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Klienti se zapojili do sbírky potravin

Ve dnech 19. až 29. listopadu 
2019 se uskutečnila ve vestibulu 
Staré radnice v Havlíčkově Bro-
dě výstava k 30. výročí sameto-
vé revoluce. Její součástí byla 
i vzpomínka na Zločiny komu-
nistů v letech 1948-1949. Vý-
stavu připravily tyto organizace: 
Spolek rehabilitovaných občanů 
ČR, Konfederace politických 

vězňů a Všichni slušní občané 
ČR.  
„Škoda, že na výstavu nepřišli 
žáci ZŠ a studenti brodských škol. 
Mohli se více seznámit s historií 
a utrpením lidí v minulém reži-
mu,“ uvedl pořadatel Josef Musil, 
plukovník ve výslužbě. 
Na veřejnou rozpravu pozval Jo-
sef Musil do Havlíčkova Brodu 

Michaela Kocába. Tato akce se 
uskutečnila v pondělí 25. listopa-
du 2019 od 17 hodin ve velké za-
sedací místnosti na Nové radnici. 
Vzácného hosta přivítali starosta 
města Jan Tecl a místostarosta 
Zbyněk Stejskal. Michael Kocáb 
pochválil výstavu na Staré radnici 
a velmi podrobně vyprávěl o vzni-
ku a průběhu sametové revoluce. 

Kocáb napsal knihu Vabank, kde 
se věnuje zejména rokům 1989 
až 1991, od založení iniciativy 
MOST až po odchod posledního 
sovětského vojáka z území Čes-
koslovenska. „Jako hlavní poslání 
knihy jsem si vytyčil sdělení faktu, 
že plamen sametové revoluce za-
žehli naši občané proti všem - pro-
ti vůli KSČ, bezpečnosti, armády 

i proti vůli Sovětského svazu. Pa-
livem revoluce byly statisíce ob-
čanů v ulicích, motorem revoluce 
naši studenti a řízením revoluce 
disidenti. Občanské fórum, VPN 
a také MOST. Sametová revoluce 
začala 17. listopadu 1989 a skon-
čila 30. června 1991 odchodem 
sovětské okupační armády,“ uvedl 
Michael Kocáb. 

Kniha Vabank byla pokřtěna ve 
čtvrtek 7. listopadu 2019 v Praze 
v Galerii paláce Lucerna za pří-
tomnosti aktérů listopadových 
událostí Michala Horáčka, Oska-
ra Krejčího a Jana Urbana. Účast-
níci brodské rozpravy měli mož-
nost si knihu Vabank zakoupit 
a nechat si ji podepsat od autora.

 Jaroslav Benák

Po stopách sametové revoluce

Josef Musil s Michaelem Kocábem Starosta  Jan Tecl předal Michaelovi Kocábovi knihu o Brodě Účastníci besedy položili i pár otázek

Slavnostní zakončení připravili 
organizátoři z brodského Měst-
ského divadla a kina Ostrov pro 
žáky ze základních škol z Havlíč-
kova Brodu a Světlé nad Sázavou, 
kteří se zapojili do interaktivního 
projektu k 30. výročí Sametové 
revoluce. 

Jak v pátek 29. listopadu v úvo-
du slavnostního dopoledne z úst 
hlavní organizátorky Michaely 

Krpálkové zaznělo, cílem pro-
jektu s názvem „Jak děda s tátou 
dělali revoluci“ bylo přimět děti 
aktivně se zajímat o historii a aby 
se ji naučili vnímat kriticky. Do 
projektu se zapojilo na 130 žáků, 
kteří se vyptávali rodičů, praro-
dičů a dalších známých a příbuz-
ných na události před třiceti lety 
a téma potom zpracovali formou 
různých literárních útvarů, od re-
portáží a kronik až po obrázky.

Jejich dílka byla vystavena ve 
vestibulu MDKO a doplněna do-
bovými nástěnkami k dokreslení 
tehdejší atmosféry. 

To vše si mohly děti prohlédnout 
při příchodu do kina, kde byly 

na úvod ostužkovány trikolorou. 
Poté malí historici shlédli ani-
movaný fi lm Fany a pes, který 
z dětské perspektivy malé hol-
čičky mapuje revoluční hnutí ve 

Východním Německu a pád ber-
línské zdi. 

Po projekci se děti zúčastnily 
besedy s Mgr. Alenou Jindrovou 
z Muzea Vysočiny, která jim při-
blížila revoluční dění v Havlíč-
kově Brodě, promítla jim dobové 
fotografi e a dokonce jim pustila 
záznam koncertu undergoundové 
skupiny.  (mal)

Jak děda s tátou dělali revoluci

Při příchodu na slavnostní zakončení projektu k 30. výročí sametu byli 
všichni žáci ostužkováni trikolorou

Hlavní organizátorka projektu Michaela Krpálková (vpravo) přivítala 
historičku brodského muzea Alenu Jindrovou

Po shlédnutí fi lmu žáci s historičkou živě besedovali

Čtvrťačka Josefína ukazuje originální kroniku sametové revoluce, kte-
rou vyrobila společně s třemi spolužačkami

Klienti Domova Háj, především 
z komunitního bydlení ve Světlé 
nad Sázavou, projevili i tentokrát 
zájem zúčastnit se aktivně v roli 
dobrovolníků Národní sbírky po-
travin, která se 23.11. konala po 
celé České republice. Klienti se 
akce účastnili již poněkolikáté. 
Bylo jich jedenáct, takže si mezi 
sebou rozdělili časové úseky, kdy 
v Penny Marketu ve Světlé nad 
Sázavou budou, a podařilo se jim 

pokrýt celou dobu trvání sbírky 
od 8.00 do 18.00 hodin. To oce-
nili i sami zákazníci, např. paní, 
která jim věnovala jídlo a drogé-
rii: „Smysluplná akce, dobrovol-
níci byli moc milí a vděční.“

Klienti domova se účastní v roli 
dobrovolníků pravidelně nejen 
Národní sbírky potravin, ale také 
Čisté Vysočiny. Kromě jedno-
rázových akcí dva klienti z ko-

munitního bydlení ve Světlé nad 
Sázavou jednají v současné době 
s koordinátorkou Dobrovolnic-
kého centra Fokusu Vysočina 
o možnosti pravidelné dobrovol-
nické činnosti na oddělení dlou-
hodobě nemocných v Nemocnici 
v Humpolci.  

Domov Háj je také přijímající 
organizací dobrovolníků. Jeden 
z nich například s klientem z ko-

munitního bydlení ve Světlé nad 
Sázavou jezdí na fotbalové zápa-
sy do Havlíčkova Brodu. Výkon 
dobrovolnické činnosti je tedy 
možný nejen v sídle organizace 
u Ledče nad Sázavou, ale i v lo-
kalitách, kde v brzké době budou 
nebo již jsou postaveny domy, 
do kterých se klienti nastěhují 
(Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův 
Brod, Chotěboř a Golčův Jení-
kov). Mgr. Andrea Šeredová


