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• Informace o studiu

• Informace o pfiijímacích zkou‰kách

• Prohlídka areálu gymnázia

• Prezentace jednotliv˘ch pfiedmûtÛ

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pátek 8. 11. 2013 v dobû od 9.00 do 17.00 hodin pro rodiãe 

a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190

pátek 15. listopadu 2013 ve 20.00 hodin
ve v‰ech prostorách KD Jedovnice

se skupinou Tom Sawyer Band a hostem veãera
skupinou Vinafi‰tí romantici ZdeÀka Junáka.

MÛÏete se tû‰it na zajímavé pfiedtanãení, 
v˘bornou zábavu, kvalitní ko‰t vína s cimbálovkou,

bohatou tombolu i obãerstvení.

Pfiedprodej vstupenek v kanceláfii ‰koly 
od 14. 10. 2013.    Telefon 516 442 224
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Historie de la Grande Guerre 
– aneb Cesta v prostoru i ãase

V první polovinû záfií se vybran˘ch
dvacet ‰est studentÛ Gymnázia Blansko
spoleãnû se sv˘mi uãiteli francouz‰tiny,
v˘tvarné v˘chovy a dûjepisu PaedDr.
Jakubcovou, Mgr. Fabu‰ovou, paní
Juraãkovou a Mgr.Hrnãífiem zúãastnilo
pûtidenní expedice do Francie. V̆ jezd
probûhl v rámci projektu o vojácích
z Blanska, ktefií v dobû první svûtové vál-
ky bojovali v âeskoslovensk˘ch legiích
ve Francii. Název expedice Historie de la
Grande Guerre  upozorÀuje, Ïe cel˘ pro-
jekt blanenského gymnázia pfiipomíná sté
v˘roãí vypuknutí Velké války – první
svûtové války – v létû 1914. Dlouho pfied
samotn˘m odjezdem studenti intenzivnû
pracovali na pfiípravû cesty a projektu pl-
nûním úkolÛ z historie, zemûpisu, fran-
couz‰tiny i v˘tvarné v˘chovy. 

Po rychlém noãním pfiejezdu Nûmecka
úãastníci expedice nav‰tívili mûsteãko
Darney, které samotní Francouzi naz˘vají
Cité Tchécoslovaque de France. V tomto
malebném mûsteãku v lesnaté krajinû jiÏ-
ních Vogéz Ïije o nûco více neÏ tisíc oby-
vatel a kontakty s ãesk˘m prostfiedím sa-
hají aÏ do hlubokého stfiedovûku, kdy zdej-
‰í krajinu pfiicházeli osídlovat lidé z âech.
V létû 1918 na území Darney leÏel vojen-
sk˘ tábor âeskoslovensk˘ch legií ve

Francii, kde více neÏ ‰est tisíc ãeskoslo-
vensk˘ch legionáfiÛ sloÏilo za pfiítomnosti
dr. Edvarda Bene‰e vojenskou pfiísahu vûr-
nosti novû budovanému âeskoslovenské-
mu státu. O pÛsobení ãeskoslovensk˘ch
legionáfiÛ studenti besedovali s panem
Poirotem, emeritním profesorem fran-
couz‰tiny a pfiedsedou Francouzsko-ães-
koslovenské spoleãnosti v Darney. Tento
‰armantní a velice vitální pán provedl stu-
denty po v‰ech místech Darney spjat˘ch
s pÛsobením legií a nádhernû libozvuãnou
francouz‰tinou jim vysvûtlil ve‰kerou ãin-
nost legionáfiÛ, ktefií se nevûnovali pouze
vojensk˘m a politick˘m záleÏitostem, ale
pro obãany Darney pofiádali i koncerty
a dal‰í kulturní vystoupení.

