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Mediální a vzdělávací projekt s podporou ESF

Hledáme POZITIVNÍ PŘÍKLADY aktivního občanství a vztahu k regionu a lokálnímu 
společenství na konkrétních příbězích konkrétních lidí. Chceme tím přispět k rozvoji 

občanského vzdělávání a podpořit hodnotu celé naší české společnosti. Chceme 
oslovit veřejnost a zejména mladé lidi formující si své životní postoje metodou učení 

se životních strategií z reálných příběhů reálných lidí.



výstupy Vybíráme 25 inspirativních příběhů a zpracováváme je do této formy:



Plzeňský

Olomoucký

Královehradecký

Zlínský

Moravskoslezský

Jihomoravský

Středočeský

Pardubický

regiony

V současné chvíli můžeme díky podpoře ESF posbírat 25 příběhů z 8 regionů.
Naši působnost ovšem rozšiřujeme do celé České republiky prostřednictvím 
zpracovávání medailonů aktivních lidí.



Pomozte nám najít zajímavé příběhy!  

Vycházíme z přesvědčení, že každý lidský příběh má svou vysokou hodnotu, každý nám má co předat. 
V první fázi projektu hledáme příběhy s velkým přesahem a potenciálem změnit atmosféru ve 

společnosti a potenciálem inspirovat nás k volbě jiného životního stylu. Hledáme lidi občansky aktivní, 
kteří tvoří změnové projekty v oblasti obecní samosprávy, trvalé udržitelnosti, zdraví, životního 

prostředí, kultury a umění, odkazu k historii naší země. 

Vše je o lidech



Dokumentární �lm
Námět 

Jak na tom jako společnost jsme? Jak se máme rádi? Na čem stavíme svou identitu? 
Kde, proč a jak jsme se nakazili nemocí, jejímiž symptomy jsou frustrace, neklidu, 
negace a regiznace? Co je její příčinou? 
A kde hledat lék? Co a kdo dostane Česko zase do rovnováhy?

Ostrůvky pozitivní deviace – lidé, kteří jsou zaměřeni na to, že věci jdou dělat jinak, 
tvořivě, inovativně, ve prospěch druhých, tedy pozitivně – mohou oním lékem být. 
Můžou být ukázatelem směru, nadějí a možným řešením. 

Záměr tvůrců: Postavit vedle sebe protagonisty “nové kultury v  Čechách” , uctít je a 
ukázat jejich tvorbu či aktivitu, propojit je a posílit nové kolektivní vědomí, které 
přispěje ke kýžené kulturní změně. 

Námět, scénář: Kateřina Jonášová, Lenka Papadakisová
Režie: Václav Kučera
Střih: Vilém Šrail
Zvuk: Stanislav Miler
Producent a kameraman: Libor Kozák 
     



Spoty o.k. - umíme být lidští?

Spoty zobrazující občanské kompetence, tedy, co to znamená žít a tvořit 
ve veřejném prostoru, zdola, pro ostatní.

Točíme deset krátkých 30-60ti vteřinových spotů, které podpoří občanskou 
tvořivost.

DESATERO

1. zpomal
2. zapoj se 
3. spolu-tvoř
4. komunikuj
5. nenech se manipulovat
6. poděl se a přej ostatním
7. buď soběstačný/á a skromný/á
8. usmívej se 
9. žij v realitě
10. dávej

Na �ash mobové spoty z dílny Družiny (Jan Látal, Jan Žaloudek, Michaela 
Klakurková), Davida Kočára a Marka Čihaře se můžete těšit od července 2013.



Regionální výstavy a besedy

Tváře s duší

Putovní výstava fotografií a portrétů protagonistů a protagonistek příběhů z dílny 
vynikajícího fotografa Martina Vrabka.

Dotknout se života

Projekce dokumentárního filmu Občanská tvořivost, jehož režie se ujal Václav 
Kučera. Film staví vedle sebe představitele „nové kultury“ v Česku a ukazuje jejich 
tvoření přispívající ke kýžené společenské změně. Je obohacen o zkušenosti a 
názory Václava Cílka, Aleny Suchánkové, Jiřího Zemánka, Lumíra Kolíbala, 
Petra Oukropce, Miluše Kubíčkové.
    
Spolu-tvořme

Regionální sdílení a setkání s protagonisty příběhů směřující k tomu, aby vznikly 
nové inspirativní vztahy mezi akčními lidmi v lokálních rozměrech.



tým

Lenka Papadakisová - garance

Kateřina Jonášová, Karolina Zarzycká, Marie Čtveráčková, Michaela Krupičková - redakce

Zdeňka Brychtová - koordinace

Jan Žaloudek - artdirector

Jan Látal, Stanislav Miler, Václav Kučera, Marko Bogdanovič, Stanislav Adámek, David Kočár, Marek Čihař - 

audiovize

Martin Vrabko, Michaela Klakurková - fotogra�e


