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TŘI DNY S J. A . KOMENSKÝM U PŘÍLEŽITOSTI
430 LET OD NAROZENÍ

Amosův Brandýs Brandýs
V Ý B Ě R

Z

P R O G R A M U:

Pátek
Živé Orbis Pictus a lektorovaný program
pro školní kolektivy, Inscenace Labyrint
Víti Marčíka, zastavení nad dvaceti
ročníky celostátní soutěže Komenský a my

Sobota
Tempus, středověká rocková skupina,
Vivat Comenius, koncert provázený slovem –
Štěpán Rak, Alfred Strejček,
Labyrint, hudební divadlo

Výstavy:
Komenského fascinující Labyrint světa a
ráj srdce v kolážích Miroslava Huptycha,
Všechny tváře Komenského,
JAK chtěl změnit svět ad.

Prezentace:
Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského Praha,
Muzeum J. A. Komenského Přerov,
Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

Neděle
Běh údolím J. A. Komenského pro veřejnost
(přespolní běh, tratě od 300 m do 2 400 m),
přednáška „Komenského Labyrint a hledání
smyslu života“, pěvecký sbor Žerotín
Další nabídka:
Vystoupení ZUŠ Choceň
a Konzervatoře Pardubice

. K O M E NT SŘ KI ÝDMN YU SP ŘJ .Í LAE.Ž KI TOOMS ET NI S K Ý M U P Ř Í L E Ž I T O S T I
L E T O D N A R O Z E N 4Í 3 0 L E T O D N A R O Z E N Í

Pořadatelé: Mgr. Miloslav Dušek, Město Brandýs nad Orlicí a Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí |
Mediální partner: Orlický Deník | Záštitu udělili: Hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický Ph.D., ředitelka Pedagogického muzea
a knihovny J. A. Komenského Praha PhDr. Markéta Pánková
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ÚVOD
Vážení přátelé,
ve dnech 3. – 5. června roku 2022 proběhne u nás v Brandýse nad Orlicí festival „Amosův Brandýs“.
V roce 430. výročí narození J. A. Komenského a posledním roce národních oslav si myslím, že
je nutné připomenout přínos této jedné z největších osobností našich dějin. Je třeba, aby ho
veřejnost opět začala tak vnímat. A k tomu mají přispět i připravované tři dny s Komenským.
Brandýs nad Orlicí je malé městečko v Pardubickém kraji v podhůří Orlických hor. Významnou
skutečností je fakt, že zde Jan Amos Komenský žil, oženil se a napsal Labyrint světa a ráj srdce,
který věnoval svému ochránci Karlu st. ze Žerotína.
Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že naše snažení nebude marné. Početný tým nadšených
organizátorů je připraven zvládnout svá předsevzetí zodpovědně a poctivě. I ve 21. století je odkaz
Komenského stále aktuální. Jeho myšlení a konání v různých oborech vědy zcela jistě překračuje
hranice naší země a má respekt nejen v evropských zemích, ale je bezednou studnicí moudrosti
a poučení po celém světě.
Mgr. Miloslav Dušek

„Celý svět je totiž velký labyrint s bezpočtem menších,
které jsou v něm, takže není smrtelníka, který by
v nějakém nezabloudil – spíše jeden a týž člověk bloudí
v mnoha labyrintech“.

Jan Amos Komenský

Vážení přátelé z Brandýsa a Vážení přátelé Brandýsa nad Orlicí,
festival „Amosův Brandýs“ se koná za plné podpory města Brandýs nad Orlicí a jsem přesvědčen,
že osoba Jana Amose Komenského je celosvětově chápána nejen jako učitele národů, ale i jako
poutníka a moudrého filozofa. Proto oslavy výročí 430 let jeho narození, jsou naším skromným
poděkováním za jeho celoživotní dílo a myšlenky, které se snaží udělat svět příjemnějším
a snesitelnějším pro všechny, kdo na něm žijí. Neb dle citátu našeho oslavence „na jednom
divadle velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče“.
V Brandýse nad Orlicí, kolébce jednoty bratrské, rodišti Karla staršího ze Žerotína a dočasného
útočiště pod jeho ochranou J. A. Komenského, jste všichni vždy vítáni.
Petr Řehák, MBA

