místo), Filipa Sládka a Nikolu 

Štěrbovou z Tauferovy střední odborné školy veterinární v Kroměříži (3. místo). Všechny vítězné 
práce si můžete přečíst zde. Následně budou uveřejněny také na webu týdeníku Respekt. Všem 
výhercům gratulujeme! 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA KNIHY NEZHOJENÉ RÁNY NÁRODA 

Kniha Nezhojené rány národa (Lubomír Vejražka, 700 stran, 180×235 
mm, říjen 2012, nakladatelství Baset) se věnuje opomíjenému tématu 
rodin politických vězňů komunistického režimu 50. a 60. let, také 
vězňům samotným, a zahrnuje i „nadčasové“ kapitoly, které tematicky 
navazují na současnost. Více o knize se dozvíte zde.  

Díky velkorysé nabídce autora mají učitelé, kteří s knihou chtějí pracovat 
ve výuce, možnost získat ji zdarma (prvních 100 objednávek). Objednávky 
posílejte na adresu info@pribehybezpravi.cz.  

SETKÁNÍ MLADÝCH V RÁMCI FESTIVALU JEDEN SVĚT 

Žáci a studenti z týmových projektů a z filmových klubů JSNŠ se setkají v rámci festivalu 
Během festivalu Jeden svět proběhne v Praze již tradičně setkání 
organizátorů studentských filmových klubů z České republiky. 
Tentokrát se k nim přidají také studenti zapojení v projektu Kdo 
jiný? zaměřeného na podporu větší angažovanosti mladých ve 
společnosti. Celé setkání, v jehož rámci proběhne celá řada 
workshopů, projekcí a debat se zajímavými hosty se ponese 
v duchu sloganu letošního festivalu „Bojíte se snášet?“.  
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KAMPAŇ ČESKO MLUVÍ O VZDĚLÁVÁNÍ  

Ke kampani se připojil také Člověk v tísni  
V lednu byla zahájena půlroční kampaň a veřejná debata o 
budoucnosti vzdělávání a českého školství nazvaná Česko 
mluví o vzdělávání. Cílem kampaně je formulovat cíle 
vzdělávání a zajistit kontinuitu vzdělávací politiky. V rámci 
kampaně probíhá celkem osm tematických debat, do kterých se 
může zapojit jak odborná, tak laická veřejnost. Centrem těchto 
debat je web kampaně www.Ceskomluvi.cz, na kterém můžete 
také debatovat o tom, kde je česká škola a hlasovat, co mají 
umět děti na konci základní školy. Pokud chcete dostávat 

týdenní novinky z kampaně, přihlaste se k odběru newsletteru. 
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