Účast na celostátním kole Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu

Již na jaře družstvo našich studentů dosáhlo v oblasti dějepisu nebývalého úspěchu, když se

probojovalo do celostátního kola Dějepisné soutěže gymnázií. To se z organizačních důvodů
konalo teprve nyní, ve čtvrtek 22. 11. 2018. Naše tříčlenné družstvo mezitím opustil Ondřej
Nantl, který již studuje na vysoké škole, nahradila ho studentka oktávy Silvie Drešrová.
Prvotní dojem po vstupu na místo konání - do sálu vysoké školy ekonomické v Chebu - byl
ohromující. Téměř osm desítek stolků a u nich po třech soutěžících, v čele porota, složená
z největších žijících osobností akademického světa české a slovenské historické vědy, např.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (FF UK Praha), doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (HÚ AV
Praha), doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc., PhDr. Jiří Plachý (VHÚ Praha), za slovenskou stranu
PhDr. Richard Pavlovič, PhD. (státní archiv Košice), Mgr. Norbert Kmeť, CSc. (Ústav
politických věd SAV) a Mgr. Juraj Marušiak, PhD. (Ústav politických věd SAV) a řada
dalších. K hostům patřily též politické osobnosti, ke studentům krátce pohovořil
místopředseda senátu Milan Štěch, senátor za místní obvod pan Miroslav Nenutil, ze
Slovenska přijela náměstkyně ministra školství SR.
Samotná soutěž probíhala ve čtyřech kolech, v nichž studenti odpovídali na testové otázky
z oblasti politiky, kultury, sportu, techniky i každodennosti v období 1968 - 1977. Čtvrté kolo
bylo poznávací, kdy soutěžící na plátně viděli ukázky z filmů, televizních seriálů i
sportovních událostí. Naši studenti se napoprvé neprobojovali na čelní místa mezi 76
účastnících se gymnázií. Jak ale zmínil leckterý z hostů, již účast mezi dějepisnou elitou
z České i Slovenské republiky byla významnou událostí, zároveň však závazkem do dalších
ročníků.
Na závěr musím ocenit vysokou organizační úroveň celé akce. Zároveň chci tímto poděkovat
organizátoru soutěže, jímž je Mgr. Stulák, vyučující dějepis na gymnáziu v Chebu. Soutěž
probíhá již 27 let a nyní se jedná o jedinou dějepisnou soutěž v České republice.
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