PÁTEK

PROGRAM
Program pro školy 8:00 – 12:00 v relaxační zóně před školou
Živý Orbis Pictus (Svět v obrazích, svět smyslům pochopitelný) – Součástí bude výstava Uč se
moudrým býti!
Provoz bude v pátek 3. 6. od 8:00 do 12:00 hodin a v sobotu 4. 6. od 8:00 do 12:00
hodin 2022. Jednotlivá řemesla budou rozmístěna po obvodu prostranství před školou.
Na jednotlivých stanovištích budou velké transparenty s obrázky a texty z Orbis Pictus.
Provádět bude sám pan Jan Amos Komenský a žák (text v knize, JAK ho bude poučovat a učit).
K dispozici bude stará lavice, tabule a učebnice. Oba dva budou citovat z knihy.
Účast přislíbili:
Chov dobytka – Řeháková, knihař – Pilnáčková, hrnčířství – Žukovská, řemenář – Šebetka,
rybářství – Voženílek, honba (lesnictví) – Šejbl, včelařství – Šejblová, pocestný – dobrovolník
(přestrojení), truhlář – Martin Myška, malířství – Zuzana Zemanová+další, jezdec – Marie Kadlecová,
pivovarnictví - prezentace nově vzniklého pivovaru Choceň – Valtr, kuchařství s nabídkou
občerstvení – Sirová ml., zahradnictví – Sirová a další řemesla: mudrctví – dobrovolník (přestrojení),
zedník, kovář, čižba (ptáčník, ptáčci), pekařství, aj.

Tvoření – Vaníčková, od 8:30 – městská knihovna (spolupráce s paní Skalickou)
1) Program pro 1. stupeň
Název: Živé Orbis Pictus
Forma: lektorovaný program pro školní kolektivy, 60 minut
Cílem programu je představit encyklopedické dílo pro děti Orbis Pictus a přiblížit dětem zážitkovým
způsobem proces vzniku encyklopedického díla.
2) Program pro 2. stupeň
Název: Mapa J. A. Komenského
Forma: lektorovaný program pro školní kolektivy, 90 minut
Cílem programu je seznámit žáky s osobností, životem a dílem J. A. Komenského formou práce
s knihou. Naučí se zpracovat poznatky formou organizace znalostí v myšlenkové mapě.

Vzniklé myšlenkové mapy mohou být podkladem pro vytvoření velkoformátové malby ve
veřejném prostoru ve městě (další jednání organizátorů s představiteli obce).

8:30 Sokolovna – Víťa Marčík Labyrint světa

Inscenace vzniká po několikaletém hledání odvahy a drzosti zpracovat, zdramatizovat knihu
Jana Ámose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce. V roce 2010 recitoval V. Marčík Labyrint
světa k varhanní skladbě Petra Ebena a tato zkušenost ho přivedla k definitivnímu rozhodnutí
zdramatizovat toto dílo. Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem
labyrintu. Délka představení: 80 minut

10:30 Sokolovna – Zdeněk Ležák

Vyprávění o komiksovém zpracování známého díla. Probíhá za promítání obrázků z knihy Labyrint
srdce a ráj světa (komiks). Délka vystoupení: 60 minut

17:00 Škola – Vystoupení ZUŠ –skladby Komenského (učitelé ZUŠ)
17:15 Škola – Zastavení nad dvaceti ročníky celostátní soutěže Komenský a my
17:30 Vestibul školy – Vernisáž výstavy

Vítězné výtvarné práce z 0. – 20. ročníku celostátní soutěže Komenský a my

19:00 Před labyrintem (pomníkem) – Slávek Klecandr – Kancionál sestavený Komenským
20:00 Čtení v labyrintu z díla Jana Amose Komenského

Moderátor: Filip Tomášek

SOBOTA

PROGRAM
Program pro veřejnost 8:00 – 12:00 v relaxační zóně před školou

Průběžně – Před školou – ZUŠ – kytarový soubor

Živý Orbis Pictus (Svět v obrazích, svět smyslům pochopitelný)
– součástí bude výstava Uč se moudrým býti!

