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Ve čtvrtek 25.10. jsme opět přivítali našeho váženého hosta, historika, publicistu,
spisovatele a dokumentaristu, pana Stanislava Motla, který je velkým lákadlem
v programu pro děti, pedagogy i veřejnost.
V dopoledních hodinách jsme přivítali velkou návštěvu, téměř 50 žáků devátých tříd
s doprovodem ze ZŠ Větřní. Vybrali si těžkou látku a to film „Pogrom v Holešově“,
který se zabývá stinnou stránkou mladé, právě vznikající samostatné československé
republiky, posledním protižidovským pogromem na našem území v prosinci 1918.
Ten se odehrál v Holešově na Kroměřížsku a znamenal začátek konce existence
židovského obyvatelstva v tomto městě.
Odpolední skupina dvou devátých tříd ze ZŠ Za Nádražím za větřínskými co do počtu
v podstatě nezaostala, a tak jsme mohli pro téměř plný sál Městské knihovny zahájit i
druhou přednášku pana Motla, a to filmem „Bomba pro T.G.M.“ Jedná se o případ,
který české veřejnosti není takřka vůbec znám, pan Motl totiž plány pro chystaný
atentát na našeho prvního prezidenta objevil prakticky náhodou a vydal se prošetřit
tuto utajovanou skutečnost až na Podkarpatskou Rus.
Obě skupiny dětí si také zasoutěžily v malém kvízu, který jsme pro ně připravili na
téma Masaryka a židovství. Děti při něm mohly použít své telefony, byly tedy velice
aktivní a musíme říci, že co se týče vědomostí i překvapivě velmi šikovné. Pro vítěze
jsme měli připravenou dárkovou tašku s drobnými cenami od platformy EURODESK.
Ani tentokrát jsme neochudili o možnost večerního programu příznivce pana Motla
z řad veřejnosti a další zájemce o aktuální téma. Večer jsme totiž promítli opět film
„Bomba pro T.G.M.“ a pan Motl vystoupil před erudovanějším publikem s
poutavými informacemi o nálezu dokumentů o plánovaném atentátu, osobnosti
Tomáše Garrigue Masaryka a zajímavostmi z jeho pátrání v Podkarpatské Rusi. Jeho
výklad
zaujatě
a
pozorně
sledovalo
více
než
40
návštěvníků.
Za bezplatné vypůjčení prostor opět velice děkujeme zaměstnancům Městské
knihovny v Českém Krumlově a těšíme se na další přednášky.
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