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Rozvojový večer s Tomášem Lindnerem a Ondřejem Kundrou
Ve středu 20. září 2017 se od 18:00 hodin uskuteční v interaktivním muzeu vědy Pevnost
poznání Olomouc rozvojový večer na téma „Můj syn terorista“ s Tomášem Lindnerem a
Ondřejem Kundrou.
Tomáš Lindner je český novinář, který se věnuje především Německu, současné Africe,
migraci a vztahu bohatých a chudých zemí. Od roku 2008 je členem redakce Respektu, kde
v posledních letech vede zahraniční rubriku. Za své texty obdržel dvakrát Novinářskou cenu,
v roce 2009 European Young Journalist Award a v roce 2016 cenu Johnnyho Kleina za
českoněmecké porozumění. Po delším pobytu na jihu Afriky vydal knihu reportáží Čekání na
období dešťů.
Ondřej Kundra je český novinář, který od roku 1999 spolupracuje s časopisem Respekt. Jako
novinář se dlouhodobě specializuje na českou politiku a justici. V roce 2011 získal za
politické analýzy a investigativní texty cenu Novinářská křepelka. V roce 2016 napsal knihu o
ruských špionech Putinovi agenti, která byla nominována na cenu Magnesia Litera.
Ondřej Kundra spolu s Tomášem Lindnerem napsali v roce 2017 knihu Můj syn terorista.
Kniha pojednává o tom, že teroristy se nestávají jen rodilí muslimové. Nikdo není vůči riziku
džihádismu imunní. Tato zkušenost může potkat každou rodinu. Autoři líčí příběhy Evropanů,
kteří odešli bojovat za Islámský stát a v řadě případů tam zemřeli.
Proč byli ochotni se všeho vzdát, včetně svého života? Co je vedlo ke konvertování,
radikalizování se a přidání se k IS? Kniha popisuje i to, co dělají vlády, tajné služby a soudy
proti další radikalizaci mladých muslimů.
Pořadatel akce, ARPOK, o.p.s. je vzdělávací organizace, která od roku 2004 přináší do škol
globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům s žáky diskutovat aktuální témata a zároveň
o nich informuje i veřejnost. Cílem organizace je vytvářet aktivní, respektující a otevřenou
společnost, která vnímá propojenost a komplexnost světa.
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