
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.   
 
Přihláška do soutěže 
Přihláška obsahuje 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. (Vedle toho je třeba vyplnit základní 
údaje do webového formuláře.) 
 
K textu nepřistupujte jako ke sledu tvrzení, se kterými někdy souhlasíte, jindy ne. 
Snažte se ho číst z perspektivy autora a předpokládejte, že jde o smysluplný, vnitřně 
jednotný celek.  
 
Tolerance k těm, kdo mají odlišné názory v otázkách náboženství, je natolik v souladu 
s Evangeliem a rozumem, že je děsivé, jak v tak jasném světle mohou být lidé slepí. Nechci zde 
vinit pýchu a ctižádost jedněch, vášeň a tvrdou, nelítostnou horlivost druhých. Jsou to hříchy, 
jež asi nelze vymýtit z věcí lidských, zároveň si nikdo nepřeje být z nich otevřeně obviněn a 
stěží se vyskytne někdo, kdo by se, sveden jimi na scestí, nesnažil získat uznání tak, že je 
zakryje nádechem počestnosti. Aby jedni nemohli zakrývat pronásledování a nekřesťanskou 
krutost tím, že předstírají starost o stát a o dodržování zákonů, a aby druzí nemohli ve jménu 
náboženství získat oprávnění pro svou nemorálnost a dosáhnout tak beztrestnosti pro své 
špatné skutky, jedním slovem, aby nikdo nemohl nic vnucovat sobě nebo jiným lidem, ať jako 
věrný poddaný svého panovníka nebo jako upřímný uctívatel Boha, považuji za nanejvýš 
nutné rozlišovat mezi záležitostmi občanské vlády a záležitostmi náboženskými a vyznačit 
spravedlivé hranice mezi církví a státem. Pokud se tak nestane, nikdy neskončí spory mezi 
těmi, jimž leží na srdci – nebo předstírají, že jim leží na srdci – buď spása duší na jedné 
straně, nebo bezpečí státu na straně druhé. 
(John Locke: Dopis o Toleranci, Brno 2000, s. 46-7) 
 
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.  
 
Časový harmonogram 
Vyhlášení soutěže: 1. 7. 2018 
Uzávěrka žádostí:  1. 2. 2019 
Vyhlášení výsledků: 1. 4. 2019 
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v dubnu 2019 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 


