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Ve válce o rozhodující moc v Evropě nemohl nikdo jasně zvítězit. Pro ukončení války se 
musely státy sejít k jednacímu stolu. 
V této kapitole:
• se naučíte rozlišovat mezi názorem a informací; 
• přečtete si o vzniku a vývoji písma a o tom, jak písmo ovlivnilo dějiny;
• zjistíte, jak se dají řešit spory mezi mocnostmi.

demokracie potřebuje média
Média nejsou v demokratických zemích závislá na státu. Znamená to, že mohou sledovat 
a kritizovat ty, kteří mají nějakou moc, např. politiky, policisty, manažery státních 
podniků. A tak třeba někdy upozorní na špatnosti ještě dříve, než se stanou, anebo jsou 
již vykonané špatné skutky díky jejich odhalení potrestány.

Média potřebují diváky a čtenáře

Média se snaží lidi upoutat. Každé z nich chce, aby si lidé 
kupovali právě ty jejich noviny nebo časopisy, v nichž novináři 
uvádějí své články. Snaží se, aby lidé sledovali tu jejich televizní 
stanici, které vysílají své pořady, aby navštěvovali určité stránky 
na internetu.

Jak byste vysvětlili tento 
citát: Média jsou hlídacím 
psem demokracie.Nevidomí se Fügnerově ulici raději 

vyhýbají obloukem 
Liberec – Pohyb po Liberci je pro zdravého člověka samozřejmostí. 
Pro nevidomé se ale město se svými výtahy, otočnými vchody, mra-
morovými dlažbami a rozsáhlou sítí dopravy stává nepřehledným 
bludištěm. 
Jedním z takových bludišť je terminál městské hromadné dopravy ve 
Fügnerově ulici. Jezdí tu příliš mnoho autobusů a tramvají, nejsou 
tady ozvučené semafory a je zde jediný přechod pro nevidomé. „Snažíme se, aby se nevidomí tomuto 
místu úplně vyhnuli,“ vysvětlila pracovnice Tyfloservisu Kateřina Šretrová.

Liberecký deník, 23. 2. 2010

Jak může otištění 
tohoto článku pomoci 
nevidomým lidem 
v Liberci?

Jak mohou novinové člán-
ky upoutávat čtenáře? Jak 
to dělají televize a inter-
net? Uveďte příklady.

Od válek k jednání
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