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Vypracovali: ZŠ Dědina, Žukovského 6, Praha 6 

Sofia Abrahams, Sára Abigél Hůlová, Sára Kopejtková, Kateřina Staňková, Matěj Štolle  

pod vedením paní učitelky Denisy Pilátové  



Naše cesta za poznáním začala v pátek 11. října 

2019, kdy jsme se vydali za panem Hynkem Krátkým. 

Těšili jsme se na nové poznatky a životní příběh našeho 

pamětníka. Naší pozitivní náladu doplňovalo slunečné 

počasí. Po prvotním představení jsme všichni usedli do 

křesel, zapnuli diktafon a společně se vydali na cestu 

životem pana Hynka Krátkého. Pokládali jsme mu 

nejrůznější otázky týkající se významných či zajímavých momentů jeho života. Pan Krátký 

nám ochotně na všechno odpovídal a svoje vyprávění doplňoval o dobové fotografie a další 

materiály. Na závěr jsme si vše zdokumentovali a plní dojmů jsme se rozloučili s panem 

Krátkým. Od této chvíle to bylo jenom na nás.   

Začali jsme vypracovávat scénář do Českého 

rozhlasu, kde jsme následně nahráli audio reportáž, 

doplněnou vstupy pamětníka. Pečlivě jsme vybírali 

nejzajímavější momenty z jeho života. Po příchodu do 

rozhlasu se nás ujala milá paní, která nás provedla po 

budově. Poté nás vzala do nahrávacího studia, kde nás 

seznámila s nahrávacím zařízením. Všichni jsme se vystřídali u diktafonu. Poté bylo potřeba 

nahrávku zpracovat. Byla to pro nás nová a zajímavá zkušenost.  

Naším dalším cílem byla místa týkající se života pana 

Krátkého, na kterých jsme natáčeli vstupy do našeho videa. Prvním 

místem bylo Gymnázium Štěpánská, kde studoval. Naše cesta 

pokračovala k Národní třídě, kde se 17. listopadu 

1989 okrajově účastnil Sametové revoluce. Další zastávkou byla 

Poslanecká sněmovna ČR a Ministerstvo školství. Tam pan Krátký 

pracoval jako poradce ministra Pilipa. Dále jsme pokračovali na Ladronku, 

která se při okupaci roku 1968 stala táborem Rudé armády. Nakonec jsme 

se vydali ke kostelu Svatého Vojtěcha v Praze-Bubenči, kde pan Hynek Krátký v současné 

době působí.  

 V listopadu 2019 jsme se vydali na exkurzi do Archivu 

bezpečnostních složek. Nejprve jsme si vyzkoušeli roli archivářů. 

Na základě dobových fotografií a dalších materiálů jsme postupně 

odhalovali tehdejší případ týkající se loutkového divadla, které 

bylo pro nevhodnost kvůli režimu zakázáno. Řada nevinných lidí byla stíhána. Poté jsme 



prozkoumali budovu archivu, viděli jsme například restaurátorské práce spisů a jejich 

uchovávání. Zjistili jsme, že tam uchovávají 12 km krabic plných archiválií. Dále jsme se 

dozvěděli různé zajímavosti o uchovávaných předmětech a další poučné poznatky.  

 Veškeré informace jsme začali zpracovávat. S chutí a zájmem jsme se do toho pustili. 

Rozhodli jsme se kromě stanovených výstupů zpracovat delší životopis 

pana Krátkého, který se opírá o významná místa spjatá s jeho životem. Bylo 

nám líto, že spousta zajímavých momentů z jeho života by nezazněla. 

Vedle toho jsme potřebovali jednotlivá videa spojit do konečného krátkého 

filmu. Také jsme se rozhodli předat informace a naše poznatky svým 

spolužákům a na základě této přednášky jsme vyhlásili výtvarnou a 

historickou soutěž. Potěšilo nás, 

kolik povedených prací se sešlo. Následně jsme 

uspořádali i školní výstavu.  

 Jsme rádi, že jsme se mohli účastnit tohoto 

projektu. Dalo nám to skvělou zkušenost do života. 

A tímto bychom chtěli poděkovat našemu 

pamětníkovi.  

 

 