Z Darney pokraãovala cesta do
Verdunu, mûsta, které se stalo synony-
mem zákopov˘ch bojÛ první svûtové
války. VÏdyÈ nûkteré kóty na verdun-
ském boji‰ti  byly bûhem roku 1916 do-
byty a opût ztraceny francouzskou, ne-
bo nûmeckou armádou i více neÏ tfiicet-
krát. Krajina v okolí verdunsk˘ch pev-
ností Douamont a Vaux je dodnes pose-
ta a rozorána tu vût‰ími, tu men‰ími
krátery vznikl˘mi bûhem palby dûl
a moÏdífiÛ v‰emoÏné ráÏe a kadence.

V podveãer první den expedice v˘-

zkumníci nav‰tívili vojensk˘ hfibitov
v Chestres – místní ãásti obce Vouziers.
Na tomto pohfiebi‰ti nyní, témûfi sto let
po skonãení bojÛ první svûtové války,
vedle sebe v klidu odpoãívají pod ten-
k˘mi bíl˘mi kfiíÏi francouz‰tí vojáci
i vojáci císafiského Nûmecka pod tûÏk˘-
mi tmav˘mi kfiíÏi. Souãástí vojenského
hfibitova Chestres – Vouziers je pohfie-
bi‰tû pfiíslu‰níkÛ âeskoslovensk˘ch le-
gií ve Francii, kde je pohfiben i legionáfi
Eduard Stloukal z Blanska.

Hned následující den badatelé pÛso-
bili v prostorách Musée de la Grande
Guerre ve mûstû Meaux, padesát kilo-
metrÛ v˘chodnû od PafiíÏe. Zcela novû
pojatá expozice sídlící v moderní a ar-
chitektonicky velmi zajímavé budovû
byla otevfiena v roce 2012. Bûhem pro-
hlídky náv‰tûvníci postupují jakoby
proti proudu ãasu expozicemi pln˘mi
3D projekcí, audiovizuálních a interak-
tivních panelÛ a displejÛ i modelÛ tan-
kÛ, letadel, polních kuchyní, vojen-
sk˘ch zákopÛ a polních i slavnostních
uniforem. Pfii prohlídce vojensk˘ch zá-
kopÛ náv‰tûvníkÛm skuteãnû ãvachtá
bahno pod nohama, kape na nû voda,
ohlu‰ují je v˘buchy dûlostfieleck˘ch
granátÛ a fivou na nû zupáãtí velitelé.

V prÛbûhu expedice její úãastníci
nav‰tívili i mûsto Compiégne a Musée
Wagon de l‘ Armistice. V luxusním res-
tauraãním Ïelezniãním vagonu, asi tfii
kilometry od samotného mûsta
Compiégne, bylo 11.11. 1918 uzavfieno
pfiímûfií, které ukonãilo hrÛzy první svû-
tové války. Zdaleka v‰ak nevyfie‰ilo
v‰echny problémy, které vedly ke vzni-
ku války, a naopak pfiineslo fiadu otázek
a problémÛ nov˘ch. Právû o v‰ech pfií-
ãinách, souvislostech a dÛsledcích první
svûtové války, o v‰em, co první svûtová
válka znamenala nejenom ve vojenské
a politické oblasti, ale i v oblasti uspo-
fiádání a fungování spoleãnosti a zdra-
votnictví se studenti dozvûdûli bûhem
exkurze po pafiíÏské Invalidovnû. 

V‰echny poznatky, informace i záÏit-
ky, které studenti ve Francii naãerpali,
detailnû a peãlivû zpracují a bûhem pod-
zimu a zimy s nimi seznámí jak své spo-
luÏáky, tak ‰irokou blanenskou vefiej-
nost. Zvlá‰tní dÛraz je kladen na ãinnost
âeskoslovensk˘ch legionáfiÛ z Blanska
ve Francii.

Mgr. Stanislav Hrnãífi 
– Gymnázium Blansko

Foto: Pavel ·mak, student tfiídy 
Septima A Gymnázia Blansko

Úãastníci expedice na vojenském pohfiebi‰ti Chestres - Vouziers 
u hrobu Eduarda Stloukala z Blanska  - pfiíslu‰níka âeskoslovensk˘ch legií 

ve Francii za první svûtové války. Pohled z Place du Trocadéro k Eiffelovû vûÏi.


