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TISKOVÁ ZPRÁVA (2. 2. 2015)
Studenti Gymnázia Český Krumlov opět připravili výstavu na židovském hřbitově
Každý rok si Český Krumlov
připomíná Mezinárodní den
památky obětí holocaustu,
který připadá na 27. ledna,
odemčením brány místního
židovského hřbitova. Stalo se
již tradicí, že se k akci připojují
i studenti Gymnázia Český
Krumlov, kteří pod vedením
učitelky
Jany
Dvořákové
připravují
v
pohřební
místnosti tematickou výstavu.
Ani
letošní
rok
nebyl
výjimkou.
„Zatímco v předchozích letech
jsme se věnovali hlavně odkazu židovských dětí a zpracování tématu holocaustu v klasické
světové literatuře, letos jsme jako téma zvolili velešínské transporty smrti,“ načrtla Jana
Dvořáková. „Všichni, kteří se na této výstavě podíleli, by měli vědět, že vzbudila velmi
pozitivní ohlas u návštěvníků hřbitova. Patří jim za to velký dík.“
Výstava, kterou si letos přišli prohlédnout i pamětníci, je koncipována prioritně na
Mezinárodní den památky obětí holocaustu, zájemci ji ale mohou navštívit ještě během
celého února. Je však nutné si půjčit klíče v infocentru.
Holocaustu se Gymnázium Český Krumlov věnuje poměrně intenzivně již mnoho let, a to v
rámci výuky dějin 20. století. V minulosti se škola podílela například na vydání knih
Terezínská svědectví, ve které studenti překládali básně Jana Munka, a (Ne)zapomenuté
příběhy, ve které jsou samotnými studenty sepsány i příběhy krumlovských Židů.
„Mezi nejzdařilejší projekty patřily ty, ve kterých se studenti zaměřovali na osudy dětí (Motýla
jsem tu neviděl a Básně nalezené v utajených denících),“ zmínila Jana Dvořáková a dodala:
„Největším úspěchem studentů bylo vítězství v celostátní prestižní soutěži Kdo jiný, kterou
každoročně organizuje Jeden svět. Ve svém projektu se zaměřovali na projevy xenofóbie.
Vedle antisemitismu zde řešili problém vztahu k homosexuálům a soužití s Romy.“
Foto: Výstava v pohřební místnosti (autor - Jana Dvořáková)
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