
Tisková zpráva 
 

Závěrečná prezentace pamětnického projektu Příběhy našich sousedů Český ráj zcela 

zaplnila kino v Mnichově Hradišti.  
 

Závěrečnou prezentaci projektu Příběhy našich sousedů Český ráj, která se uskutečnila v úterý 

4. června 2019  od 17 hod., navštívilo kolem 150 lidí. Žáci a studenti z pěti základních a 

středních škol z oblasti Českého ráje (Gymnázium Mn. Hradiště, ZŠ Sokolovská Mn.Hradiště,  

ZŠ TGM Dolní Bousov, ZŠ Kosmonosy a Komunitní škola Volavec)  představili veřejnosti 

příběhy šesti  pamětníků. Návštěvníci shlédli pět videoreportáží a vyslechli jednu 

audioreportáž.  
 

Všechny týmy k tomu přidaly ještě prezentaci, kde blíže své pamětníky představily. Svým 

pamětníkům osobně poděkovaly a předaly jim kytičku. Rozhlasové reportáž byla natočena 

v Signál rádiu v Mladé Boleslavi. Videoreportáže si vytvářeli přímo členové týmů po 

konzultaci s odborníkem z Post Bella.  
 

Odborná porota jako nejlepší vyhodnotila tým ZŠ TGM z Dolního Bousova s příběhem Marie 

Krásové. Na druhém místě se umístil tým ZŠ Kosmonosy s příběhem Václava Petříčka. Tým 

na druhém místě vyhlásil starosta Miroslav Boček z Dolního Bousova, vítězný tým 

mnichovohradišťská radní a ředitelka místního gymnázia Lenka Sosnovcová. 
 

Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře, ke které přispělo svým vystoupením dívčí  

„Jazzové trio“ ze ZUŠ Mnichovo Hradiště ve složení Anežka Nigrínová, Klára Buriánková a 

Anastázie Kratochvílová. K dobré náladě přispěl svým zasvěceným vystupováním moderátor 

Luboš Dvořák, programový ředitel Signál rádia v Mladé Boleslavi. 
 

Návštěvníky závěrečné prezentace pozdravili zástupci měst, ze kterých byly zúčastněné týmy 

– mnichovohradišťský starosta Ondřej Lochman (přijel z dovolené a stálo mu to za to), 

dolnobousovský starosta Miroslav Boček a zastupitel města Kosmonosy a ředitel tamní ZŠ 

Milan Petráš. K nim se připojila i vedoucí rozvoje vzdělávacích projektů z Post Bella Věra 

Tůmová. Bylo vidět, jak představitelé měst i zástupkyně pořádající organizace dětem fandí a 

myšlenku projektu podporují. Zástupci Středočeského kraje se z pracovních důvodů omluvili.  
 

Stranou nezůstali ani vedoucí týmů – pedagogové škol z oblasti Českého ráje. Za jejich práci 

jim poděkoval kosmonoský zastupitel a ředitel ZŠ Kosmonosy Milan Petráš. 
 

Za tříčlennou porotu zhodnotil ještě před vyhlášením výsledků práci jednotlivých týmů 

v obecné rovině Bohumil Horáček (redaktor regionální televize První boleslavská). Vyjádřil 

tak i pohledy dvou zbývajících členek – Blanky Pešánové (učitelka dějepisu na Obchodní 

akademii v Mladé Boleslavi a Jany Dumkové (vedoucí archivu města Mnichovo Hradiště).  

 

Všechny zúčastněné týmy dostaly odměnu od svých měst. Týmy na 1. a 2. místě dostaly ještě 

zvláštní ceny. Odměny a ceny věnovala města Mnichovo Hradiště, Dolní Bousov, 

Kosmonosy, farma rodiny Brožkových ve Volavci a Post Bellum. 
 

Výsledky práce jednotlivých týmů si mohou zájemci prohlédnout na stránkách projektu po 

rozkliknutí následujícího odkazu: 
 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/cesky-raj/cesky-raj-2018-2019/ 
 

 
 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/cesky-raj/cesky-raj-2018-2019/


Zprávu o závěrečné prezentaci a fotogalerii si mohou zájemci prohlédnout na webu projektu 

po rozkliknutí následujícího odkazu: 
 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/cesky-raj-4-6-2019/ 
 

Zpovídaní pamětníci svým vyprávěním v průběhu projektu provedly naslouchající členy 

žákovských a studentských týmů událostmi od 2. světové války přes dusná 50. léta, sovětskou 

okupaci roku 1968 a následující normalizaci až po převrat v roce 1989. Běžný život na 

venkově, kolektivizace, znárodnění hospody, nesouhlas se sovětskou okupací, ochrana 

životního prostředí, výslechy na StB ale také obnova hospodaření na rodinném statku.  

Josef Brož na vlastní kůži zažil německou okupaci i osvobození Rudou armádou.   

Milada Kozderková zažila, jak její rodiče museli po únoru 1948 vstoupit do JZD. Se svým 

manželem jako zaměstnanci Československé lidové armády prožili sovětskou okupaci v srpnu 

1968 ve vojenském prostoru Ralsko.  

Marie Krásová vzpomínala jak její otec dodával potraviny partyzánům. Po únoru 1948 bylo 

rodině zabaveno hospodářství.  

Helena Koníčková prožila, jak po komunistickém převratu vzali jejímu otci hospodu. Kvůli 

jejím aktivitám a postojům v době sovětské okupace v roce 1968 se její dcera nedostala na 

vysokou školu.  

Václav Petříček se po maturitě gymnáziu z kádrových důvodů nedostal na vysokou školu a 

tak se vyučil zahradníkem. Nakonec vystudoval přírodovědeckou fakultu UK Praha a stal se 

uznávaným odborníkem v oblasti ochrany životního prostředí. 

  Zdeněk Brožek se z vyprávění dědečka- bývalého sedláka- dozvěděl, jak proběhla 

kolektivizace. Po roce 1989 se mu podařilo restituovat dědečkův statek a úspěšně navázat na 

rodinnou tradici. 
 

Projekt Příběhy našich sousedů Český ráj zajistila o.p.s. Post Bellum za finanční podpory 

měst Mnichova Hradiště, Dolního Bousova, Kosmonos a Středočeského kraje. 
 

Příběhy našich sousedů je největší vzdělávací projekt Post Bellum. Je určený pro žáky 2. 

stupně základních škol a studenty středních škol a běží už sedmým rokem. Týmy dětí se 

v něm učí poznávat naší moderní historii tak, jak je to baví – vyzpovídají pamětníka, natočí 

o jeho příběhu rozhlasovou nebo video- reportáž, jdou do archivu, vyhledávají si informace 

a svou práci prezentují před publikem.  
 

Od roku 2012 do dubna 2019 se do projektu Příběhy našich sousedů zapojilo v 93 městech  po 

celé České republice už 663 základních a středních škol. Díky tomu se tak už přes 4200 žáků 

a studentů z více jak tisícovky týmů mohlo naučit, jak natočit a zdokumentovat příběh 

pamětníka. Za 7 let existence projektu mladí dokumentaristé zaznamenali již 1015 životních 

osudů.  

Michal Šimek – koordinátor projektu 

 

e-mail: michal.simek@postbellum.cz , mob. 608 718 898     
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