CENA BRONISLAVY MÜLLEROVÉ
Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku
Smysl programu
Soutěž připomíná zásluhy žen a mužů – málo známých, a dnes už téměř
bezejmenných, kteří se podíleli na tvorbě, technické produkci, reprodukci a distribuci
nepovolených tiskovin (tzv. samizdatu) v době nesvobody v letech 1948 – 1989.
Komu je program určen
Soutěž je určena pro studenty středních škol.
Výše ceny
Cena ve výši 10 tis. Kč se uděluje nejvýše šesti soutěžícím, a to bez stanovení pořadí.
Spolu se studenty bude oceněn i učitel vedoucí přihlášenou práci poukázkou do
knihkupectví v hodnotě 1 tis. Kč.
Výběr oceněných
Nadace jmenuje nejméně tříčlennou komisi, v níž je nejméně jeden člen Správní rady,
která navrhne soutěžící k ocenění. O udělení cen rozhoduje Správní rada. Témuž
studentovi může být cena udělena jen jednou.
Přihláška do soutěže
Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí přihláška obsahovat
jako přílohu (v jednom souboru PDF, v celkovém rozsahu do 10 normostran) literární
práci, nejlépe úvahu nebo esej, na téma svobody slova, výslovně se vztahující k
následujícímu textu:
„Osvícenství je vykročení člověka z jeho jím samým zaviněné nesvéprávnosti. Nesvéprávnost
je neschopnost používat svůj vlastní rozum bez cizího vedení. Tato nesvéprávnost je zaviněna
námi samými, když její příčinou není nedostatek rozumu, ale nedostatek rozhodnosti a odvahy
používat ho bez cizího vedení. Sapere aude! Měj odvahu používat svůj vlastní rozum!, je tedy
heslem osvícenství.
Lenost a zbabělost jsou příčinou, proč tak značná část lidí, i když je příroda již dávno zprostila
cizího vedení (naturaliter majorennes), přesto raději zůstává po celý život nesvéprávná, a proč
je pro jiné tak snadné prohlásit se za jejich poručníky. Být nesvéprávný je tak pohodlné!
Mám-li knihu, která je za mne moudrá, duchovního, který řeší otázky mého svědomí, lékaře,
který určuje moji dietu atd., nemusím se aspoň sám namáhat. Mohu-li zaplatit, nemusím
myslet; jiní už tu nepříjemnou práci udělají za mne. O to, aby největší část lidí (včetně celého
krásného pohlaví) považovala krok k svéprávnosti – kromě toho, že je obtížný – také za velmi
nebezpečný, postarají se už oni poručníci, kteří na sebe dobrotivě vzali vrchní dohled nad
nimi. Když byli nejdřív své stádečko ohlupili a pečlivě zajistili, aby se tito klidní tvorové
neodvážili učinit ani krok bez vodítka, na které je uvázali, ukazují jim nebezpečí, které by jim
hrozilo, kdyby se pokusili jít sami. Po pravdě řečeno, není to nebezpečí zas tak velké, neboť po

několika pádech by se nakonec i oni naučili chodit; takový příklad ale činí bojácným a odrazuje
obvykle od všech dalších pokusů.“
(Immanuel Kant: Odpověď na otázku: Co je osvícenství? Český překlad in:
Filosofický časopis, 1993/3, s. 381–382.)
Časový harmonogram
Vyhlášení soutěže: 1. 7. 2017
Uzávěrka žádostí: 1. 2. 2018
Vyhlášení výsledků: 1. 4. 2018
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v dubnu 2018 v Brně.
Nadace si vyhrazuje právo dalšího publikačního využití soutěžních prací; všechny
soutěžní práce budou archivovány v nadaci a vítězné práce budou publikovány na
webové stránce nadace.

Kontakty
Vzdělávací nadace Jana Husa
Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz
Webové stránky: www.vnjh.cz

