
Vážení a milí patroni, 

zasíláme Vám třetí téma s informací o možné odměně pro Vaši školu - získání předplatného MF DNES 

zdarma. Ještě níže doplňujeme již zaslanou informací o soutěži JÁ FILMOVOU HVĚZDOU. 

3. Téma: Globální policie. Globální 

morálka. 

3.1 Úloha USA či jiného kontinentálního či světového hegemona při řešení krizí v 

chaotických zemích. Mají velmoci právo zasáhnout, když vlády jiných států porušují lidská 

práva, nebo se nemají do cizích záležitostí vměšovat? 

3.2 Jaká je role OSN v nynějším světě? Mají mít spojené národy právo použít při mírových 

misích zbraně nejen na svoji obranu? 

3.3 Může vůbec, vzhledem k množství kultur, náboženství a politických principů, vzniknout 

něco jako globální morálka? 

3.4 Ctíme jiné kultury: Do jaké míry máme ctít kulturní, náboženské a společenské zvyky 

jiných národů? Máme se snažit přizpůsobit, když žijeme jinde, a požadovat od jiných, aby 

se přizpůsobili našim pravidlům, když žijí u nás? 

 

Pozn..: Ke zpracování si vyberte nejlépe pouze jednu podotázku. 

Pozn..: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit. 

Pozn..: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a 

upravovány.  

 Příspěvky můžete zasílat do 31.10.2013. 

 Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále 

celý název školy a město.  

 Samotný soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením 

autora v tomto pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu 

zařazen. Anonymní práce neotiskneme. 

 Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt 

je potřeba také převést do .doc nebo .docx. 

 Všechny příspěvky zasílejte na adresu studenti@mafra.cz . 

 

mailto:studenti@mafra.cz


NOVINKA!!! Odměna pro 10 NEJLEPŠÍCH ŠKOL – NOVINY PRO ŠKOLU. 

Deset nejlepších škol bude vyhodnoceno podle počtu příspěvků na jednoho účastníka, tak aby nebyly 

diskriminovány školy s menším počtem účastnících se tříd. 

PŘÍKLAD: 

 Škola se účastní projektu se dvěma třídami – 60 účastníků 

 Studenti školy napsali 87 příspěvků. 

 Výsledný koeficient je 87/60 = 1,45 

 

Prvních 10 škol s nejvyšším koeficientem  dostane jako odměnu 1x PŘEDPLATNÉ MF DNES PO-PA od 

25.11.2013 do dalšího kola projektu 28.3.2014. 

MAFRA a. s. si vyhrazuje právo na vyhodnocení a stanovení pořadí podle výše uvedených kritérií. 

Podmínky účasti: 

- Škola musí být oficiálním účastníkem projektu Studenti čtou a píší noviny, kde je zastoupena 

patronem školy. 

- Zaslaný příspěvek se pro danou školu bude počítat pouze tehdy, když samotný soubor 

s příspěvkem bude pojmenován celým názvem školy, jménem a příjmením autora. 

PŘÍKLAD:  Střední zdravotnická škola Benešov František Novák.doc 

 

Témata, příspěvky studentů a archív studentských prací naleznete na 

https://www.mfdnes.cz/zadani-praci 

 

Vážení a milí patroni, 

ještě nám dovolte zopakovat informaci, že jsme společně se ZLÍN FILM FESTIVALEM pro vás, studenty 

i učitele, připravili doprovodnou soutěž o 

20 ročních předplatných MF DNES + 20 Filmpassů na 54. ZLÍN FILM 

FESTIVAL 2014 
(hodnota jedné ceny cca 5 000 Kč) 
 

PROSÍME O PŘEDÁNÍ TÉTO INFORMACE I VAŠIM STUDENTŮM. DĚKUJEME. 

 

 

A jak cenu získat? 

Vyhlašujeme fotografickou soutěž na téma „Já filmovou hvězdou“. Vyfoťte se jako jeden 

z vašich hrdinů/hrdinek a pošlete nám fotku.  

Kam posílat fotky? 

https://www.mfdnes.cz/zadani-praci


Na e-mailovou adresu studenti@mafra.cz. Do předmětu e-mailu uveďte: Já filmovou 

hvězdou (jinak nebude identifikována a nebude přijata). Do e-mailu nezapomeňte uvést celé 

jméno, adresu, e-mail a mobil, abychom vás mohli kontaktovat kvůli cenám.  

Vaše fotky pak umístíme na FACEBOOK na stránku STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY, kde 

můžete hlasovat.  

Fotky budou zveřejněny také na Facebooku ZLÍN FILM FESTIVALU. Zde hlasování neprobíhá! 

Kdy se soutěž koná? 

Od 14. 10. do 15. 11. 2013 můžete zasílat fotky. Do 30. 11. pak můžete hodnotit přímo na 

Facebooku, příznakem „To se mi líbí“. 

Kdo vyhraje? 

20 fotek s největším počtem „To se mi líbí“ vyhrává výše popsanou cenu. 

Ještě nemáte foťák v ruce? Tak to bude asi někdo rychlejší.  

 

POZN.: Zasláním e-mailu se svou fotkou nám dáváte souhlas s jejím zveřejněním pro potřeby 

společností MAFRA, a. s. a FILMFEST, s. r. o. Fotka může být použita pouze pro soutěž výše popsanou 

a doprovodné akce, např. plakáty filmového festivalu atd. POKUD SE ZVEŘEJNĚNÍM NESOUHLASÍTE, 

FOTKY NÁM NEZASÍLEJTE! 

 

V případě Vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

Přeji Vám i studentům hezký den. 

Jan Valsa 

koordinátor projektu „Studenti čtou a píší noviny“ 
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