14. listopadu jsme se zapojili do celorepublikového projektu Člověka v tísni Jeden svět na školách. Tento
den připravili vyučující naší komise ve spolupráci s Honzou Hosnedlem a Františkem Kaskou a podíleli se na něm
studenti historického semináře a semináře moderních dějin. Určen byl pro žáky 4. a 5. tříd naší základní školy,
ale těžiště bylo zaměřeno na gymnazisty, a to na všechny ročníky. Každá třída měla svůj program od první do 4.
či 5. hodiny. Přišla nám řada hostů (Markéta Čekanová s dvěma studenty z roku 1989, manželé Náhlíkovi jako
pamětníci policejní brutality z Národní třídy, tehdejší vysokoškolští učitelé Václav Holeček a Anna Röschová,
Michal Vozobule). Studenti měli připravené přednášky či prezentace o událostech Sametové revoluce,
komunistických režimů, StB, undergroundové doupě atd. Část z nich zadávala mladším spolužákům hru o
disidentech, která byla vytvořena Člověkem v tísni a mnou upravena pro naše potřeby. Primáni a sekundáni pod
vedením Lenky Samuelové, Terezy Dubničkové a ve spolupráci s výtvarnicemi vyrobili transparenty a
demonstrovali před školou. Nedali se odradit ani policisty s obušky a štíty, které si zahráli kvintáni vedení
Františkem Kaskou. Ten pak společně s Honzou Hosnedlem zazpíval revoluční hity od Kryla a další. Zkrátka si
zkusili zažít atmosféru listopadových dnů. Všichni studenti od kvart výše shlédli v aule tematicky vybrané filmy
s úvodním komentářem. Kvartáni a kvintáni viděli Báječná léta pod psa, starší studenti Poslední hurá z cyklu
České století. Celý den bylo ve škole rušno, někdy pracovní nadšení brnkalo na nervy těm, kteří chtěli více klidu
na práci. Výsledný dojem je ale dobrý, soudím na základě reakcí kolegů i studentů. Pro aktivní seminaristy to byla
zajímavá pedagogická zkušenost, a nejen pouhá forma hodnocení. Věřím, že stojí za to si připomínat hodnoty, na
nichž chceme budovat občanskou společnost, a kulaté výročí k tomu vybízelo. Příprava byla velmi náročná,
zejména v seminářích jsme se přípravě věnovali tři týdny předem.

Markéta Čekanová přednáší

Náhlikovi vzpomínají v kvitně

Michal Vozobule v oktávě

Václav Holeček v kvintě

pokojná demonstrace a zásah policie

revoluce zvítězila

undergroundové doupě s revolučními hesly

hraní hry zadávané seminaristy

