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Už v minulých letech se nedalo přehlédnout, že jméno Hany Pařízkové je fenomén, který 

zaregistrují i čerství primáni. Hanka soutěží už od šesté třídy a daří se jí. Jako příklad uveďme 

letošních 6 prvních míst a jedno druhé místo v okresních kolech nejrůznějších olympiád, umístění 

v krajských kolech, účast v celostátním klání v zeměpise a dějepise. Hanka ještě neví, čím bude, víc ji 

zajímají přírodovědné předměty, proto s radostí zaznamenáváme, že se jí tento rok skvěle vedlo 

i v soutěži humanitní – v Dějepisné olympiádě (DO).  

 Název 39. ročníku byl „Od pěstního klínu po Zlatou bulu sicilskou“. Už samo prosazení se do 

celostátního kola je určitě úspěch, uvážíme-li, že záludné testové otázky se týkají podrobností, které 

znejistí i dospělého zájemce o historii. Příprava na národní kolo DO se však neodbývala jen 

teoretickým studováním příslušné literatury. Hana musela zpracovat seminární práci podle 

stanovených pravidel. Na některé stávající naučné stezce měla 

najít místo, které by bylo vhodné k postavení nové (její) tabule 

s historickou tematikou daného období pravěku a raného 

středověku.  Obsah tabule musela vymyslet a navrhnout 

s pomocí dostupných materiálů a odborné literatury. Svůj projekt 

pak vyzkoušela na studentech jedné třídy (práce obsahovala 

otázky, testy) a následně vše zdokumentovala. Fotografickou 

dokumentaci musela pořídit i z celé stezky, kterou prošla. Jen 

podle stručného nástinu je zřejmé, že tento úkol vyžadoval 

značnou dávku invence, píle, trpělivosti, chuti a dost volného 

času. To všechno Hanka do své práce vložila a výsledek byl skvělý. 

V Brně, kde se mezi 24. a 28. květnem 2010 odbývalo celostátní 

kolo soutěže, byla za svou snahu pochválena a jistě i to pomohlo 

k vynikajícímu 1. místu!!!  

O tom, jak několik dní v Brně probíhalo, kam všude se 

studenti podívali, co všechno museli splnit, … se lze dočíst na  

http://www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-

prehlidky/dejepisna-olympiada/vysledky/od-krokodyla-k-

mamutovi-dejepisna-olympiada-v-brne.  

Zpráva tajemnice soutěže Markéty 

Rausové obsahuje i fotografie z celé akce. Na 

mnohých z nich Hanku jistě všichni snadno 

najdou.   
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