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Vyvrcholení pamětnického projektu Příběhy našich sousedů na Mladoboleslavsku 
 

Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů Mladoboleslavsko se uskuteční v 

pondělí 6. prosince 2021  od 15.30 hod. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se 

uskuteční on-line (původně se měla konat v aule mladoboleslavské Obchodní akademie).  

Studenti ze tří středních škol z Mladoboleslavska představí čtyři pamětníky. Natočené 

vzpomínky byly zpracovány jako rozhlasové či video reportáže. Tři rozhlasové reportáže se 

natáčely v Signál rádiu v Mladé Boleslavi. Videoreportáž si vytvářeli přímo členové jednoho 

z týmů po videoworkshopu s odborníkem z Post Bella.  

Zpovídané osobnosti svým vyprávěním provedly naslouchající členy studentských týmů 

událostmi od 2. světové války po dobu normalizace. Výrazným akcentem tohoto běhu 

projektu bylo objevování osudů a zkušeností československých občanů německé národnosti a 

jejich potomků Stranou nezůstala doba normalizace, kdy režim pořádal hon na signatáře 

Charty 77 a snažil se je pošpinit nečestnými způsoby.  

S Gerhardem Hornigem se jeho německý původ táhne jeho celým životem. Teprve, když 

ukázal, že umí dobře a usilovně pracovat, začali ho jeho sousedé uznávat. Kristina Patočková 

pochází ze smíšené českoněmecké rodiny. Přestože její maminka byla Češka, byla v květnu 

1945 obviněna z němectví a odsouzena na pět let do vězení. Obě její dcery se nakonec octly 

v dětském domově. Jaroslav Dvořák v době normalizace pracoval u Vojenských lesů a statků 

v oblasti Ralska. Zjistil, že v této oblasti zaniklo na dvacet německých vesnic. Začal se 

postupně setkávat s původními obyvateli tohoto kraje a zaznamenal jejich vzpomínky. 

Vladimír Handlík je znám jako iniciátor stavby historických modelů letadel. V době vzniku 

Charty 77 pracoval jako vedoucí provozu výroby energie v mladoboleslavské Škodovce. 

Tehdy odmítl na veřejné schůzi slovně očernit jednoho ze signatářů Charty 77, 

mladoboleslavského evangelického faráře Alfréda Kocába, který zde v té době pracoval.   

Projekt Příběhy našich sousedů Mladoboleslavsko zajišťuje Post Bellum z. ú. za finanční 

podpory Středočeského kraje. Partnerem projektu je Muzeum Mladoboleslavska. S jeho  

pracovníky – ředitelkou Kateřinou Jeničkovou, etnologem Václavem Holasem a historikem a 

knihovníkem Jakubem Procházkou spolupracovali při výběru pamětníků a hodnocení práce 

jednotlivých týmů.  

Příběhy našich sousedů je největší vzdělávací projekt Post Bellum. Je určený pro žáky 2. 

stupně základních škol a studenty středních škol a běží už devátým rokem. Týmy žáků a 

studentů se v něm učí poznávat naší moderní historii tak, jak je to baví – vyzpovídají 

pamětníka, natočí o jeho příběhu rozhlasovou nebo video- reportáž, jdou do archivu, 

vyhledávají si informace a svou práci prezentují před publikem.  

Výsledky práce jednotlivých týmů během on-line prezentace zhodnotí Jakub Procházka 

z Muzea Mladoboleslavska. Poskytne zpětnou vazbu čtyřem zúčastněným týmům ze středních 

škol na Mladoboleslavsku – Gymnázium Mnichovo Hradiště, Gymnázium Dr. Josefa Pekaře 

Mladá Boleslav, SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Nepůjde o soutěž, nebude vyhlašován vítěz a 

nebude určováno pořadí.  
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