
  

Posázaví Jana Morávka

Benešov, Týnec nad Sázavou, Kamenný Přívoz, neveKlov, lešany, Krňany, TřeBSín, HradišTKo, vySoKý Újezd, raByně

DUBEN

  ZahájENí FEstivalU MEZi řEkaMi 2015  
PosáZaví jaNa Morávka 

sobota 11. 4. 2015 – 9.15 h.
  téMatická vycháZka Po MístEch ZNáMých  
  Z Díla jaNa Morávka  
Odchod z vlakového nádraží Jílové u Prahy v 9.30 h.
Možnost parkování aut. Silnice č. 105 z Jílového u Prahy směrem na 
Kamenný Přívoz, u železničního viaduktu odbočka, ulice K nádraží 

Trasa: Jílové – Proseč-
nice, Vlčí rokle, Seka-
ná skála, Kamenný 
Přívoz, Žampach, Dol-
ní a Horní Studené, 
Jílové – Podolí a Jílo-
vé – náměstí a návrat 
na vlakové nádraží 
Jílové u Prahy
Délka 9,5 km, vhodné 
pro rodiny
Organizace: Regionál-

ní muzeum v Jílovém u Prahy,  
tel. +420 241 950 791
Kontakt: vizner.2012@seznam.cz; kucrova@muzeumjilove.cz,  
pokorny@muzeumjilove.cz, stachura@muzeumjilove.cz,  
stejskalova@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz; www.facebook.com/muzeumjilove
Vstup zdarma

Neděle 19. 4. 2015, od 10.00 h.
  ProcháZka Po týNEcké NaUčNé stEZcE  
PořáDá klUB čEských tUristů – kčt k Poctě  
sPisovatElE jaNa Morávka 
Start – vlakové nádraží Týnec nad Sázavou 10.00 hod.
Délka 5,5 km, vhodné pro rodiny, průvodce pan Stanislav Šípek
Vstup zdarma

Pátek 24. 4. 2015, od 9.00–12.00 h.
  rEgioNálNí litEratUra v PosáZaví a Povltaví  
  v MiNUlosti a soUčasNosti  
oDBorNý sEMiNář 
Benešov – Benešovské gymnázium – aula, Husova 470
Zahájení 9.00 h. – úvodní slova: Mgr. Roman Hronek, ředitel gym-
názia, Mgr. Zdeněk Zahradníček, místostarosta města Benešov, 
slovem provází Václav Šmerák – Mezi řekami

Přednášky a přednášející:
•  Ústav pro českou literaturu AV ČR, Ing. Pavel Janáček, Ph.D. – Vý-

znam regionální literatury pro historické povědomí obyvatel kraje
•  Muzeum Podblanicka, Mgr. Radovan Cáder – Historie literatury 

v Posázaví a Povltaví
•  Státní okresní archiv v Benešově, Mgr. Michal Sejk – Regionální 

historie v historických záznamech – význam kronik a lidových 
zápisů, informace o vědecké konferenci k násilné migraci obyvatel 
ve 20. století v ČR pořádané archivem

•  Historický ústav AV ČR Praha, doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. spo-
lečně s Mgr. Danielou Němečkovou, spoluautorkou knihy o zrádci 
Augustu Přeučilovi narozeném v Třebsíně – Regionální historie 
v celospolečenských událostech

•  Historik Bc. Pavel Borský – Málo známé skutečnosti z biografie 
spisovatele Posázaví Jana Morávka

•  Česká televize, Historiecs – publicista Vladimír Kučera – Regionál-
ní historie v médiích

•  Náprstkovo muzeum – ukázka práce s historickým materiálem, 
Rudolf Strimpl, první jahodář v Čechách v návaznosti na historii 
Netvořicka a Povltaví

•  Benešovské gymná-
zium – Regionální 
literatura ve vzdělání 
a vztahu k domovu. 
Spojeno s interaktiv-
ním úkolem pro stu-
denty školy – vytvořit 
na Facebook.com/
mezirekami pomo-
cí krátkých zpráv 
kroniku několika dní 
života v Benešově

•  Ministerstvo kultury 
– host semináře

Představení nového románu U nich na Sázavě, Václav Junek, pocta 
spisovateli Janu Morávkovi. Dárek účastníkům semináře: obra-
zová publikace Mezi Vltavou a Sázavou – tisíciletí regionu, kterou 
vydalo Sdružení Mezi řekami.
Závěr setkání 12.00 h. 
Účastníci, hosté: regionální spisovatelé a tvůrci, studenti Benešov-
ského gymnázia, odborná a laická veřejnost. Součástí semináře 
bude výstava regionální literatury, která bude posléze přenesena do 
Městské knihovny v Benešově 
Vstup zdarma

