Ceny příběhů bezpráví aneb Dějiny Evropy 20. století, to jsou slzy, bolest a krev
Zhruba rok zpátky nám, mně a jednomu mému spolužákovi, Láďovi Pokornému, pověděl p prof.
Volvovič o soutěži pořádané českou humanitární, rozvojovou, vzdělávací a lidskoprávní organizací
Člověk v tísni. Jedná se o Ceny příběhů bezpráví, existující již od roku 2009, které uděluje studentská
porota právě na základě nominací podaných mladými lidmi. Nominován může být kdokoliv, kdo v
období komunistického režimu prokázal jakýmkoliv způsobem svou odvahu, ať už svými postoji či
činy.
Ohledně toho, koho budeme do soutěže nominovat jsme měli jasno během chvilky. Již několik let
naše Gymnázium totiž navštěvuje pan František Teplý. Vykládá nám o svém životě a různých
příhodách, které se staly jemu a jeho rodině za doby komunismu, a protože jsme jeho příběh ve
zkratce již znali, byl pro nás při nominaci jasnou volbou. Nehledě na to, že nikdo z nás nezná člověka,
který by si nominaci zasloužil více než právě on.
Během několika následujících měsíců jsme absolvovali schůzku s panem Teplým, přepsali téměř
sedmihodinový rozhovor, který během tohoto setkání vznikl a za neskutečné podpory pí prof. Perutky
a p. prof. Volvoviče, kterým tímto děkujeme, vznikl náš soutěžní text nesoucí název Dějiny Evropy
20. století, to jsou slzy, bolest a krev (k dispozici na www.gcbrod.cz).
Přestože jsme na celou soutěž přes prázdniny pozapomněli, 18.října jsme obdrželi email od
organizace Člověk v tísni, obsahující pozvánku na slavnostní předávání cen a a především gratulaci k
našemu vítězství v soutěži. Nevěřili jsme vlastním očím – z celkového počtu sedmnácti přihlášených
se námi nominovaný pan Teplý umístil mezi pouhými třemi oceněnými.
Cena příběhů bezpráví mu byla předána 18.11.2016 v kině Lucerna na slavnostním předáváním, které
zahájila svou písni Emma Smetana, následoval projev Bohuslava Sobotky a poté herečka a politička
Magda Vášáryová předala první ocenění. Druhá cena byla předána z rukou ministra kultury ČR
Daniela Hermana. Do třetice převzal cenu pan Teplý, a to z rukou ukrajinského aktivisty Hennadije
Afanasjeva.
Musím říct, že sledovat pana Teplého při přebírání ceny a následném proslovu byl zážitek na celý
život a jsme moc rádi, že jsme se mohli této soutěže účastnit a také, že cenu si mohl odvézt právě pan
Teplý, protože životní příběh, energie a optimismus tohoto pána je opravdu něčím neskutečným.

