
V loňském školním roce se naše škola zapojila do dějepisné a společenskovědní soutěže 

EUSTORY, jejímž cílem je probudit v mladých lidech zájem o historii, politiku a sociální 

studia. Trojice studentek tehdejší septimy společně sepsaly seminární práci s názvem „Křivdy 

na duši i na majetku“, popisující kolektivizaci českého venkova na osudu vesnice Radňov u 

Humpolce. Podklady pro práci získávaly nejen v pelhřimovském archivu či humpoleckém 

muzeu, ale také rozhovory s pamětníky. Tvorba projektu je stála mnoho úsilí, ale nakonec se 

jim podařilo dokončit výsledek několikaměsíční badatelské činnosti k vlastní spokojenosti. 

Odměnou za dobře odvedenou práci se stala možnost zúčastnit se týdenního semináře 

v zahraničí. Veškeré výdaje včetně cesty byly hrazeny. Jejich jediným úkolem bylo napsat 

v angličtině shrnutí badatelského textu a motivační dopis. Byly přijaty všechny tři, jedna 

studentka se podívala do Berlína a zbývající dvě do Tallinnu.  

EUSTORY akademie v Berlíně 

Jako první proběhl od 13. do 20. září seminář v Berlíně. Odjížděla jsem se smíšenými pocity, 

ale převládal spíše strach z dorozumívání v angličtině, která byla jediným komunikačním 

jazykem. Naštěstí se mé obavy příliš nenaplnily. Hned po příjezdu jsem se seznámila s mnoha 

lidmi z celé Evropy: Walesané, Finka, Dánka, Italka, Estonka, Slovinka, Polky, Rusové, 

Belgičané, Němci, Španělé a dokonce i dívka z Eritrei se stali mými přáteli.  

Hlavní náplní byly pochopitelně diskuse nejen s novými známými a s organizátory akademie, 

ale také s významnými hosty, například s portugalským velvyslancem v Německu nebo 

s životopiscem současného německého prezidenta. Naším tématem byla většinou POWER, 

tedy moc. Během debat, workshopů a různých skupinových prací jsme přemýšleli o definici a 

dimenzi moci, mocenských strukturách, a v souvislosti s tím jsme také všichni představili 

svým „kolegům“ mocné osobnosti z historie naší země a převraty, které změnily naše dějiny.  

Abychom si trochu odpočinuly od vyčerpávajících polemik, byl pro nás připraven zajímavý 

doprovodný program. Nezapomenutelným zážitkem se stal cyklistický výlet Berlínem, 

procházka nočním velkoměstem i návštěva vězení pro politické vězně s průvodcem, jenž zažil 

krutost východoněmeckého komunistického režimu na vlastní kůži. Velice zajímavá byla také 

prohlídka Bundestagu, tedy německého parlamentu. Měli jsme dokonce možnost na vlastní 

oči spatřit křeslo, ve kterém sedává kancléřka Angela Merkel. 

Organizace celého semináře byla opravdu precizní, ať už se jednalo o luxusní ubytování 

přímo v budově Evropské akademie, poznávací výlety Berlínem nebo diskuse 

s pozoruhodnými osobnostmi.  

Na tento týden, který mi přinesl neocenitelné zkušenosti, nové znalosti, skvělé zážitky, ale 

také nové přátele, budu opravdu dlouho vzpomínat.  

         Jana Dvořáková, 8.O 

Blog s reportážemi o celém semináři v Berlíně: 

http://eustory.wordpress.com/category/academy-report/ya-berlin-2012/ 

http://eustory.wordpress.com/category/academy-report/ya-berlin-2012/


EUSTORY akademie v Tallinnu 

Druhý seminář, tentokrát v Estonsku, přesněji vTallinnu, začal dvaadvacátého září. Byly jsme 

napjaté, nevěděly jsme, co máme od akce očekávat. Hned po příjezdu jsme však potkaly další 

účastníky z různých koutů Evropy a s potěšením jsme zjistili, že máme podobné zájmy. 

Dohromady se akademie účastnilo 19 výherců soutěže EUSTORY ze třinácti zemí Evropy – 

z Norska, Švédska, Estonska, Lotyšska, Ruska, Polska, Slovenska, Slovinska, Belgie, 

Německa, Itálie, Španělska a České republiky – a 6 studentů z estonských nejprestižnějších 

středních škol.  

Program semináře byl založen především na konfrontaci názorů jednotlivých účastníků na 

aktuální problémy. Hladký průběh všech aktivit zajišťovaly čtyři výborné organizátorky, 

nicméně do samotných diskuzí či her nezasahovaly. Každý den jsme navštívili jednu 

z předních estonských středních škol, kde jsme buď poslouchali prezentace od 

vysokoškolských profesorů, přemítali o tématech týkajících se demokracie, populismu či 

médií. Také jsme vytvářeli zajímavé projekty, hráli scénky a zábavné hry, tzv. energizery, 

které ještě více utužily společné vztahy. Do našeho programu patřily i kulturní večery 

s tancem, restauracemi a bary, exkurze do budovy estonského parlamentu, vlády (kde jsme si  

mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak pohodlně se sedí estonskému předsedovi na jeho kožené 

židli) a prohlídky měst Tallinn a Tartu. 

Ze semináře jsme si dovezly množství zajímavých poznatků. Diskutovaly jsme s lidmi našeho 

věku, avšak z různých koutů Evropy, tudíž jsme se dozvěděly, jak se liší politika jednotlivých 

států a co je pro jejich demokracii největším problémem. Zjistily jsme, že existuje, dokonce i 

v ČR, koncil škol, který komunikuje s vládou, a viděly jsme, jak je tento koncil úspěšný 

v Estonsku. Mluvily jsme o problémech týkajících se také ČR a slyšely jsme řadu dobrých rad 

a názorů, které by si měli poslechnout i naši politici. Našly jsme 25 nových přátel a vylepšily 

si svou angličtinu. Postřehly jsme pár zajímavých poznatků o životě v Estonsku a nakonec 

jsme si je i osvojily. Například jsme každý den na oběd i večeři jedly brambory, jelikož jak 

říká jedna smyšlená populistická strana Estonska – brambory jsou nade vše!  

      Petra Vinklářová, Magdaléna Kameníková, 8.O 

Blog s reportážemi o celém semináři v Tallinnu: 

http://eustory.wordpress.com/category/academy-report/ya-tallinn-2012/ 

Vyhlašování výsledků soutěže EUSTORY v Praze 

Vyhlašování konečných výsledků soutěže EUSTORY proběhlo 26. 9. v budově Akademie 

věd v Praze. Zjištění, že naše práce byla ohodnocena jako nejlepší, pro nás bylo už jen 

pomyslnou „třešničkou na dortu.“ Překvapením se stalo to, že kromě diplomů jsme každá 

získala i finanční odměnu a několik krásných knih. Naše poctivá, i když velmi náročná práce, 

tedy byla zaslouženě a možná i překvapivě velmi dobře odměněna. Závěrem bychom chtěly 

poděkovat paní profesorce Semrádové, která nám poskytla veškerou pomoc při vytváření 

našeho výzkumu :) 

                                               Jana Dvořáková, Petra Vinklářová, Magdaléna Kameníková, 8.O 

http://eustory.wordpress.com/category/academy-report/ya-tallinn-2012/

