
Výstava „Tady nová republika“ v České škole Řím

Česká škola  Řím (projekt krajanského sdružení Associazione Praga) využila nabídky Národního 

pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a ve dnech 3.-17. března 2018 uspořádala výstavu „Tady 

nová republika“. Výstava byla významnou součástí akcí, kterými Associazione Praga připomíná 100. výročí 

vzniku Československa. 

Česká škola Řím dlouhodobě spolupracuje s NPMK, a to především v rámci svých nástavbových programů 

(v minulosti to byly např. projekty věnované J. A. Komenskému nebo Karlu IV.). V letošním roce v ČŠŘ 

probíhá nástavbový program „Osmička v československých dějinách XX. století“, takže prohlídka výstavy byla

pro žáky školy velmi vhodným prohloubením studovaných a zpracovávaných témat.

Kromě komentovaných prohlídek pro jednotlivé třídy, které zajišťovaly učitelky školy, se konaly i didaktické 

dílny (včetně vypracování pracovních listů). Žáci o výstavu projevovali živý zájem a během prohlídky kladli 

učitelkám řadu zvídavých doplňujících otázek. První pozvánku na výstavu vytvořily v rámci samostatné práce 

ve třídě žákyně 6. třídy ČŠŘ (zpracování údajů z internetovývh stránek NPMK; jako zajímavost jejich 

pozvánku přikládáme).

Výstava se konala v sídle školy, v Papežské koleji sv. Jana Nepomuckého v Římě, v atriu, takže ji mohli 

navštívit i seminaristé a hosté koleje. A protože se ve dnech 3. a 17. března (tedy v době konání výstavy) 

pořádaly také dvě důležité akce sdružení Associazione Praga (uvedení nové italské vědecké monografie 

s československou tematikou a výroční valná hromada), byla výstava poučným zpestřením programu 

pro všechny ty, kteří se jmenovaných akcí účastnili. Výstavu zhlédlo nejen početné publikum české, ale také 

řada italských zájemců, pro které připravil komentovanou prohlídku v italštině student ČŠŘ Samuele Petrollini, 

za což se mu dostalo velkého uznání (samostatná dvouměsíční práce v rámci školní i domácí přípravy včetně 

některých dalších odkazů na osudy československých legií za 1. světové války).

Česká škola Řím děkuje NPMK za zapůjčení výstavy a Papežské koleji za umožnění jejího konání.

Výstava „Tady nová republika“ v ČŠŘ v číslech
Pořadatel: Česká škola Řím
Kdy: 3. - 17. března 2018
Kde: atrium Papežské koleje Nepomucenum, Řím
Počet návštěvníků: 31 žáků a učitelů ČŠŘ, asi 97 členů sdružení a dalších návštěvníků
Fotografie z výstavy jsou uloženy v archivu sdružení
Ohlasy na výstavu jsou zapsány v Kronice Associazione Praga
Webové stránky ČŠŘ: http://associazionepraga.it/cs/ceska-skola-rim/

Za Českou školu Řím zpracovala Květoslava Rubešová
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