
 
 
 

 

 
 
 
 

NAŠIMA OČIMA 
(Poohlédnutí za poznáváním života pana Jana Tůmy) 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: ZŠ Dědina, Žukovského 6, Praha 6 

Karolína Bláhová, Kristýna Čubová, Kateřina Staňková, Daniela Tejnecká  

pod vedením paní učitelky Denisy Pilátové  



 Dne 20. září 2018  jsme s chutí vyrazily na výpravu 

za poznáním. Ten den bylo krásné počasí, bylo teplo a to 

nám zlepšovalo náladu. Stanuly jsme před překvapivě 

moderním Domovem pro seniory na Bílé Hoře, kde pan Jan 

Tůma žije se svojí manželkou paní Evou Tůmovou. 

S napětím jsme zazvonily. Po chvíli přišla paní Tůmová, 

přivítala nás a odvedla do bytu, kde na nás již čekal milý pan Tůma. Posadily jsme se, 

zapnuly diktafon a vydaly se s ním na cestu jeho životem. Pan Jan nám začal povídat o své 

spisovatelské a vědecké kariéře. Bylo to dost zajímavé. Asi v polovině rozhovoru nám ukázal 

svoji knihovnu se svými 65 knihami a také jsme mohly nahlédnout do jeho sbírky časopisů, 

do kterých též publikoval. Všechno jsme si prohlédly, udělaly 

několik důležitých fotek a cesta životním příběhem mohla 

pokračovat. Fascinující vyprávění se chýlilo ke konci. Napětí 

vyprchalo. Odcházely jsme s myšlenkami a informacemi 

důležitými nejen pro náš projekt, ale i pro nás samotné. Teď přišla 

řada na nás.  

 Začaly jsme vypracovávat scénář pro rozhlasovou reportáž. V listopadu jsme se 

s vypracovaným scénářem vydaly do Českého rozhlasu. Plny očekávání jsme vešly do 

nahrávací místnosti. Nejdříve proběhlo několik hlasových zkoušek, následně jsme se všechny 

vystřídaly u mikrofonu. 

Poté bylo nutno nahrávku 

sestříhat a doplnit vstupy 

našeho pamětníka. Bylo 

to časově náročné, ale i 

tak nás to bavilo. 

Umožnilo nám to nahlédnout do zákulisí Českého rozhlasu. Naší další zastávkou byla místa 

spjatá s panem Tůmou, kdy jsme natáčely výstupy do našeho videa.  Jako první jsme vyrazily 

k Pedagogické fakultě UK, kde pan Tůma působil. Druhou zastávkou byl kostel sv. Václava 

v Nuslích, jakožto neodmyslitelná součást rodiny 

Tůmových, nacházející se nedaleko jejich bytu, který také 

neunikl naší pozornosti. Další zastávkou byla stanice 

Regina, kde pan Tůma se svojí manželkou často bavil 

posluchače dvacetiminutovkami ,,Pražáci v Kanadě a USA“. 

Výprava za poznáním 

Knihovnička 

pana Tůmy 

V Českém rozhlase 

Před kostelem 

sv. Václava 



Posledními zastávkami byl opět Domov seniorů na Bílé 

Hoře a letiště Václava Havla, z kterého se pan Jan Tůma 

vydával na své cesty za poznáváním. O měsíc později jsme 

se vydaly na exkurzi do Archivu bezpečnostních složek. 

Bylo to tam dost zajímavé. Hlavně čím vším musí spisy 

projít, aby se mohly dál uchovávat. Veškeré materiály a 

informace byly zapotřebí zpracovat do jednotlivých výstupů, které jsme si určily již na 

začátku naší cesty.   

 Se svými poznatky jsme se podělily se svými spolužáky, pro které jsme přichystaly 

přednášku – besedu na téma projekt „Příběhy našich sousedů“ a především jsme jim přiblížily 

život pana Jana Tůmy. Vyhlásily jsme dvě soutěže – literární, v které měli spolužáci 

vypracovat vlastní odborný článek a výtvarnou, kde zadáním bylo nakreslit portrét pana Jana 

Tůmy. Všechny práce nás velmi potěšily a tak jsme nejzdařilejší 

odměnily hezkou odměnou 

v podobě notýsku a propisky. 

Nezůstaly jsme jenom u našich 

spolužáků a s životními osudy 

pana Tůmy jsme se rozhodly 

seznámit i návštěvníky školy. 

Přichystaly a zrealizovaly jsme výstavu ve vestibulu školy. Jak moc 

nás těšilo, když jsme viděly, jak rodiče, čekající na své děti z prvního stupně studují 

informace, které  jsme vypracovaly. 

 Jsme rády, že jsme se tohoto projektu a cesty za poznáním 

života jednoho neobyčejného člověka mohly účastnit. Dalo nám to 

plno zkušeností, seznámily 

jsme se s milými manželi 

Tůmovými a zažily mnoho 

v rámci zpracování života 

našeho pamětníka. Tímto 

bychom rády poděkovaly 

panu Tůmovi za jeho ochotu se s námi podělit o své 

vzpomínky a o celý svůj život. Jeho příběh by jistě 

neměl být zapomenut.     

V ABS 

Výstava v ZŠ Dědina 

Pan Jan Tůma 

Pan Jan Tůma 

Pan Jan Tůma 


