
„Tam toho času odpočíval nejvzácnější poklad“ 

aneb Letní putování Dolním Slezskem a Velkopolskem 

 

 

Společná exkurze studentů a absolventů Katolické teologické fakulty UK a katedry české literatury PedF UK 

Termín: sobota 30. 6. – čtvrtek 5. 7 2018., odjezd v sobotu 30. 6. v časných ranních hodinách (6,30) z Dejvic od 

budovy KTF (roh Thákurovy a Zikovy), příjezd zřejmě 5. 7. pozdě večer) 

Vedoucí exkurze: Miloš Sládek 

 

 
 

Hlavní témata a cíle: Poznání míst úzce souvisejících s českými dějinami, ať už se zavražděním pěti bratří 

mučedníků, s výpravou knížete Břetislava pro ostatky sv. Vojtěcha, s exilem českých bratří po r. 1620 nebo 

s literárními aktivitami Jednoty bratrské v polovině 16. století. Zároveň se budeme věnovat hrázděné 

architektuře, která je pro region typická, a zmíníme i nejvýznamnější básníky německého baroka (první a druhá 

slezská básnická škola). Připomeneme také náboženské a politické dějiny regionu. 

 

Přibližný program:  

Zielona Góra (jeden z největších hrázděných kostelů na světě, jádro města) – Sv. Vojtěch (místo vraždy pěti 

bratří mučedníků, hrázděný kostelík) – Poznaň (historické jádro města) – Szamotuly (zámek, místo vydání 

bratrského kancionálu) – Hnězdno (historické centrum Polska, katedrála, jádro města) – Lešno (působiště J. A. 

Komenského a Jednoty bratrské, původní stavba bratrské modlitebny) – Hlohov (jedno z center německého 

barokního básnictví, ruiny staveb zničených za 2. světové války) – Javor (hrázděný luteránský kostel, jedna 

z největších hrázděných staveb na světě). Na závěr jednodenní přechod Janovického Rudohoří (Rudawy 

Janowickie) s prohlídkou dvou skalních hradů, renesančního mauzolea a na závěr s výhledem na východ slunce 

nad Sněžkou (oblíbená atrakce turistů konce 19. století). Jako tečka za programem prohlídka středověkého 

dřevěného kostela Wang na slezské straně Krkonoš (jediná stavba svého druhu přenesená ze Skandinávie). 

Noclehy v tábořišti u přírodního jezera, mimořádně čistá voda, jeden nocleh v horské turistické ubytovně, jeden v 

horách. 

 

Nutné vybavení: spací pytel + podložka, turistické oblečení a obutí, vždy dvojice, trojice nebo čtveřice stan a 

vařič (závěrečná pěší trasa cca 20 km nepříliš náročným horským terénem), platný občanský průkaz nebo 

cestovní pas. Hudební nástroje vítány.  

 

Počet účastníků: minimálně 30, při menším počtu přihlášených se akce neuskuteční. V ceně není zahrnuto 

zdravotní pojištění účastníků. Přihlášky co nejdříve na mailu: milos.sladek@seznam.cz (přednost mají 

dříve přihlášení). Kdo se dřív přihlásí, má přednost před opozdilci!!! 
 

Předběžná cena exkurze 2500,- Kč (ubytování, doprava; ještě upřesníme podle ceníku aktuálního 

v příštím roce). Peníze je třeba zaplatit do konce dubna M. Sládkovi, bližší informace na mailu: 

milos.sladek@seznam.cz. Potraviny s sebou na první dva dny.  


