
Strašlivé historie a jiná rozmyšlování u pece a za pecí 
Mikroexkurze studentů oboru Dějiny evropské kultury 

 

2. – 4. listopadu 2018 (pátek-neděle) 
Mlýn na samotě v odlehlém údolí Opárenského potoka v Českém Středohoří 

Vedoucí exkurze: PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 

 

 
 

Podoba soustředění: 

Denní programy: pěší výpravy do okolí otevřou některé otázky a problémy z dějin literatury i z dějin umění. 

V pátek dopoledne navštívíme depozítář a studovnu Památníku národního písemnictví v Litoměřicích, 

s výkladem a prohlídkou některých pozoruhodných archiválií. Otázky předností a nedostatků moderních 

klimatizovaných depozitářů. Na vrcholu Radobýlu přečteme několik úryvků z díla K. H. Máchy. Navečer 

zřícenina opárenského hradu. Ubytování, prohlídka mlýna v jádře ze 17. století. V sobotu Milešov (zámek, 

kostel, plastiky v okolí městečka), zřícenina hradu Ostré, snad za účasti některého z pracovníků NPÚ, 

pracoviště v Ústí nad Labem. V neděli dopoledne vrchol Lovoše s kruhovým výhledem a vrcholovou 

turistickou chatou, dějiny turistiky v regionu, odjezd domů v neděli po poledni. Denně cca 15 km pěší 

chůze. 

Večerní programy mají za úkol vtáhnout účastníky do světa lidové literatury 17. a 18. století (rekonstrukce 

draček, vyprávění krajánků, možná i pečení chleba v peci, převyprávěné barokních texty, zaříkání nemocí 

z lidových rukopisů, lidové čarování apod.). 

 

Soustředění je určeno pro studenty oboru Dějiny evropské kultury, ale vítáni jsou i další studenti KTF. 

Kapacita omezena! 

 

Nutné vybavení: spací pytel + podložka, velmi teplé oblečení, turistická obuv, peníze na vlak (cca 200,- 

Kč), jídlo na pátek večer a sobotu ráno si koupíte v Litoměřicích, v sobotu dopoledne můžete potraviny 

dokoupit ve Velemíně, v sobotu večer krátce zajdeme do místního hostince U Marešů s domácí kuchyní. 

Menší hudební nástroje vítány. Omezené možnosti hygieny. Mlýn vybaven kořenovou čističkou, nesmí 

se užívat většina typů šampónů a mýdel. 

 

Předběžná cena: 400,- Kč (dva noclehy a drobné náklady, nutno zaplatit do 8. 10. 2018 M. Sládkovi). 

Cesta tam i zpět vlakem na několik skupinových jízdenek. Pravděpodobný odjezd v pátek 2. 11. z vlakového 

nádraží Praha-Holešovice, přesný čas srazu upřesníme podle aktualizovaného jízdního řádu na začátku října. 

Kdo přijde později, kupuje si jízdenku sám. Mlýn leží zcela mimo zpevněné komunikace, příjezd autem ke 

mlýnu není možný. Návrat v neděli po poledni. 

Další informace na e-mailu milos.sladek@seznam.cz (zde se můžete i přihlašovat). 

Přihlašte se včas. Přihlášky prosím raději už v průběhu června. 


