MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Tisková zpráva

V Praze 30. března 2017

Školáci dokumentovali vzpomínky pamětníků
Příběhy našich sousedů, pamětníků významných historických událostí, zaznamenávali od listopadu
2016 do února 2017 žáci druhých stupňů základních škol z Prahy 4. Úkolem soutěžících bylo pořídit
rozhovory s pamětníky a na jejich základě zpracovat krátký film, brožuru, plakát s textem
a fotografiemi nebo jiné podobné dílo. Výsledkem je 38 projektů z osmi základních škol.
„Některé projekty byly pozoruhodné výtvarně, jiné svou dokumentační hodnotou, ale ve všech došlo
ke vzácnému setkání a naslouchání mezi nejstarší a nejmladší generací,“ uvedla radní pro kulturu
Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.). „Potvrdilo se tak, že dějiny nemusí být nudnou záležitostí, když
zjistíme, že jejich svědkové žijí přímo mezi námi a dějinami jsou jejich vzpomínky, příběhy, které sami
prožili.“
K hlavním tématům soutěže nazvané „Žijí mezi námi“ patřily mimo jiné kolektivizace zemědělství
v 50. letech, konec války na Pankráci, rok 1968 nebo listopadová revoluce. Ale děti se mohly podívat
na minulost také z jiné, jim blízké a přitom neotřelé perspektivy: čím se lišily svatby prarodičů dětí
z jedné třídy, tatínkova základní vojenská služba, útěk respondentky jako mladé dívky ze Sarajeva
v 90. letech, a dokonce vzpomínka babičky na válku ve Vietnamu (žák ZŠ Bítovská s ní udělal rozhovor
po telefonu).
Soutěž pořádala městská část Praha 4. Její patronkou byla spisovatelka Milena Štráfeldová, autorka
knihy Trestankyně, což je beletristický životopis profesorky a politické vězeňkyně Růženy Vackové.
Výsledky soutěže: v příloze
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Příloha: Výsledky soutěže
Vítězný projekt:
Setkání s paní Evou Mikuleckou
Škola: ZŠ Medníků
Kategorie: Ztvárnění lokálních dějin
1. místo Babička vypráví o svém dětství
Škola: ZŠ Jílovská
2. místo Vzpomínky na dětství na Pankráci za druhé světové války – rozhovor s paní Annou
Lancingerovou
Škola: ZŠ Kavčí hory
Kategorie: Dokumentační hodnota
1. místo Příběh vypráví pan Josef Kovařík
Škola: ZŠ Jílovská
2. místo Tatínkova základní vojenská služba
Škola: ZŠ Jílovská
Kategorie: Kolektivní projekt
"Když babička nebo děda vypráví…"
Škola: ZŠ Jílovská
Kategorie: Video
Teta
Škola: ZŠ Křesomyslova
Kategorie: Nejlépe vedený rozhovor
Doubravka Linhartová: Útěk z Jugoslávie (časopis Mendík)
Škola: ZŠ Mendíků
Ocenění za odvahu k setkání:
Rozhovor s pamětnicí - Nguyen Thi Thu
Škola: ZŠ Bítovská
Setkání s paní Vlastou Bubílkovou
Škola: ZŠ Mendíků
Ocenění za autentické setkání:
Setkání s Drahomírou Zvolánkovou
Škola: ZŠ Medníků
Ocenění za neotřelou perspektivu:
Jak si náš dědeček babička bral
Škola: ZŠ Jílovská
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