Jan Hroudný převzal cenu Učené společnosti ČR v kategorii
„středoškolský student“
V pondělí 14. května 2018 proběhla ve Velké aule Karolína slavnostní část XXIV. Valného shromáždění
Učené společnosti, na které byly předány Medaile za zásluhy o rozvoj vědy NUMISMA HONORIS
SOCIETATIS SCIENATIARUM BOHEMICAE Učené společnosti ČR prof. MUDr. Heleně TlaskalovéHogenové a prof. MUDr. Mojmíru Petráňovi, CSc.
Cenu v kategorii „mladší vědecký pracovník“ získal Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. A Mgr. Kamila
Pacovská, Ph.D.
Cena v kategorii „středoškolský student“ byla udělena patnácti studentům z České republiky. Obdržel
ji také student Gymnázia v Židlochovicích Jan Hroudný za práci František Boleloucký a Obrana národa
na Židlochovicku.
Přítomní si vyslechli projev předsedy Učené společnosti Zdeňka Havlase, pozdravila je předsedkyně
Akademie věd ČR Eva Zažímalová a celá slavnostní část byla zakončena vystoupením pěveckého
sboru Bonifantes. V odpoledních hodinách pak proběhly přednášky předních historiků, které se týkaly
100. výročí vzniku Československa.
Pro Jana Hroudného je vyznamenání i přítomnost na takové významné vědecké akci velkou poctou
a oceněním jeho tříleté práce, kdy shromažďoval materiál o Františku Bolelouckém. Dvakrát se
s tímto tématem dostal až do krajského kola Středoškolské odborné činnosti a na podzim loňského
roku mu byl věnován jeden panel výstavy Školákem ve válečných letech organizované Památníkem
Terezín.
Honzův velký talent dokazuje i jeho dvouletá práce na historicko stavebním průzkumu Židlochovic.
Výsledkem byly další dvě práce Náměstí Míru a radnice v Židlochovicích a Ulice Komenského
v Židlochovicích. S oběma postoupil do celostátního kola Středoškolské odborné činnosti, na letošní
výsledek v ústředním kole s poslední prací budeme čekat do 17. června.
Je velmi příjemné slyšet v aule Karolína, že Gymnázium v Židlochovicích se má kým pyšnit, je velmi
příjemné psát tyto řádky. Použiji slova jednoho ze středoškolských učitelů vyznamenaných
v kategorii pedagog: „Jsem ráda, že při házení hrachu na zeď se některý z nich ujme.“ Přeji Honzovi,
aby se jeho rostlinka vyvíjela takovým směrem, který si nejvíce přeje, a hlavně který ho bude bavit,
a našemu gymnáziu, aby životaschopných hrachů bylo co nejvíce.
(D. Švarzbergerová)

