Na dějepisné soutěži v Chebu se naši studenti rozhodně neztratili

Diviš Vekrbauer, Matěj Pekárek a Jakub Nekola (všichni ze 4. A) – to jsou tři studenti
našeho gymnázia, kteří velmi úspěšně reprezentovali naši školu v celostátním kole XXVII.
ročníku Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu. Letošní ročník zahrnoval události z našich
dějin z let 1968 - 1977 s podtitulem Rok naděje a léta zklamání. Z 259 českých a slovenských
gymnázií se do Chebu probojovalo sítem krajských kol 75 tříčlenných soutěžních týmů.
Všichni zúčastnění pochopitelně přijeli uspět, někdo vyhrát, jiný třeba jen nebýt poslední.

V této obrovské mezinárodní konkurenci naši chlapci vybojovali skvělé 12. místo, pouhý
jeden bodík od první desítky, což je zatím náš největší úspěch. Soutěž je velmi prestižní,
náročná, otázky koncipují věhlasní historikové z odborných historických pracovišť i fakult
vysokých škol. Pověstná je dokonalá organizace, ale i štědré odměny pro všechny soutěžící,
každý si mimo jiné odveze desítku knih v hodnotě několika tisíc korun.
Letos jsme v Chebu byli již počtvrté, před třemi lety jsme obsadili 13. místo a tehdejší naši
studenti (Simona Fialová, Dan Bejbl a Martin Schenk) si jistě dobře pamatují, jaké úsilí stálo

za jejich tehdejším umístěním. Tím více musíme ocenit letošní výsledek trojice ze 4. A. Hoši
byli na chebské dějepisné soutěži poprvé a současně i naposledy, protože na jaře maturují,
celá akce je ovšem naprosto ohromila a na konci, s očima navrch hlavy, mi řekli: "Pane
profesore, moc vám děkujeme, že jste nás do soutěže zapojil, na všechno, co jsme zde zažili,
nezapomeneme. Už při hymnách nám běhal mráz po zádech, bylo to tu všechno úžasné!"
Snad jsou tato slova dostatečnou pobídkou i pozvánkou pro vás, další studenty/tky, protože
chebská soutěž nadále pokračuje, krajské kolo pro příští ročník se koná již koncem března
2019. Tématem budou naše česko-slovenské dějiny v letech 1978 - 1992. Kde sídlí kabinetu
dějepisu jistě víte, že? Dveře tu máte otevřené všichni!
Petr Nejedlo
Odkaz na stránky soutěže:
https://dsgymn.gymcheb.cz/
https://www.facebook.com/dejepisnasoutez/

