
Dějepravné soutěžení 2012 
 
Milý pane Bohuslave Mikulášku, 
 
 možná byste si vzpomněl, jak jsme se před několika lety náhodou potkali na ulici. Vracel jste 
se z práce v Třebíči a dali jsme se spolu do řeči. Po pár nezávazných větách jste mě překvapil otázkou: 
„Jak vy to na tom gymnáziu vedete s dějepisem?“ Nevěděla jsem, co říct. Vysvětlil jste mi, že 
Muzeum Vysočiny Třebíč už 2x pořádalo Dějepravné soutěžení pro žáky 8. a 9. tříd (tedy tercii 
a kvartu gymnázií) a že se k netradičnímu klání vždycky sjíždějí studenti z širokého okolí. „To se bojíte 
měřit síly?“ popichoval jste se mě tenkrát. Musím říct, že to byl správný způsob, jak mě vyprovokovat 
k činu. Přihlásili jsme se tedy hned do následujícího III. ročníku (2006) a … vyhráli ho. Když jsem Vám 
radostně sdělovala úžasný výsledek (přímo na nádvoří zámku), jen jste se spokojeně culil. No, a tak 
nám ta Dějeprava už jaksi zůstala. Jezdíme do Třebíče pravidelně a rádi. Jen nevím, jestli nás tam taky 
rádi vidí. V následujících letech jsme totiž 4x odvezli 1. místo a 2x „pouze“ druhé. 
 Letos 4. června 2012 se uskutečnil již IX. ročník s názvem Země bohů a lidí. Studenti 
dokazovali své vědomosti, zdatnost, pohotovost, zručnost, schopnost improvizace, … na látce 
vztahující se ke starověkému Řecku. A věřte, že dohonit maratonského běžce, držet s ním krok a ještě 
mu odpovídat na všetečné otázky není úplně snadné. Stejně jako vést učenou disputaci se samotným 
Sokratem či vysvětlit, jak to ten Archimédes s pomocí zrcadel vlastně zapaloval ony nepřátelské lodě. 
Naši zástupci: Potomci Řeků (terciáni – Eliška Brázdilová, Eduard Heřmánek, Radim Liška, Petra 
Macková, Jan Moravec, Vít Řezáč) a Božské zmije (kvartáni – Magdalena Horká, Jiljí Horký, Michal 
Kříž, Anna Melounová, Tereza Rosová, Adam Šilpoch) se do všech 22 úkolů bez otálení pustili. Po 
třech hodinách snažení byl výsledek zpečetěn. Terciáni obsadili 1. místo s 203 body, kvartáni 2. místo 
se 189 body! Mám neskutečnou radost a jsem na naše děcka pyšná, Třebíč, Náměšť, Jemnici a další 
jsme nechali za sebou. 
 Zase vzpomínám na Váš počáteční impulz, zase myslím na to, jak ráda bych Vám zvěstovala 
tuhle novinu a zároveň poděkovala. I tohle letošní vítězství je tak trochu pro Vás. 
 

S úctou Barbora Štindlová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vítězné družstvo 2012 


