
 

Nestůj stranou…! Evangelická církev bojuje proti předsudkům 

i studentskou soutěží 

Českobratrská církev evangelická ve spolupráci s organizací Post Bellum a Nadací Albatros 

vyhlásily druhý ročník studentské soutěže s lidskoprávní tematikou. Žáci a studenti od 10 do 21 

let se mohou formou literárního či audiovizuálního zpracování chopit letošního tématu „Nestůj 

stranou…!“ Nad soutěží převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu České republiky pan 

Miloš Vystrčil a právě v Senátu budou 21. března 2023 také slavnostně vyhlášeni vítězové, a to 

u příležitosti Týdnů proti rasismu v Česku.  

 

Úsilí o obhajobu lidských práv patří k zásadním úkolům církve ve společnosti. V letošním roce se 

zaměřujeme na dva aktuální aspekty:  

▪ „Nestůj stranou…!“ je jednak výzvou související s válkou na Ukrajině. Je apelem nově 

příchozím ukrajinským dětem v našich školách, že se u nás mohou cítit jako doma, nemají zůstávat 

někde bokem, nemají se tu cítit jen jako hosté. Je zároveň výzvou Čechům, abychom nezůstávali 

stranou bezpráví, které se odehrává nedaleko nás, abychom byli citliví k potřebám a zážitkům nově 

příchozích spolužáků, sousedů, kamarádů. To vše lze v mladší kategorii  

(10-15 let) vyjádřit jakýmkoli literárním útvarem – dopisem, vyprávěním, úvahou, esejí, básní...   

▪ Ve starší kategorii (16-21 let) lze pojmout téma „Nestůj stranou…!“ nejen v souvislosti 

s válečným konfliktem, ale v nejširším lidskoprávním smyslu. Kdy jsme vystoupili, abychom se 

osobně zasadili o nějakou dobrou věc? Kdy jsme vystoupili ze své komfortní zóny na obranu 

vyššího principu? Má to smysl? Může to udělat kdokoli, nebo je k tomu potřeba nějaké zvláštní 

obdarování? Formou soutěžní práce může být i audiovizuální dílo – video, koláž, komiks, meme, 

podcast… 

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích (10-15 let, 16-21 let) a mohou se do ní přihlásit žáci či 

studenti z celé republiky. Přihlášky i samotnou práci je možné poslat elektronicky na stránce  

www.e-cirkev.cz/soutez. Tam jsou také zveřejněna kompletní pravidla v češtině i ukrajinštině. Došlé 

práce posoudí odborná porota, ty nejlepší v mladší kategorii získají věcné ceny (elektronika, knihy…); 

tři vítězná místa ve starší kategorii budou ohodnocena finanční odměnou (1. místo 5.000 Kč, 2. místo 

3.000 Kč, 3. místo 2.000 Kč) 

Přihlášky i práce je nutno poslat nejpozději do 15. února 2023. Slavnostní vyhlášení vítězů 

proběhne 21. března 2022 v Senátu Parlamentu České republiky při příležitosti Mezinárodních týdnů 

proti rasismu. 
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