25. 4. 2015, sobota od 18.00 h.
  vox NyMBUrgENsis  
sMíšENý PěvEcký sBor s hUDEBNíM DoProvoDEM 
Netvořice – Kostel Nanebevzetí Panny Marie
První část koncertu liturgické písně, druhá část lidové  
a zlidovělé písně v úpravách obdobných jako u souboru  
Hradišťan Jiřího Pavlici. Ve střední části programu bude  
představena knížka U nich na Sázavě Václava Junka
Pořádáno ve spolupráci s Městysem Netvořice a spolky v místě
Vstupné 190 Kč. Zakoupením vstupenky získáte současně  
vstup na koncert + knížku U nich na Sázavě Václava Junka.  
Knížku každý obdrží u vstupu do kostela po předložení nebo  
zakoupení vstupenky

sobota 25. 4. 2015, 9.00–18.00 h.
  koMorNí výstava k PřiPoMENUtí sPisovatElE  
  jaNa Morávka  
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Výstava bude otevřena po dobu 25. 4. – 28. 6. 2015
Organizace: Veronika Kucrová, Jan Pokorný, Jan Vizner
Informace: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy,  
tel. +420 241 950 791
mail: vizner.2012@seznam.cz; kucrova@muzeumjilove.cz,  
pokorny@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz; www.facebook.com/muzeumjilove
Otevírací doba muzea dle běžné otevírací doby  
(pondělí: zavřeno), úterý – neděle: 9–12 a 13–16 h.,  
státní svátky: 9–12 a 13–16 h.

květEN
sobota 2. 5. 2015, 15.00–23.00 h.
  PřívoZFEst aNEB DEcENtNí sEtkáNí MEZi BřEhy  
DivaDlo okaP 
Kamenný Přívoz
14.00 h. – zprovoznění přívozu v případě optimálního stavu vody
15.00–18.30 h. – divadlo OKAP 

•  15.00 – Kvak a Žbluňk od jara do léta – loutkové představení pro 
děti

•  16.00 – divadelní představení dětí ze 4. a 5. třídy ZŠ, hra Divočina – 
dle stejnojm. knihy Jana Morávka pro divadlo napsala M. Pešlová

•  16.30 – křest knihy U nich na Sázavě – Václav Junek, autorské čte-
ní. Tématický úvod Pavel Borský a Petr Morávek, Hana Havlíková, 
Václav Šmerák

•  17.00 – literární 
pásmo z knih 
J. Morávka – člen. 
div. souboru OKAP

•  17.30 – projekce filmu 
P. Herolda spojená 
s besedou (Pavel 
Herold, Pavel Borský, 
Petr Morávek)

18.00–23.00 h. – Rodný 
dům J. Morávka – 
hotel U Horů
•  hudební program 

napříč žánry a styly
•  Vystavení makety voru – Posázaví o.p.s. – Václav Pošmurný, výsta-

va fotografií
•  Odhalení desky J. Morávka za účasti Hany Havlíkové a Petra 

Morávka z rodu Morávků
16.00–18.00 – Prostranství před Okapem
•  Workshopy a aktivity pro děti
Pravý a levý břeh Sázavy v Kamenném Přívoze:
•  Pravý břeh: tématické tabule
•  Levý břeh: výstava prací dětí z MŠ a ZŠ

Příprava a zajištění projektu: OÚ Kamenný Přívoz, Náplava Sázavy, 
OKAP, Mateřské centrum Převozníček, ZŠ a MŠ, dobrovolní hasiči.
Informace: Věra Weinerová, mailto:vera@weiner.cz

čtvrtek 21. 5. 2015, 18.00 h.
  jílovské Zlaté Doly v DílE jaNa Morávka  
PřEDNáška
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Pořádáno v rámci 
komorní výstavy 
k připomenutí 
spisovatele Jana 
Morávka
Organizace:  
Veronika Kucrová, 
Jan Vizner
Informace:  
Regionální mu-
zeum v Jílovém 
u Prahy,  
tel. +420 241 950 791
mail: vizner.2012@
seznam.cz;  
kucrova@muzeum-
jilove.cz
www.muzeumjilove.cz;  
www.facebook.com/muzeumjilove

sobota 23. 5. – 27. 9. 2015
  Pytláctví Na jílovskU  
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Výstava Pytláctví s ukázkami z díla Jana Morávka
Vernisáž sobota 23. 5. 2015 v 10.00 h.
Organizace: Xenie Jakůbková, Jan Pokorný
Informace: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy,  
tel. +420 241 950 791
mail: pokorny@muzeumjilove.cz; jakubkova@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz; www.facebook.com/muzeumjilove
Otevírací doba muzea dle běžné otevírací doby (pondělí: zavřeno), 
úterý – neděle: 9–12 a 13–16 h., státní svátky: 9–12 a 13–16 h.
Vstupné muzea

