Manuál pro organizaci akce
„To nejlepší z Komenského,
veřejné čtení z Porady o nápravě věcí lidských“
_______________________________________________________________________________________________
ÚVOD
„Věci lidské nejsou docela v pořádku, ale nejsou docela ztraceny.“
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli organizačně zajišťovat veřejné čtení To

nejlepší z Komenského. Těší nás Váš zájem a děkujeme za Váš čas i vynaloženou
námahu.

Konkrétní

podoba

akce

závisí

plně

na

Vás

jakožto

pořadatelích/organizátorech. Tým Komenský 2020 podporuje danou akci
především tímto manuálem, zprostředkováním nabídky tištěné publikace,
doporučených textů k veřejnému čtení a dalších propagačních materiálů.
CÍL VEŘEJNÉHO ČTENÍ

PROSTOR SETKÁNÍ

nejlepší

Veřejné čtení je určeno co nejširší

z Komenského je součástí nabídky

veřejnosti. Prostor by měl tedy pomoci

Veřejné

čtení

To

projektu Komenský 2020, který
vznikl při příležitosti výročí 350. let
od úmrtí našeho učitele národů.
Jeho realizátorem je oddělení Škola
pro život Křesťanské akademie
mladých, z. s. Prostřednictvím této
akce bychom rádi aktualizovali a
zpřístupnili

duchovní

odkaz

vytvořit příležitost k setkání lidí z různých
oblastí, kteří se tak budou moci seznámit
nejen

s

nadčasovými

myšlenkami

Komenského, ale i mezi sebou navzájem.
Doporučujeme tedy, aby se čtení konalo
na

příjemném

místě

s

následnou

příležitostí k neformálním rozhovorům.
ZDARMA A DOBROVOLNĚ

Komenského co nejširší veřejnosti

Není-li předem domluveno jinak, bude

a

program veřejného čtení pro všechny

přispěli

tak

k

změnám ve společnosti.

pozitivním

zúčastněné
založena

na

zdarma.

Organizace

dobrovolné

je

spolupráci

knihoven, škol, církví, dalších institucí a

verejnost/#verejnecteni,

jednotlivců

veškeré informace a materiály. Pro

(dále

jen

organizátor

/pořadatel).

kde

najdete

samotnou realizaci a propagaci akce
obdrží každý pořadatel zdarma vzorový

ZAPOJENÍ

MÍSTNÍ

KOMUNITY

A

AUTORIT
Podoba

plakát, citáty k předčítání, označení
pořadatele a manuál. Informaci o Vaší

programu

je

v režii

akci zveřejníme na webu Komenský

jednotlivých organizátorů. Přednes textů

2020. Veřejné čtení je možné doprovodit

může být dle aktuálních možností svěřen

výstavou animovaných plakátů o životě

jedné

Komenského, „Komenského Timeline“

kompetentní

plně

osobě,

či

uvedených sedmi oblastí, které jsou dle

nejlepší
z Komenského Porady o nápravě věcí
lidských“, komeniologa doc. J. Hábla a D.

vize Komenského klíčové pro proměnu a

Louly. Oba materiály k objednání na

nápravu společnosti. Jedná se o oblasti:

www.komensky2020.cz.

(doporučujeme) mohou být ke čtení
přizváni

místní

reprezentanti

níže

a

nabídkou

„To

knihy

Vzdělanost, Rodina, Vláda, Podnikavost,
Média, Víra a Umění. Každou oblast může

PLAKÁT

zastupovat jeden představitel. Jakákoliv

Plakát je vytvořen ve dvou velikostech A4

účast,

a

oslovení

přizvání

veřejně

vedení

města,

v dostatečném předstihu v místě konání

místních autorit a veřejnosti napříč

akce tj. min. 2 týdny předem, dále též dle

generacemi jsou vítány. Jednotlivé bloky

domluvy s majiteli vhodných ploch na

čtení

různých frekventovaných místech, např.

známých

a

osobností,

je

vhodné

proložit

hudebním

vystoupením.

A3.

Doporučujeme

jej

vyvěsit

školy, studentské koleje, obchody, úřady,
kulturní

instituce

apod.

Lze

si

TERMÍN KONÁNÍ

pronajmout i oficiální plakátovací plochy

Termín konání akce je plně v kompetenci

ve Vašem okolí a s informací o akci oslovit

organizátora. Vhodnou volbou mohou

a přizvat místní tisk a média.

být

Na plakáty je možno do vyhrazené části

např.

