
Účast studentů gymnázia v celostátním kole Dějepisné soutěže gymnázií 

Ve dnech 23. – 24. listopadu se trojice Jan Hroudný ze septimy, Jan (H.) Procházka a Jan (S.) 

Procházka ze sexty zúčastnili v Chebu celostátního kola Dějepisné olympiády gymnázií. Jedná se 

o prestižní soutěž, kterou připravují nejen učitelé, ale i významní čeští a slovenští historici, např. 

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.  (FF UK Praha), prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (HÚ AV Praha), 

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (HÚ AV Praha), doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D., prof. PhDr. Roman 

Holec, CSc. a PhDr. Ivan Kamenec, CSc. 

Název letošního ročníku pro období československých dějin od roku 1945 do roku 1948 byl 

Od diktatury k diktatuře. Studenti odpovídali ve čtyřech kolech na otázky, se kterými by si nevěděl 

rady často i zájemce o historii.  

Soutěž byla ale nejen měřením znalostí jednotlivých skupin z různých škol Čech, Moravy a Slovenska, 

ale i velkou společenskou událostí. O přestávkách mezi jednotlivými koly se soutěžící mohli setkat 

a pohovořit s historiky, s osobnostmi, které byly organizátory pozvány, protože soutěž finančně 

podpořily a také se studenty jiných gymnázií, kteří věnují historii rovněž velké množství volného času. 

Vytvářely se hloučky kolem hokejisty Dominika Haška, astronoma Jiřího Grygara, kolem chirurga 

Jana Pirka nebo žurnalisty a historika Stanislava Motla. Naši studenti oslovili i historika Jiřího Pernese 

a pozvali ho, aby na naší škole uskutečnil přednášku k dějinám Československa po roce 1945 a on 

pozvání přijal. 

Vítězům rozdávala ceny ministryně školství České republiky Mgr. Kateřina Valachová společně 

s předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milanem Štěchem. Oceněni byli nejlepší, ale 

všichni zúčastnění si z Chebu od sponzorů soutěže odvezli hromádku odborných historických knih 

a pamětní list. 

Jan Hroudný,  Jan ( H.) Procházka a Jan (S.) Procházka se umístili v půlce výsledkového pole na 

37. místě. Patří jim ale velký dík, protože prokázali velké dějepisné znalosti a v konkurenci 

79 soutěžních týmů velmi dobře reprezentovali naše gymnázium.  

         (Mgr. Danuše Švarzbergerová) 

 

 


