NASE SKOLA SE UMISTILA NA TRETIM MISTE!
Jaroslav Kř ı́žek a panı́ Zdeň ka Nová – prá vě tyto dva pamě tnı́ky
oslovili zhruba př ed rokem bý valı́ devá ťá ci naš ı́ š koly. Poprosili
je, jestli by jim vě novali rozhovor pro Pamě ti ná roda v rá mci
soutě že zá kladnı́ch š kol „Př ıb
́ ě hy naš ich sousedů “. O sestř ıh
́ anı́
reportá ž ı́ v Ceské m rozhlase jsme psali už v prosincový ch
Klá sknoviná ch.
Slavnostnı́ več er, na které m zazně lo
dohromady osm prezentacı́ vš ech soutě žnı́ch tý mů , se odehrá l ve
stř edu 30. 9. v kině v Brandý se nad Labem. Zá ky př ivı́tala
moderá torka Zdeň ka Tichá a poté i starosta mě sta Brandý s Nad
Labem – Stará Boleslav, pan Vlastimil Picek, bý valý armá dnı́ generá l.
Zeleneč ské dě ti (dnes už středoškoláci - kvůli koroně se závěrečné
prezentace odložily o tři měsíce, poznámka autorky) si odnesly
př ekrá sné tř etı́ mı́sto. Z umı́stě nı́ se nakonec radoval tý m Jaroslava
Kř ı́žka. Vı́tě znou reportá ž - plnou meznı́ků ze ž ivota pana Kř ı́žka - si mů ž ete poslechnout zde:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/stredni-polabi/stredni-polabi-2019-2020/
krizek-jaroslav/
Druhou, také velice silnou reportá ž , natoč enou s panı́ Zdeň kou
Novou, naleznete zde:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/stredni-polabi/
stredni-polabi-2019-2020/krizek-jaroslav/
Nebo rozš ıŕ ̌ enou verzi tady:
https://
www.pametnaroda.cz/cs/
nova-zdenka-1951
Bý valı́ ž áci ZS Zeleneč si slavnostnı́ zá vě reč nou prezentaci
už ili. Podle slov jedné z obhajujı́cı́ch – Lucie Fialové , „celý
projekt byl plný nových zkušeností a zážitků. Rozhovory plné
emocí a zajímavých informací, kdy Zeleneč byl podle
vzpomínek obou pamětníků obcí plnou krámků, živnostníků a
často se konali tancovačky. Poté i v rozhlase, během stříhání

reportáže, vše působilo velice profesionálně a klidně.“ Povı́dá nı́ si „se sousedy“ na mikrofó n ž áky
opravdu bavilo. Dalš ı́ vý borná „reporté rka“ Ema Safrá nková se př iznala, ž e „samotné
rozhovory byly mnohem lepší než sto stran učebnice dějepisu. Všechno se mi propojilo a začalo
dávat smysl - normalizace, okupace, sametová revoluce,… Když prezentovala konkurenční
skupina žáků, kterých pamětník pan Jaroslav Selner, se dnešního dne nedožil, tak mi tekly slzy.“
Prá vě to je smyslem projektu Post Bellum – do
ně kolika vě t to shrnula hned na ú vod setká nı́ i
jedna z koordiná torek té to společ nosti, panı́
Veronika Stehlı́ková . Cı́lem je: najı́t pamě tnı́ka,
natoč it ho a př ıb
́ ě h podá vat dá le. To splnily oba
tý my, dohromady deset dě tı́ z mediá lnı́ vý chovy,
na jednič ku a já jim za to velice dě kuji! A jaký
dojem zů stane po absolvová nı́ soutě že ve mně –
jejich uč itelce? Nejdř ıv́ e jsem se bá la, ž e si dě ti
na sebe uš ily veliké sousto, ale jak projekt
absolutně logicky postupoval př es š kolenı́, workshopy,
natá č enı́ až po samotný stř ih v rozhlase a tvorbu prezentace,
strach ze mě opadl. Perfektnı́ nač asová nı́ vš ech etap dı́ky
skvě lé a zapá lené koordiná torce „Př ı́bě hů naš ich sousedů “ pro
Stř ednı́ Polabı́, Katce Mlyná řové (na fotogra ii vpravo), vš e
probı́halo klidně a zá ž itkově . V kaž dé m ze dvou naš ich
soutě žnı́ch tý mů se naš li opravdu zapá lenı́ jedinci. Hř eje mně
u srdce, ž e má me v Zelenč i a Jirnech tak š ikovné dě ti. A také
mě hř eje u srdce, ž e má me v Zelenči tak ú ž asné pamě tnı́ky –
dě kujeme panı́ Zdeň ko! Dě kujeme pane Jaroslave!
V neposlednı́ ř adě dě kujeme i panı́ Emilii Koťá tkové - koordiná torce MAP II pro Brandý sko.
Bez př ispě nı́ MAP II, který realizuje MAS Stř ednı́ Polabı́, z.s. a mě sto Brandý s nad Labem Stará Boleslav, by se akce neuskuteč nila. Dě kujeme!
Na zá vě r prozradı́m, ž e bych si př ála na chvı́li vrá tit č as - vzı́t v devı́tce, nebo na gymná ziu
maminč in starý diktafó n a natoč it babič ku a dě dečka ze Sudet anebo babič ku a dě deč ka z
rodný ch Kysú c. Narodili se a ž ili totiž v jedné z nejtě žšı́ch dob. Mě li by o č em povı́dat… Ale č as
bohuž el vrá tit nejde – a tak za rok, opě t zapneme mikrofó ny a tř eba natoč ı́me i vaš ı́ babič ku
nebo dě du! Nebo vı́te co? Pro jistotu to udě lejte vy sami, aby vá m to za pá r let nebylo lı́to tak,
jako je to teď lı́to mně . V době chytrý ch telefonů , je to př ece „jenom“ otá zka rozhodnutı́.
Mgr. Pavlı́na Jurzykowská , ZS Zeleneč

Výsledky soutěže Příběhy našich sousedů – školní rok 2019/20:

1. místo: ž áci ZS Na Vý slunı́ Brandý s nad Labem (pod vedenı́m pana uč itele Potmě šila)
za reportá ž s panem Jaroslavem Selnerem
2. místo: ž áci ZS Vı́tezslava Há lka Odolena Voda (pod vedenı́m panı́ uč itelky Predigerové ) za reportá ž s
Jaroslavem Mikolá š em
3. místo: ž áci ZS Zeleneč (pod vedenı́m panı́ učitelky Pavlı́ny Jurzykowské ) za reportá ž s panem Jaroslavem
Kř ı́žkem

Porota: uč itelka Marie Svobodová ,
historik Petr Enc, noviná ř Josef Koukal

Učitelé, kteř ı́ projekty vedli:

Autorský tým „Křížek“ , který připravoval závěrečnou prezentaci:
Kateřina Bělová a Anna Radilová
Autorský tým „Nová“, který připravoval závěrečnou prezentaci:
Fialová, Ema Marie Šafránková a Šimon Burdych

Lucie

...ostatní ex-deváťáci už se závěru projektu nemohli z rodinných nebo
jiných důvodů zúčastnit…
Děkuji těm, co to dotáhli až do konce! Pavlína Jurzykowská

