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Žáci pořádají výstavu o chartistech
Na uvolnění v novém roce 2021 čeká
ve vestibulu Základní školy Švermova
4 zajímavá výstava s názvem Nemohli
jsme mlčet. Lidé Charty ´77.
Připravili ji sami žáci, kteří si pro
plánovanou vernisáž před Vánocemi
vypracovali vlastní komentáře. Jejich
dřívější žákovské projekty ocenil Ústav
pro studium totalitních režimů (USTR) v Praze.
Nyní žáci vyšších ročníků ZŠ před-

stavují známé i méně známé chartisty
jako Václala Havla, Martu Kubišovou,
Jana Patočku, Václava Bendu, Ladislava Hejdánka, Václala Malého, Jaroslava
Šabatu, Jiřího Dienstbiera či Marii Rút
Křížkovou...
K vidění jsou panely osobností
s jejich snímky a popsanými osudy.
„Tím, že žáci expozice sami připravují
a instalují, získají mnohem větší prožitek
a jejich podání je působivější. Mráz šel

až po zádech, když v minulosti sdělovali
osudy svých vrstevníků, skautů a dalších,
drsně perzekuovaných během komunismu,“ ohlíží se ředitel školy Jaroslav Ptáček za minulými ročníky.
Kvůli zhoršujícímu se nouzovému stavu pro onemocnění covid-19
byla nakonec letošní vernisáž mnohem komornější, než se čekalo. Čtyři
účinkující a kameraman, který vzkaz
zachytil a nahrávka putovala éterem.
„Téma je natolik aktuální, že
považujeme za důležité vernisáž i v tak
nejisté době nouzového stavu uskutečnit,“ řekl těsně před akcí pro ŽN
ředitel Ptáček.
Jen na dálku tak mohl pozdravit
původně očekávané hosty, ředitele
ÚSTR Zdeňka Hazdru a žďárského
disidenta Víta Bohumila Homolku.
Na otázku, zda má ZŠ Švermova
nějakou zajímavou spojitost se signatáři, ředitel uvádí, že jeho dlouholetým kamarádem je žďárský signatář
Charty ´77 Vít Bohumil Homolka. „K
30. výročí Listopadu postupně připravil pro všechny naše deváťáky zajímavé
semináře o hudbě a totalitě,“ říká. Ředitel nezapomíná ani na znalce hudby a
bývalého externího kolegu Martina
Řehoře, který mu pomáhal v hudební
výchově. „Já jsem jako pamětník jenom
takový kmotr akce,“ dodal skromně V. J.
Homolka pro ŽN.
-lko-

ÚSTŘEDNÍ plakát výstavy.
Zdroj: ZŠ Švermova

Talentovky déle

Vzhledem ke covidu je výrazně delší období pro vykonání talentových
zkoušek na SŠ s uměleckým nebo
sportovním zaměřením. Přehled termínů:
2. - 31. 1. 2021: � maturitní i nematuritní obory s talentovou zkouškou ze
skupiny oborů 82 Umění a užité umění; � obory konzervatoří.
2. 1. – 31. 3. 2021: � gymnázia se
sportovní přípravou.
-lko-

