Děti z plzeňských škol objevují zapomenuté pamětníky války, 3. odboje, zahraničního
exilu i zajímavé příběhy z dějin svého města.

Dramatické životní osudy Hany Gerzanicové, Jaroslava Cuhry, Bohuslava Strejce, Jany
Fialkové, Jarmily Bočánkové či Jaroslava Bukovského by možná zůstaly zapomenuty, nebýt
žáků z plzeňských základních škol, kteří jejich příběhy objevily a zdokumentovaly v projektu
naší společnosti POST BELLUM nazvaném Příběhy našich sousedů. Žáci v rámci projektu
vyhledávají ve svém okolí pamětníky války, totalitních režimů nebo holokaustu a jejich
vyprávění audiovizuálně nahrávají a publicisticky zpracovávají do formy ucelených životních
příběhů, které budou poté uloženy na stránkách projektu www.pribehynasichsousedu.cz
a ve sbírce www.pametnaroda.cz.
Plzeňské děti se tak dověděly o osudech lidí spojených s řáděním gestapa v plzeňských
bytech, s brutalitou komunistické justice 50. let, dramatickým útěkem do Austrálie či událostmi
1. června 1953.
Slavnostní závěrečná prezentace příběhů z Plzně, kde projekt v tuto chvíli vrcholí,
proběhne za účasti pamětníků, dětí, jejich pedagogů, rodičů a zástupců města Plzně dne
11. června 2014 od 16:00 na Magistrátu města Plzně. Na slavnostní závěrečné prezentaci
představí 6 žákovských týmů ze 6 zapojených plzeňských škol příběh „svého“ pamětníka i to,
jak jej objevovali. Práce dětí, které se objeví na portálu www.pribehynasichsousedu.cz, i jejich
vystoupení na závěrečné slavnostní prezentaci ohodnotí odborná porota. Nejlepší týmy si
odnesou ceny věnované společností POST BELLUM a Magistrátem města Plzeň.
Od září 2014 plánujeme realizovat s podporou magistrátu druhé kolo projektu Příběhy
našich sousedů v Plzni, které bude zakončeno v únoru 2015. Poté bychom rádi ve spolupráci
s Magistrátem města Plzně a společností Plzeň 2015, o. p. s. pamětníky, jejichž příběhy
žákovské týmy v rámci projektu sesbírají a zpracují, představili veřejnosti prostřednictvím velké
exteriérové pamětnické výstavy.
Do projektu Příběhy našich sousedů se od roku 2012 zapojilo již takřka tři sta žáků osmých
a devátých tříd z celkem šedesáti základních škol v Praze, Brně, Plzni a Semilech. Koordinátoři
žákovských týmů z řad učitelů jsou vyškoleni profesionálními dokumentaristy z organizace Post
Bellum, které je spolu s příslušnými městy a městskými částmi organizátorem projektu. Žáky
zpracované nahrávky a příběhy se ukládají do sbírky Paměť národa a na webovou aplikaci My
jsme to nevzdali http://www.pribehynasichsousedu.cz/, která představuje učební pomůcku,

široce využívanou pedagogy základních a středních škol pro obohacení výuky historie
o autentická svědectví pamětníků (ve formě nahrávek, videí a animovaných prezentací).
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