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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

 

dovoluji si Vás oslovit jako místopředseda Odborového svazu novinářů a pracovníků médií ČR, který 

je pořadatelem již tradiční soutěže Nejinspirativnější středoškolský časopis.  

OSN a PM ČR byl založen v roce 2009 a je organizací zastupující zájmy především aktivních novinářů 

pracujících pro veřejnoprávní i privátní rozhlasové i televizní stanice, celostátní, regionální i místní tisk.  

Hlavním smyslem naší činnosti je podpora práce novinářů ve smyslu přístupu k informacím, 

vzdělávání, ale i hájení nároků pracovníků v médiích v pracovně právních vztazích. Také proto 

podporujeme aktivity těch, kteří se teprve do světa médií chystají vstoupit a pro školní rok 2019/2020 

jsme připravili již jedenáctý ročník soutěže Nejinspirativnější středoškolský časopis. Budeme velmi 

rádi, pokud se naší soutěže zúčastní také studenti Vaší školy a žádáme Vás tímto o informování 

tvůrců Vašeho školního časopisu o soutěži a předání soutěžních propozic, které naleznete na našich 

webových stránkách http://www.odborovysvaznovinaru.cz/pages/vyhlasujeme-jedenacty-rocnik-

souteze-nejinspirativnejsi-casopis-roku-2019/. 

 

Do soutěže je možno přihlásit i E-časopisy, které soutěží v samostatné kategorii. 

Rádi bychom tuto soutěž rozšířili o poetickou kategorii. Proto vyhlašujeme nultý ročník soutěže o 

nejlepší báseň středoškolských studentů. Zúčastnit se můžou všichni studenti, kteří se aktivně věnují 

poezii. Každý může vybrat až tři své básně o celkovém rozsahu maximálně 3 stránky A4. 

Vyhodnocení proběhne za účasti médií souběžně s vyhodnocením Nejinspirativnějšího 

středoškolského časopisu. Odborná porota vybere deset nejlepších básní, které budou postupně 

prezentovány v NOSu (Noviny Obce Spisovatelů) a vítězové budou pozváni do pořadu Česko-

slovenské dotyky, který se koná čtvrtletně ve Slovenském domě za účasti předních českých a 

slovenských umělců. 

 

Pokud budete v souvislosti se soutěží Nejinspirativnější středoškolský časopis potřebovat další 

informace, jsem připraven veškeré Vaše doplňující dotazy obratem zodpovědět.  

Uzávěrka přihlášek je 10. února 2020 a jsou přijímány na adrese student.casopis@seznam.cz. 

 

S pozdravem 

 

Václav Brůžek, 
místopředseda OSN a PM ČR v.r. 
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