
                NASE SKOLA SE UMISTILA NA TRETIM MISTE!

Jaroslav Křı́žek a panı́ Zdeňka Nová – právě tyto dva pamětnı́ky
oslovili zhruba před rokem bývalı ́deváťáci našı ́školy. Poprosili
je, jestli by jim věnovali rozhovor pro Paměti národa v rámci
soutěže základnıćh škol „Přıb́ěhy našich sousedů“. O sestřıh́anı́
reportážı́  v  Ceském  rozhlase  jsme  psali  už  v  prosincových
Klásknovinách.  

Slavnostnı́  večer,  na  kterém  zaznělo
dohromady  osm  prezentacı́  všech  soutěžnıćh  týmů,  se  odehrál  ve
středu  30.  9.  v  kině  v  Brandýse  nad  Labem.  Záky  přivıt́ala
moderátorka  Zdeňka  Tichá  a  poté  i  starosta  města  Brandýs  Nad
Labem – Stará Boleslav, pan Vlastimil Picek, bývalý armádnı́ generál.
Zelenečské  děti  (dnes  už  středoškoláci  -  kvůli  koroně  se  závěrečné
prezentace  odložily  o  tři  měsíce,  poznámka  autorky)  si  odnesly
překrásné třetı́ mı́sto.  Z umı́stěnı́ se nakonec radoval tým Jaroslava

Křı́žka. Vı́těznou  reportáž - plnou meznı́ků ze života pana Křı́žka  - si můžete poslechnout zde:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/stredni-polabi/stredni-polabi-2019-2020/
krizek-jaroslav/
Druhou, také velice silnou reportáž, natočenou s panı́ Zdeňkou
Novou, naleznete zde: 
https://www.pribehynasichsousedu.cz/stredni-polabi/
stredni-polabi-2019-2020/krizek-jaroslav/

Nebo rozšıř́enou verzi tady: 
https://
www.pametnaroda.cz/cs/
nova-zdenka-1951

Bývalı́  žáci  ZS  Zeleneč  si  slavnostnı́  závěrečnou  prezentaci
užili.  Podle  slov  jedné  z  obhajujıćı́ch  –  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.“ Povı́dánı ́si „se sousedy“ na mikrofón žáky
opravdu  bavilo.  Dalšı́  výborná  „reportérka“  Ema  Safránková  se  přiznala,  že   „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.“

 Právě to je smyslem  projektu Post Bellum – do
několika vět to shrnula hned na úvod setkánı́  i
jedna  z  koordinátorek  této  společnosti,  panı́
Veronika  Stehlı́ková.  Cıĺem  je:  najı́t  pamětnıḱa,
natočit ho a přıb́ěh podávat dále. To splnily oba
týmy, dohromady deset dětı́ z mediálnı́ výchovy,
na jedničku a já jim za to velice děkuji!  A jaký
dojem zůstane po absolvovánı́ soutěže ve mně –
jejich učitelce? Nejdřıv́e jsem se bála, že si děti
na  sebe  ušily  veliké  sousto,  ale  jak  projekt

absolutně  logicky  postupoval  přes  školenı́,  workshopy,
natáčenı́ až po samotný střih v rozhlase a tvorbu prezentace,
strach  ze  mě  opadl.  Perfektnı́  načasovánı́  všech  etap  dı́ky
skvělé a zapálené koordinátorce „Přı́běhů našich sousedů“ pro
Střednı́  Polabı́,  Katce  Mlynářové  (na  fotogra ii  vpravo),  vše
probı́halo  klidně  a  zážitkově.  V  každém  ze  dvou  našich
soutěžnı́ch týmů se našli opravdu zapálenı́ jedinci. Hřeje mně
u srdce, že máme v Zelenči a Jirnech tak šikovné děti. A také
mě hřeje u srdce, že máme v Zelenči tak úžasné pamětnı́ky –
děkujeme panı́ Zdeňko! Děkujeme pane Jaroslave!
V neposlednı́ řadě děkujeme i panı́ Emilii Koťátkové  - koordinátorce MAP II pro Brandýsko.
Bez přispěnı́  MAP II,  který realizuje MAS Střednı́  Polabı,́  z.s.  a město Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav, by se akce neuskutečnila. Děkujeme!  
Na závěr prozradıḿ, že bych si přála na chvı́li vrátit čas - vzı́t  v devı́tce, nebo na gymnáziu
maminčin starý  diktafón a natočit  babičku a dědečka ze Sudet anebo babičku a dědečka z
rodných Kysúc. Narodili se a žili totiž v jedné z nejtěžšı́ch dob. Měli by o čem povı́dat… Ale čas
bohužel vrátit nejde – a tak za rok, opět zapneme mikrofóny a třeba natočı́me i vašı́ babičku
nebo dědu! Nebo vı́te co? Pro jistotu to udělejte vy sami, aby vám to za pár let nebylo lı́to tak,
jako je to teď lı́to mně. V době chytrých telefonů, je to přece „jenom“ otázka rozhodnutı.́
                                                                                                              Mgr. Pavlı́na Jurzykowská, ZS Zeleneč

Výsledky soutěže Příběhy našich sousedů – školní rok 2019/20: 
1. místo: žáci ZS Na Výslunı́ Brandýs nad Labem (pod vedenı́m pana učitele Potměšila)

za reportáž s panem Jaroslavem Selnerem
2. místo: žáci ZS Vı́tezslava Hálka Odolena Voda (pod vedenı́m panı ́učitelky Predigerové) za reportáž s

Jaroslavem Mikolášem 
3. místo: žáci ZS Zeleneč (pod vedenı́m panı́ učitelky Pavlı́ny Jurzykowské) za reportáž s panem Jaroslavem

Křı́žkem



Porota: učitelka Marie Svobodová,                                Učitelé, kteřı́ projekty vedli:
historik Petr Enc, novinář Josef Koukal 

Autorský  tým   „Křížek“  ,  který  připravoval  závěrečnou  prezentaci:
Kateřina Bělová a Anna Radilová

Autorský  tým  „Nová“,  který  připravoval  závěrečnou  prezentaci:   Lucie
Fialová, Ema Marie Šafránková a Šimon Burdych

...ostatní  ex-deváťáci  už  se  závěru  projektu  nemohli  z  rodinných  nebo
jiných důvodů zúčastnit…

Děkuji těm, co to dotáhli až do konce! Pavlína Jurzykowská