Pátek 22. 5. – 24. 6. 2015
  PrvNí jahoDář v čEchách – rUDolF striMPl  
výstava
Muzeum Netvořice
Vernisáž v pátek 22. 5. 2015 v 17.00 h.
Projekt žáků ZŠ Netvořice, kteří budou sami realizovat rozhovory 
s pamětníky jahodářství na Netvořicku. Pokusí se zpracovat i krátký 
filmový dokument o zdejších jahodách
Součástí projektu bude i pocta spisovateli Posázaví Janu Morávko-
vi prostřednictvím výtvarných prací žáků, které budou vystaveny 
v ZŠ Netvořice
Organizace: L. Vodehnalová, ZŠ Netvořice a Kulturní komise  
Městyse Netvořice
Vstup zdarma

Pátek 22. 5. 2015 v 18 h.
  Byl Na sáZavě PřívoZ  
BEsEDa
Hradištko – obecní knihovna, Sportovní 524
Povídání s historikem 
Pavlem Borským 
o životě a díle Jana 
Morávka, ukázky  
z nového románu 
U nich na Sázavě  
Václav Junka
Informace: 
+420 604 137 603, 
e-mail: luciburi@post.cz
Vstup zdarma

čErvEN
sobota 6. 6. 2015, 19.30 h.
  koNcErt Folk ŽijE  
  – PavEl lohoNka ŽalMaN  
Týnec nad Sázavou – Společenské centrum Týnec  
nad Sázavou – Letní scéna v zahradě  
/ při nepřízni počasí v sále SC
Český folkový písničkář, jedna z nejvýraznějších postav české 
folkové scény
Pořadatel: Miroslav Němec
Turistické informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavu 
(budova Společenského centra), tel.: 317 729 050, 775 290 032,  
e-mail: ic@centrumtynec.cz
Vstupenky: v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč

čtvrtek 11. 6. 2015, 18.00 h.
  Pytláctví Na jílovskU s UkáZkaMi Z Díla  
  jaNa Morávka  
PřEDNáška – PořáDáNo v ráMci stEjNojMENNé 
výstavy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Organizace: Jan Pokorný, Tomáš Daněk, Iveta Stejskalová
Informace: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy,  
tel. +420 241 950 791
mail: pokorny@muzeumjilove.cz, stejskalova@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz; www.facebook.com/muzeumjilove
Vstup v rámci výstavy muzea

sobota 13. 6. 2015, 14.00–18.00 h.
  krňaNští v krňaNEch  
Obecní úřad v Krňanech a hospoda U Tůmů
Každoroční setkání držitelů příjmení Krňanský–Krňanská a obyva-
tel okolních obcí, tentokrát s připomínkou románů Jana Morávka. 

Autorské čtení z nového románu Václava Junka U nich na Sázavě, 
projekce filmu Plavecký mariáš a Skalní plemeno. Spojeno s přednáš-
kou o tvorbě Jana Morávka s jeho filmografií – Pavel Borský. Účastní 
se také hosté jako John Krňanský z USA, kteří budou vyprávět 
o svých životních zkušenostech
V rámci setkání proběhne prezentace projektu Cesty domova, kdy 
občané Krňan a okolních obcí navštívili místa, kam byli jejich rodiče 
a příbuzní vystěhováni za II. světové války 1942–1945, s projekcí video-
záznamu z cesty 31. ledna 2015
Pořádá: Společenství Mezi řekami, obec Krňany
Organizace: Radek Svoboda, mob. 724 548 741,  
e-mail: hanavet@seznam.cz, www.mezirekami.cz
Vstup zdarma, dobrovolné příspěvky na začátku vycházky vítány

Pátek 19. 6. 2015 
od 18.00–22.00 h.

  MUZEjNí Noc  
  Na střEDověkéM  
  hraDě v týNci  
  NaD sáZavoU  
Pátý ročník
Součástí je výstava „Byl na 
Sázavě přívoz“
Výstava knih, fotografií, praž-
ských zpravodajů a dalších 
dokumentů spojených s tvorbou 
Jana Morávka
www.mestotynec.cz/muzeum/
Vstup zdarma, dobrovolné příspěv-
ky na začátku programu vítány

sobota 20. 6. 2015 18.00–22.00 h.
  PoDvEčEr FilMových ProjEkcí a vyPrávěNí  
  o historii rEgioNU MEZi řEkaMi vltavoU  
  a sáZavoU  
Třebsín – restaurace U Novotných – sál
•  Vražda Aničky a historie zrádce Augusta Přeučila z Třebsína 

Beseda nad novou knížkou doc. PhDr. Jana Němečka, DrSc., 
Historický ústav AV ČR Praha, společně s Mgr. Danielou Němečko-
vou, spoluautorkou knihy o zrádci Augustu Přeučilovi, narozeném 
v Třebsíně