9:30 –11:00 Zámek – Junior Dixie (dětský dixieland)

Provoz bude v pátek 3. 6. od 8:00 do 12:00 hodin a v sobotu 4. 6. od 8:00 do 12:00
hodin 2022. Jednotlivá řemesla budou rozmístěna po obvodu prostranství před školou.
Na jednotlivých stanovištích budou velké transparenty s obrázky a texty z Orbis Pictus.
Provádět bude sám pan Jan Amos Komenský a žák (text v knize, JAK ho bude poučovat
a učit). K dispozici bude stará lavice, tabule a učebnice. Oba dva budou citovat z knihy.

Inscenace vzniká po několikaletém hledání odvahy a drzosti zpracovat, zdramatizovat knihu
Jana Amose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce. V roce 2010 recitoval V. Marčík Labyrint
světa k varhanní skladbě Petra Ebena a tato zkušenost ho přivedla k definitivnímu rozhodnutí
zdramatizovat toto dílo. Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem
labyrintu. Délka představení: 80 minut

Účast přislíbili:
Chov dobytka – Řeháková, knihař – Pilnáčková, hrnčířství – Žukovská, řemenář – Šebetka,
rybářství – Voženílek, honba (lesnictví) – Šejbl, včelařství – Šejblová, pocestný – dobrovolník
(přestrojení), truhlář – Martin Myška, malířství – Zuzana Zemanová+další, jezdec – Marie Kadlecová,
pivovarnictví - prezentace nově vzniklého pivovaru Choceň – Valtr, kuchařství s nabídkou
občerstvení – Sirová ml., zahradnictví – Sirová a další řemesla: mudrctví – dobrovolník (přestrojení),
zedník, kovář, čižba (ptáčník, ptáčci), pekařství, aj.

od 10:00 Zámek – Škoda

Výtvarný projekt „Komenský do tříd“, který formou portrétu zachycuje Učitele národů, společně
s doprovodným komentářem k vytvořenému portrétu. Vyhodnocení regionu.

Tvoření – Vaníčková, od 8:30 – relaxační zóna před školou

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského připraví sérii drobných úkolů
inspirovaných dílem Orbis Pictus, které bude možné absolvovat v krátkém čase (15 – 20 minut)
ve veřejném prostoru.
Vytvoří 4-5 stanovišť, kde budou připravené kvízy, skládačky a hádanky inspirované dílem Orbis
Pictus. Děti za absolvování úkolů obdrží drobné odměny (placku s motivem Orbis Pictus, J. A.
Komenským.Pictus, J. A. Komenským.

13:00 Sokolovna – Víťa Marčík – Labyrint světa

14:30 Sokolovna – Zdeněk Ležák

Vyprávění o komiksovém zpracování známého díla. Délka představení: 45 minut

15:15 Náměstí – vystoupení „středověký rock“ skupina TEMPUS

Tempus je hudební skupina pocházející z jižní Moravy, jejíž počátky sahají do roku 2007.
Zabývá se hraním rocku inspirovaného dobou Středověku. Repertoár skupiny tvoří nejen
vlastní tvorba v češtině, ale i písně převzaté. Kombinací moderních hudebních nástrojů
a replik středověkých hudebních nástrojů vdechuje Tempus nový život starým tradicionálům
a středověkým melodiím. Výsledkem je nezaměnitelný zvuk kapely a pestrost koncertu, která
zaujme všechny generace diváků.

16:30 –17:00 Zámek – zobcové flétny + harfa, ZUŠ
17:00 Náměstí – vystoupení učitelů a studentů Konzervatoře Pardubice
17:15 Radnice, pamětní síň, popř. obřadní síň (průběžně)

Povídání o Komenského mapě Moravy a několik aktivit k různým vydáním této mapy. Ukázka
unikátního 3D modelu Komenského mapy (hory a pohoří jsou ztvárněny plasticky). Budou
k dispozici zvětšené postavy z jediného českého vydání Komenského mapy Moravy (Markoman
a Moravan), které jsou zamýšlené jako jednoduchý „fotokoutek“
pro návštěvníky.

