
Příběhy našich sousedů 

V pondělí 27. února 2023 vyvrcholila půlroční práce na projektu „Příběhy našich 
sousedů“ pro organizaci  Post Bellum. V chebském kulturním centru Svoboda se sešlo pět 
týmů, které přestavily veřejnosti své závěrečné výstupy. Za naši školu, Základní školu 
Toužim,  přísp. organizaci, se do projektu zapojilo 5 děvčat ze třídy 8.B, konkrétně Renáta 
Holanová, Tereza Hronová, Anežka Köpplová, Klára Říhová a Natalija Plášilová pod 
dohledem paní učitelky Mgr. Veroniky Slavíkové a Mgr. Lucie Nesvadbové s příběhem paní 
Marie Němcové.  

Cílem projektu bylo zaznamenání životních příběhů pamětníků. A právě sehnat 
pamětníka byl jeden z prvních úkolů děvčat. Ta zapátrala ve svém okolí a představila nám 
Renátinu prababičku, která se narodila na Slovensku před propuknutím druhé světové války. 
Zatímco probíhaly úřednické záležitosti ze strany Post Bella, náš tým si rozdělil role, začal 
nejen pronikat do historických souvislostí druhé světové války, ale i vymýšlet koncept 
rozhovoru. Ten s paní Němcovou proběhl na naší škole v listopadu. Paní Marie Němcová 
zavzpomínala na dětství, které zažívala během druhé světové války, odchod ze Slovenska do 
Čech i svého manžela. Děvčata byla během rozhovoru skvělá, stále se snažila, aby byla 
dodržena předem stanovená linka, kladla promyšlené otázky, ale i pružně reagovala na 
informace, které se dozvídala.  

Posléze stál před námi asi nejtěžší úkol, vytvořit scénář pro sestříhání nahrávky 
v rozhlasovém studiu. Věděly jsme, že chceme ostatním přiblížit druhou světovou válku 
očima malé Marie. Po několika setkáních byl scénář na světě a my jsme mohly vyrazit do 
Prahy do Českého rozhlasu, abychom vše ještě prodiskutovaly s odborníkem. Na samém 
závěru Terka namluvila komentáře doplňující mluvené slovo pamětnice. Mezi tím spolužák 
děvčat Matěj Štětka nakreslil obrázky, které byly použity ve výsledném videu. V únoru jsme 
se tak mohly věnovat vytvoření životopisu paní Němcové a připravit se na závěrečnou 
prezentaci. V Chebu, jak již bylo řečeno, děvčata představila práci, seznámila publikum 
s životem paní Němcové a na závěr si vyslechla chválu i rady poroty. 

Naše poděkování patří městu Toužim, vedení Základní školy Toužim, příspěvkové 
organizaci za podporu, paní Hanouskové, koordinátorce projektu pro naši oblast, paní Marii 
Němcové, že nám odvyprávěla poutavý příběh. Největší poděkovaní patří ale Renče, Terce, 
Anežce, Klárce a Natce za odhodlání, píli a skvěle odvedenou práci. 
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