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Ohlédnutí za předáváním cen II. ročníku historické
soutěže 2015/16 „Příběh významného rodáka nebo
zajímavé osobnosti žijící v našem městě/obci“ pořádané
střediskem SOHI
Karel Řeháček
Dne 7. června 2016 proběhlo v prostorách katedry historie (KHI) Pedagogické fakulty
Západočeské univerzity v Plzni slavnostní vyhodnocení II. ročníku historické soutěže,
kterou pro žáky základních škol a nižšího cyklu víceletých gymnázií vyhlásilo
odborné středisko Society of Oral History (SOHI) při KHI, jehož smyslem existence
je mj. shromažďovat orální prameny k nejnovějším dějinám a prezentovat soudobé
dějiny ve vzpomínkách pamětníků.
Letošní ročník soutěže nesl název „Příběh významného rodáka nebo
zajímavé osobnosti žijící v našem městě/obci“ a byl plně podporován a financován
statutárním městem Plzeň. Předávání se zúčastnilo více než 30 studentek a studentů
z různých škol Plzeňského kraje. Nejvíce účastníků do soutěže přihlásilo Gymnázium
Rokycany.
Úkolem čtyřčlenné poroty, kterou tvořili Helena Východská, Karel Řeháček,
Lenka Burianová a Marie Fritzová, bylo ze všech přihlášených prací vybrat ty
nejlepší, jejichž autoři byli odměněni diplomy a cenami. Nelehké rozhodování poroty
nakonec přineslo následující soutěžní pořadí: zvítězila práce „Příběh významného
rodáka“ Adama Krabce z Gymnázia a SOŠ v Rokycanech, který se zaměřil na
osobnost rokycanského rodáka a bojovníka proti dopingu ve sportu PhDr. Jaroslava
Nekolu, CSc., jen o bod méně získala žákyně téže školy Lucie Krajčiová s prací „Ján
Korytár“, v níž vylíčila životní osudy výborného vytrvalostního běžce, a třetí místo
obsadila žákyně blovického gymnázia Jana Zábrodská s prací „Biograf života
výjimečné dámy“, která se věnovala správkyni kina ve Spáleném Poříčí Marii
Pelikánové.
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Na dalších místech se umístila Denisa Brandtnerová z Gymnázia a SOŠ
Rokycany a Jindřich Rosendrof z Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. 23. Čestné
uznání za výjimečné zpracování patří Andree Kotlanové ze ZŠ Masarykova Klatovy.
Ještě jednou všem výhercům gratulujeme a všem ostatním, rodinným příslušníkům i
pedagogickému doprovodu, velice děkujeme za účast.
Odborná porota přímo během vyhlašování výsledků velmi kladně zhodnotila
všechny přihlášené práce, z nichž některé by po dopracování mohly být vydány
v regionálních historických periodicích. Celý slavnostní program byl zakončen
krátkým divadelním představením ředitele neziskové organizace Ledovec Martina
Fojtíčka. Letošní ročník historické soutěže SOHI skončil. Těšme se tedy všichni na
ten další a přejme si, aby byl stejně úspěšný jako ty dva předchozí.

Obr. 1: Vyhlášení výsledků soutěže SOHI - účastníci soutěže, v pozadí PaedDr.
Helena Východská, členka komise. Foto: Marie Fritzová, 7. 6. 2016.
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Obr. 2: Vyhlášení výsledků soutěže SOHI - účastníci soutěže, vlevo Mgr. Martin
Fojtíček, vpravo Mgr. Marie Fritzová, Ph.D. Foto: Lenka Burianová, 7. 6. 2016.
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