SOBOTA

PROGRAM
17:30 Náměstí – dojezd cykloexpedice „Blatnice pod svatým Antonínkem“
– ochutnávka vín

17:45 Náměstí – Barokteto

autorské písně Jarmily Bekové (Chermon), režie Hana Mikolášková, kostýmy David Janošek,
dirigent Joel Hána
Délka představení: 60 minut

Vystoupení domácí hudební formace pod vedením Josefa Šplíchala. Délka představení: 60 minut

18:30 Náměstí – Štěpán Rak
VIVAT COMENIUS – sólový pořad Štěpána Raka, v případě možností vystoupí Alfred Strejček
Koncert provázený slovem

V programu dále vystoupí (krátké vstupy):
hejtman PK Martin Netolický

Kostra pořadu je obdobná jako společný hudebně-literární projekt Alfreda Strejčka a Štěpána
Raka „Vivat Comenius“. Vystoupení kytarového virtuosa Štěpána Raka bude více založeno na
hudbě, přesto však zazní stěžejní myšlenky ze všech sedmi spisů Komenského filosofického díla
„De rerum humanarum emendatione consultatio catholica“ - „Obecná porada o nápravě věcí
lidských“ (1642). Délka představení: 60 minut

starosta města Petr Řehák

19:30 Zámek – Smyčcový orchestr (ZUŠ Choceň)

ředitel školy a hlavní pořadatel soutěže Komenský a my Miloslav Dušek

20:00 Zámek – Smyčcové oddělení ZUŠ

ředitel muzea JAK Přerov Radim Himmler

20:15 Manifestační průvod aktérů scénického oratoria – odchod od rehabilitačního
ústavu směrem na náměstí. Pro veřejnost je možno se připojit s lampiony.

ředitel muzea JAK Uherský Brod Miroslav Vaškových

radní PK Josef Kozel
senátor Petr Šilar

úspěšní řešitelé a vítězové celostátní soutěže Komenský a my a další

20:45 Náměstí – Poselství Jana Amose Komenského – hlavní referát Markéta Pánková
Zdravice J. A. Komenského
21:00 Náměstí – Scénické oratorium Labyrint (Chermon)

Hudebně scénické představení v provedení sólistů z Městského divadla Brno, symfonického
orchestru a pěveckého sboru Chermon pod taktovkou dirigenta Joela Hány nabízí výjimečný
kulturní zážitek. 64 účinkujících: symfonický orchestr Camerata Moravia, pěvecký sbor Chermon,
kapela, sólisté Městského divadla Brno Daniel Rymeš a Radek Novotný, speciální host Jan Sklenář,

Moderátorka: Jana Trojanová
(Český rozhlas Vltava, INDIGO nezávislá divadelní společnost, Vokální seskupení Kvintetky)

NEDĚLE

PROGRAM
8:45 – 11:00 Fotbalové hřiště – Běh údolím J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí

10:45 –11:15 Rehabilitační ústav – Pěvecký sbor Cantus

PRO VEŘEJNOST

14:00 Evangelický kostel – ZUŠ - kytara - Přednáška „Komenského Labyrint
a hledání smyslu života“

Tratě od 300 m do 2 400 m

prof. Pavel HOŠEK, Ph.D. (z Evangelické teologické fakulty) Univerzity Karlovy Praha. Zabývá
se vztahem teologie a kultury, teologie a vědy o náboženství a též předpoklady dialogu mezi
náboženstvími. Publikoval mj. práce o spoluzakladatelích skautingu E. T. Setonovi a J. Foglarovi či
autorovi Hobita a Pána prstenů C. S. Lewisovi.

