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TISKOVÁ ZPRÁVA

PROJEKT Mladí HUMAN-isté
1. 3. - 31. 3. 2022 je doba vyhrazená pro psaní soutěžních textů
v mezinárodní literární soutěži Mladí HUMAN-isté. Nadační fond zasazuje do
projektu část pro studenty z Ukrajiny zvanou Vojna a mír.
Soutěž je jedním z hlavních projektů Nadačního fondu Arnošta Lustiga (NFAL),
umělecko-vzdělávací organizace , jež vyzývá k větší spravedlnosti a lidskosti
v České republice i v zahraničí.
ARNOŠT LUSTIG

ARNOŠT LUSTIG
photo© Alan Pajer

byl světoznámý prozaik, scenárista, novinář a pedagog.
Třikrát odsouzený k smrti nacisty, jednou odsouzený
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody československými komunisty, zakázaný autor v rodné zemi na déle
než dvacet let. Soutěž Mladí HUMAN-isté klade důraz
na nadčasové humanistické hodnoty, které ve svém
životě a ve své tvorbě Arnošt Lustig uplatňoval.

Pilotní ročník probíhá ve vybraných základních školách v České republice, Německu, Belgii
a americkém Chicagu. Pod záštitou ministerstva školství a pražského magistrátu chce projekt
ve studentech rozvíjet tvůrčí talent a prostřednictvím soutěže upevňovat humanismus
a demokratické hodnoty. Věnuje se tématu kamarádství, na něž studenti 9. tříd vytvoří krátkou
prózu, báseň nebo úvahu. Téma kamarádství rovněž odkazuje na důležitost přátelských vztahů
a psychického zdraví v časech pandemie a válečných konfliktů. Nastoluje tedy tento problém jako
možnost hledání „cest spolupráce“, kterým přátelství je.
V neposlední řadě je cílem soutěže prohlubování vztahů a porozumění mládeže i pedagogů
ze zmíněných zemí. V pátek 1. dubna se proto uskuteční moderované online setkání pro všechny
zúčastněné studenty, kteří se touto cestou seznámí a pohovoří spolu o kamarádství, současné
situaci ve světě a o tvůrčím psaní. Ve stejný den také proběhne online schůzka studentské poroty,
jejímž cílem je řízená diskuse o důležitosti rozhodování, demokratických hodnotách a kritériích
hodnocení.
Studentská i odborná porota v Česku a v Německu vyhodnotí texty do 30. dubna a 15. května
nadační fond zveřejní vítězné texty. Dne 17. června se pak uskuteční slavnostní vyhlášení
v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského, kde vystoupí mimo jiné přední běloruský
disidentský básník Dmitrij Strocev, který k vítězům promluví o významu humanismu v současnosti.
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Nadační fond Arnošta Lustiga ostře odsuzuje invazi ruské armády na Ukrajinu a napadenému státu
vyjadřuje veškerou solidaritu a podporu. Fond se proto rozhodl do soutěže přizvat žáky z Ukrajiny
ve věku 14 až 15 let a rozšířit tak projekt Mladí HUMAN-isté o část zvanou Vojna a Mír.
NFAL s partnerskými organizacemi v květnu uspořádá celodenní workshop v ZUŠ Popelka v Praze 5,
jehož cílem bude pod odborným vedením vytvořit výtvarné dílo na soutěžní téma kamarádství. Workshop
povedou lektoři, kteří mají bohaté zkušenosti s artefiletikou, což je zážitkové, reflektivní a tvořivé pojetí
vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů.
Studenti budou mít možnost reagovat na vítězné texty, které budou přeloženy do ukrajinského jazyka
nebo se vyjádřit k danému tématu dle svého uvážení. Výtvory budou 17. června vystaveny na
slavnostním vyhlášení Mladých HUMAN-istů a každý účastník workshopu v tento den obdrží charitativní
dar, který jim pomůže plnohodnotně žít a studovat v České republice.
Projekt Mladí HUMAN-isté se koná ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti, Gymnáziem
Paměti národa, Českým PEN klubem, Galerií Středočeského kraje, Národním pedagogickým muzeem J.
A. Komenského v Praze, Českou školou bez hranic v Bruselu a partnery v Německu jako například
neziskovou organizací ACHAVA v Durynsku, Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau-Dora a MDR radio.
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