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Pane Chloupku, mÛÏete nám v˘sta-
vu pfiiblíÏit?

Mojí hlavní my‰lenkou bylo zmapo-
vat uplynulé století prostfiednictvím 
stûÏejních momentÛ z rÛzn˘ch oborÛ
a odvûtví. Na 26 panelech je k vidûní
celkem 101 událostí, které se odehrály
v rozmezí let 1918 – 2018, pfiiãemÏ kaÏ-
d˘ rok je zastoupen jednou zajímavostí,
aÈ uÏ z politiky, kultury, sportu ãi bûÏ-
ného Ïivota… Bylo pro mû nároãné 

vybrat pro kaÏd˘ rok vÏdy jen jednu
konkrétní událost, neboÈ se jich mnohdy
v jednom roce uskuteãnila celá fiada.
Jedná se o mÛj subjektivní pohled, pfie-
sto si myslím, Ïe jsou zde zastoupeny
v‰echny dÛleÏité okamÏiky, vyjma snad
„ února 1948”, na‰ich stolet˘ch dûjin. 

Jak dlouho jste v˘stavu pfiipravoval? 
Pfiíprava v˘stavy (nejprve vyhledávání

a zpracovávání jednotliv˘ch informací pro

jednotlivé roãníky, poté pfiíprava materiá-
lu) mi zabrala asi mûsíc, z toho tfii t˘dny 
opravdu intenzivní práce. Nejvíce nároãné
byly poslední dny pfied zahájením v˘stavy.
Chtûl bych tímto podûkovat kolegyním 
uãitelkám, paní Ivû Tfietinové a Daniele
Krajíãkové, které mi pomohly s tiskem
a ofiezem materiálÛ, s psaním jednotliv˘ch
nadpisÛ apod. Pfii finální instalaci mi byly
nápomocny Ïákynû z 9. roãníku, jmenovi-
tû Katka, Alena, Mia, Sára, Mí‰a a ·árka. 

Do kdy bude v˘stava ve ‰kole k vi-
dûní?

V̆ stava bude k vidûní pfiibliÏnû dva
mûsíce, takÏe zhruba do konce kalen-
dáfiního roku. 

„Sté v˘roãí vzniku âeskoslovenské
republiky pfiipomíná i nástûnka zamûfie-
ná na osudové osmiãky v na‰í historii –
28. fiíjen 1918, 29. záfií 1938, 25. únor
1948 a 21. srpen 1968. Souãástí jsou
i portréty a informace o osobnostech
spojen˘ch s tûmito historick˘mi udá-
lostmi”, dodala paní uãitelka Drahomíra
Zachovalová, která tuto nástûnku na-
chystala. TaktéÏ tato nástûnka s osudo-
v˘mi událostmi bude instalovaná na
‰kole do konce kalendáfiního roku. 

Dûkuji vám obûma za informace,
Renata Kuncová Polická.
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Probíhající v˘stavy v Z· âerná Hora
V˘znamné okamÏiky 100leté historie na‰eho státu – to je název v˘stavy, která je umístûná v prostorách ‰aten Z· âerná Hora. Zeptala
jsem se autora v˘stavy pana uãitele Radovana Chloupka:

Mgr. Radovan Chloupek u panelÛ s v˘stavou - V˘znamné okamÏiky 100leté
historie na‰eho státu

Nástûnka mapující „osudové osmiãky”