•  Představení nového románu Václava Junka U nich na Sázavě, 
autorské čtení

•  Projekce ukázek nového televizního seriálu dokumentů o tremp-
ském životě, uvede režisér Václav Křístek a publicista Vladimír 
Kučera

Pořádá: Mezi řekami, mob. 603 196 678, www.mezirekami.cz,  
Facebook.com/mezirekami

sobota 20. 6. 2015, 9.00–21.00 h.
  jahoDoBraNí  
Barokní statek Benice
Celodenní setkání s jahodářem Rudolfem Strimplem, jahodovými 
knedlíky a rodinným programem – autorským čtením z knížky 
Václava Junka U nich na Sázavě, přednáškou Václava Šmeráka 
z historie rodu jahodáře Strimpla a možná, že bude i komiks 
o životě Rudolfa Strimpla a jeho pobytu na nedalekém Chlístovu 
v Teletíně u Netvořic
Kontakt: Barokní statek Benice a Hřebčín Favory, Benice 1, 257 44 
Netvořice
email: hrebcin@favory.cz
web: http://www.favory.cz
Loc: 49°47'53.02"N,14°33'18.86"E
Informace: Barokní statek Benice, tel.: +420 724 054 267
Vstup zdarma

Září
sobota 12. září 2015
  lEšaNy 830 lEt  
Vzpomínková slavnost, spojeno se vzpomínkou na Jana Morávka
Společné setkání všech spolupořadatelů Festivalu Mezi řekami

Pořadatel Festivalu Mezi řekami: 
Sdružení Mezi řekami společně se všemi zúčastněnými obcemi, městy,  
spolky, podnikateli a organizacemi za spolupráce s Posázaví o. p. s.
informace:  
Společenství Mezi řekami z.s. – www.mezirekami.cz
Posázaví o. p. s. – www.posazavi.com

FESTIVAL MEZI ŘEKAMI 2015

ukázka z chystaného komiksu, autorka magdalena Timplová

Gymnázium Benešov

Kamenný přívoz

jílové nádraží

Pikovice, na Babách

regionální muzeum v jílovém u Prahy

Hrad Týnec

Přívoz

jan morávek s rodinou

Regionální liteRatuRa
Seznamte se s regionální literaturou  

v knihovnách okresu Benešov.

U Nich Na sáZavě
jedenáctý román  
jana Morávka 
Děj románu spisovatele 
Václava Junka byl napsán 
jako pocta objeviteli 
Posázaví Janu Morávko-
vi a proto nese i název 
„U NICH NA SÁZAVĚ“. Je 
životním příběhem poštá-
ka Františka Benedikta 
a vrací nás do Morávko-
vých příběhů a jejich po-
stav plynoucích společně 
s řekou Sázavou.
Tři díly románového 
příběhu „Hledání domova“, 
„Krásná epocha“ a „Nové 
krásné zítřky?“. postupně 
evokují na 460 stránkách 
panenské doby Posázaví 
(včetně jeho dávných lesáků, vorařů a kameníků), báj-
ný čas trampů, chatařů a skautů 20. a 30. let minulého 
století, až k drsným letům poslední války. 
Tříepochový román – kronika „U NICH NA SÁZA-
VĚ“ také příjemně překvapí původním souborem 
dobových fotografií, které velmi dobře slouží jako 
atypické, ale skvělé ilustrace k této knize. Ve spojení 
s líčením posázavských dějů, reálií a konsekvencí 
jistě najde maximální množství svých spokojených 
čtenářů – nejen pro vlastní nesporné kvality a své-
bytnou možnost zase jednou se vrátit na Sázavu, ale 
třeba už proto, aby si je přidali k celému předchozímu 
souboru děl Jana Morávka ve svých knihovnách.

Václav Šmerák, Mezi řekami

Jedenáctý román Jana Morávka zakoupíte s festivalovou 
slevou na akcích festivalu Mezi řekami 2015 nebo přes e-shop 
knihkupectví Daniela v Benešově – www.knihkupectvi-danie-
la.cz. Informace také naleznete na: www.mezirekami.cz nebo 
si objednejte prostřednictvím: e-mail: info@mezirekami.cz.
Vydalo Společenství Mezi řekami z. s. jako svoji osmou publi-
kaci o regionu mezi Vltavou a Sázavou. 

Pište zážitky z akcí na Facebook.com/mezi rekami 
a sledujte média: 
BenenšoVSKý DeníK 
LIterátní noVIny 
Čro – regIon – StřeDní Čechy
ráDIo BLaníK
JISKra

Krňany BenešoV netVořIce neVeKLoV KnIhKUPectVí 
DanIeLa

týnec naD 
SáZaVoU

KaMenný 
PříVoZ

Změna programu Festivalu mezi řekami 2015 vyhrazena