Komenského

data
tj.

narození
28.

a

března

úmrtí
a

15.

listopadu. Veřejné čtení Komenského díla
je

s

projektem

čitelně dopsat:

2020

-

datum akce

propojeno jednotným vizuálním stylem

-

místo a čas konání

(logo, plakát).

-

kontaktní osobu /pořadatele

-

jakékoli další informace související

PŘIHLÁŠENÍ,

Komenský

dotisknout, či dostatečně viditelně a

ORGANIZACE

A

s programem akce (úvodní slovo,

PROPAGACE

interpret

Projektový tým žádá o registraci všech

hudební doprovod, záštita, a pod.)

plánovaných

Veřejných

http://komensky2020.cz/pro-

čtení

na

-

Komenského

textů,

případně směrovky a navigační
údaje pro účastníky

OHLÁŠENÍ AKCE

bezpečnost a pohodlí všech účastníků

Veřejnou akci je nutno předem ohlásit na

(osvětlení, přístupová cesta, WC, aj.) Vždy

příslušném obecním či městském úřadě.

platí podmínka slušného chování. Pokud

Oznamovací tiskopis Vám nabízíme ke

akce probíhá uvnitř, je dobré, aby byl

stažení

po

alespoň jeden z organizátorů také venku

registraci Vašeho veřejného čtení. Kromě

nebo u vchodu připravený uvítat příchozí,

ohlášky není třeba žádných dalších

pohotově pomoci do schodů starším

povolení.

lidem, mamince s kočárkem, apod. Vždy

Pozn.

v

informačním

Ohlášení

prostor

se

knihoven,

emailu

netýká
škol,

vnitřních

soukromých

viditelně označte místo, kde program
probíhá.

objektů apod.
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
OZNAČENÍ ORGANIZÁTORA
Označte

viditelně

Podle charakteru místa zajistěte včas

organizátora,

aby

potřebnou kvalitní techniku. Dobře vše

účastníci a hosté věděli, na koho se

překontrolujte

mohou

mikrofonů,

v případě

potřeby

obracet.

(náhradní

baterie

prodlužovací

do

kabely,

Jednoduchou možností je forma plastové

osvětlení atd.) Pokud budete používat

visačky, do které vsunete vytištěné námi

dataprojektor a notebook, mějte vždy

připravené označení „POŘADATEL“ a

konkrétního

připevníte na oděv.

který dohlédne na správné fungování a

zodpovědného

člověka,

na bezpečnost.
PÉČE O ÚČASTNÍKY
Doporučujeme organizátorům, aby se

MODEROVÁNÍ

v průběhu celé akce snažili o osobní

Moderátor by měl krátce pohovořit o cíli

uvítání

a průběhu dané akce. Způsob jeho

nově

příchozích,

poskytnutí

potřebných informací k dané akci a

moderování

příjemnou atmosféru.

vyznění, proto je důležité, aby se jednalo
o

BEZPEČNOST

A

CHOVÁNÍ

NÁVŠTĚVNÍKŮ
Dle náročnosti daného místa konání, je
dobré promyslet a zajistit podmínky pro

člověka

je
co

veřejném projevu.

klíčový

pro

celkové

nejzkušenějšího

ve

DOPORUČENÝ PROGRAM (max. 60 min)
1) Úvodní slovo pořadatele či moderátora
Představení pořadatele, cíle akce a kontextu projektu Komenský 2020.
Pozn. Doporučujeme pořadatelům shlédnout úvodní video Marka Ebena, viz.
www.komensky2020.cz a v případě možnosti na daném místě i přímo promítnout.
2) Hudební vystoupení
Např. housle, flétna, zpěv, apod.
3) Vlastní čtení
Ideálně postupně sedm lidí pro 7 oblastí, každý cca 5 min., může být prokládáno
hudbou. Alternativně mohou být všechny bloky čtení svěřeny jednomu přizvanému
herci, recitátoru či známé místní osobnosti. Zdatný moderátor může případně
navázat minutovým komentářem ke každému tématu, či stručně promluvit v závěru
akce (viz. kniha Jana Hábla Lidskost není docela ztracena: Stručný výklad

Komenského Porady.)
4) Slovo závěrem
Podtrhnout aktuálnost potřeby proměny společnosti - nápravy věcí lidských. Pokud
je to v souladu se záměrem pořadatele, přizvat přítomné ke konkrétní akci
proměny.
5) Hudba na závěr
6) Prostor k rozhovorům
Např. nad drobným občerstvením.

_______________________________________________________________________________________________
Tento dokument slouží především jako inspirace a doporučení. Další informace o projektu
najdete na www.komensky2020.cz.
V případě dotazů nás kontaktujte na info@komensky2020.cz.

