
Sborník Nejen Židlochovice v pracích studentů gymnázia 

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 v 17.00 hod. proběhne na naší škole setkání autorů, sponzorů 

a zájemců o regionální historii v souvislosti s vydáním sborníku Nejen Židlochovice v pracích 

studentů gymnázia. 

 Sborník má 213 stran a obsahuje převážné části deseti nejlepších prací z regionálních dějin, 

které se umístily na předních místech v krajském nebo celostátním kole soutěže SOČ (7prací), 

na 2. místě soutěže Eustory (1 práce) a vznikly jako kvalitní ročníkové práce o historii 

Židlochovic v rámci výuky dějepisu (2 práce). Práce jsou opatřeny citacemi, seznamem 

použitých pramenů, v publikaci je využita většina barevných příloh prací. 

Sborník by nevznikl bez podpory vedení gymnázia, především ředitele RNDr. Jiřího Kubeše 

a bez finančního příspěvku sponzorů: Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice,z.s., 

Židlochovického vlastivědného spolku, firem AGS – Agro Sortiment, Centra digitálního 

tisku, s.r.o., Dřevomonty a Lesů ČR. Přispěli i jednotlivci – Jan Hroudný, Jiří Kubeš 

a manželé Michaela a Luboš Žákovi z Rajhradu. Děkujeme. 

Budu ráda, když se alespoň částečně naplní přání, které jsem uvedla na konci komentáře 

k jednotlivým pracím ve sborníku:  

Práce se zabývají regionálními dějinami, protože žáci většinou hledali svoje témata v rodině, 

v obci, v kraji, ve kterém žijí. Přes tyto příběhy, jež jsou jim nejbližší, pak poznávali historii 

českých zemí a obecné dějiny. Takto se dá získat pěkný vztah k místu, kde člověk žije, 

pochopit, že nejsou důležité jen „velké dějiny,“ které dávají do pohybu národy, ale že historie 

byla a je součástí našeho každodenního života, naši předkové ji vytvářeli a my v tom 

pokračujeme svým snažením. Myslím si, že autoři prací ve sborníku takto přemýšleli a s nimi 

i většina dalších větších či menších příznivců historie na naší škole. Snad si někteří z těch, pro 

které je dějepis na gymnáziu jen učením o mrtvé době, za čas tuto publikaci otevřou a najdou 

v ní nějaké dobré hodnoty. Snad bude mít své příznivce i v židlochovické veřejnosti. 

Nakonec bych ráda poděkovala Janu Hroudnému, bez jehož podnětu bych asi sborník 

nesestavila a hlavně Mgr. Tomáši Dratvovi, který mi obětavě pomohl s korekcemi. 

       (Danuše Švarzbergerová) 

        


