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Českokrumlovsko dětskýma očima
Impulzem pro zorganizování soutěže školních kolektivů "Českokrumlovsko dětskýma
očima" byla prosba ředitele ZŠ Horní Planá Mgr. Jiřího Šímy a to zda-li bychom v muzeu měli
nějaké edukační tabule či něco podobného pro výzdobu školy. Při představě dlouhých školních
chodeb jsem si ihned vybavil desetimetrovou časovou osu historie Českokrumlovska, která byla
vytvořena pro výstavu Příběh města Český Krumlov. Bylo konstatováno, že takovou věc by si ovšem
měla škola zasloužit, a tak byla utvořena koncepce soutěže, ve které by žáci prokázali schopnost
týmové práce, prohloubili si znalost dějin své obce i její současnost, a po vzoru Josefa Váchala by se
pokusili vytvořit originální knihu jak po obsahové a výtvarné, tak i po řemeslné stránce.
Od 1. října 2013 do 30. května 2014 tedy probíhala soutěž Českokrumlovsko dětskýma
očima pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, člena Rady Jihočeského kraje
JUDr. Tomeše Vytisky a starosty města Český Krumlov Mgr. Dalibora Cardy. Do soutěže se mohly
zapojit školní týmy o minimálním počtu 4 členů, přičemž byla doporučena kooperace dětí z prvního
i druhého stupně ZŠ, kdy starší mohli tvořit obsah knihy a mladší například obrázkové přílohy.
Zadání bylo velmi volné, podmínkou bylo vlastně jen dodržení definice knihy, jakožto „sešitého
nebo slepeného svazku listů nebo skládaného archu papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného
materiálu, popsaného, potištěného s vazbou a opatřeného přebalem.“ Dílo mohlo být prozaické i
básnické, hlavně aby bylo pojato tvůrčím způsobem a pěkně výtvarně pojaté. Minimální rozsah
knihy byl stanoven na 20 listů neomezeného formátu. Obsahem mohlo být vše, co je v obci či městě
zajímavé, co by děti rády představily světu nebo i to, co jim v obci vadí a s čím nejsou spokojeny.
Vzhledem k tomu, že soutěž vyhlásilo Regionální muzeum, bylo nasnadě vytvořit publikaci
historickou, ať již jako průřez celými dějinami obce, nebo zpracovat historii významné stavby,
významné období, osobnost nebo i vzpomínky babiček a dědečků.
Po počátečním nadšení pedagogů, s kterými byl plán na pořádání soutěže konzultován, se
nám nakonec v řádném termínu přihlásily tři soutěžní týmy, a to Základní škola Frymburk a z
Českého Krumlova ZŠ Za Nádražím a ZŠ Linecká. To ovšem nic neubralo na kvalitě prezentovaných
prací, takže porota soutěže složená ze zástupců Regionálního muzea, Základní umělecké školy a
Městské Knihovny v Českém Krumlově měla co dělat s výběrem vítěze z tak odlišně a originálně
pojatých prací. Po zhodnocení všech kritérií došla porota k rozhodnutí udělit pomyslnou stříbrnou
medaili oběma českokrumlovským školám. Na prvním místě se po právu umístila Základní škola
Frymburk. Do tvorby knihy se zde zapojila celá škola a jednotlivé třídy obsahově, i za pomoci
širokého spektra výtvarných technik zpracovaly témata od historie, významných staveb a osobností
až po turistický ruch a přírodu Frymburku.
Zúčastnění obdrželi diplomy, volné vstupenky do muzea a na zvolený program na Terénní
stanici experimentální archeologie na Křížovém vrchu. Výherce se navíc radoval z veliké barevné
časové osy, která nyní zdobí nově zrekonstruovanou vstupní halu frymburské školy.