Přihlášky na místě
předběžně domluveno
Jarmila Kratochvílová
Lída Formanová!
ZŠ a MŠ J. A. Komenského
Brandýs nad Orlicí
tel.: 465 544 218
e-mail zsbrandys@ttnet.cz
web: www.zsbrandysno.cz

15:00 Rehabilitační ústav – Promítání filmu „Jako letní sníh“

(za účasti režiséra a některého z herců)

Lenost a zahálka
ničí život a síly
člověka a jsou
příčinou četných
nemocí.
JAK, Vševýchova

Běh údolím
J. A. Komenského

Beh_JAK_v1.indd 1

17:00 Evangelický kostel – Koncert dětských pěveckých sborů
(Brandýs n. O. a Choceň – Zvukoboráček, Písnička)
18:00 Sokolovna – Vystoupení pěveckého sboru Žerotín a hostů
(výročí 160 let od založení sboru)

6.9.2017 13:51:04

9:30 Hřiště – ZUŠ - dětský dechový orchestr
10:00 Rehabilitační ústav – Promítání filmů s tematikou J. A. Komenského:
Výběr z filmů: Komenský a Přerov (20minut)
O nápravě věcí lidských (36 minut)
Komenský ve výtvarném umění 14 minut
Labyrint světa a ráj srdce - FAMU (27 minut)
Labyrint světa a ráj srdce - MJAKUB (16 minut)
Pod ochranou Žerotínů (52 minut)
Historické obzory – Karel Starší (24 minut)
České nebe – Cimrmanův dramatický kšaft (84 minut)

Moderátor: Filip Tomášek

3. 6. – 12. 6. 2022

VÝSTAVY
Evangelický kostel (popř. lavičky před kostelíkem)

Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství

se v uplynulých dvou staletích dočkal mnoha zpracování a zdaleka není ani dnes jen dílem
minulosti. Komenského učebnice přinesla v 19. století podnětnou inspiraci zejména pedagogům,
kteří začali buď iniciovat či přímo vytvářet velkoformátové didaktické obrazy pro názornější výuku.

Výstava představuje životní osudy nejvýznamnějšího potomka J. A. Komenského,
Daniela Arnošta Jablonského (1660–1741). Po celý život usiloval o překlenutí rozdílů mezi
jednotlivými protestantskými vyznáními. Jablonský dosáhl značného renomé jako orientalista
a hebraista. Spolu s proslulým filozofem a polyhistorem G. W. Leibnizem stál roku 1700
u zrodu berlínské Společnosti nauk (pozdější akademie věd).

Zámek

Rehabilitační ústav

Komenského fascinující Labyrint světa a ráj srdce v kolážích Miroslava Huptycha
Výstava představuje koláže
nejpřekládanějším dílem.

předního

českého

výtvarníka

inspirované

Komenského

Škola

Vítězné výtvarné práce z 0. – 20. ročníku celostátní soutěže Komenský a my
U školy, popř. ve škole, souběžně se „Živým Orbis Pictus“

Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků

Tato výstava se stala prologem Národních oslav Jana Amose Komenského 2020 – 2022
a představuje jedno z nejslavnějších děl „Učitele národů“. Je společným konceptem Národního
pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Národního muzea v Praze. Učebnice
Orbis sensualium pictus (Svět vnímaný v obrazech) rozšířila edici Komenského starší učebnice
Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená), a navíc byla doplněna o ilustrace. Obě
tyto učebnice propojují výuku cizího jazyka s výkladem o každodennostech i svátečním světem
kolem nás. Celou učebnicí prostupuje Komenského zásada začínat od jednoduchého ke
složitému – např. činnosti člověka jsou popsány od všedních úkonů, manuální práce k práci
duševní, stejně jako jazyková výuka začíná od slov a vět jednoduchých k souvětím. ORBIS PICTUS

JAK chtěl změnit svět

putovní výstava o životě, odkazu a díle J. A. Komenského Muzeum Jana Amose Komenského
v herském Brodě se rozhodlo oslovit putovní výstavou děti základních škol, případně škol středních,
aby se seznámily s Janem Amosem trochu jiným způsobem, než je běžné během omezeného
času školní výuky. Kromě pečlivě zváženého obsahu, přístupného vnímání dětí, bylo záměrem
autorů, aby je výstava oslovila svým grafickým a uměleckým provedením. Dílo Komenského
a jeho vliv je obrovský, nebylo tak snadné je představit na omezeném prostoru putovní výstavy.
Zvolena byla proto výseč, která by měla působit především jako výzva pro děti k objevování
národního velikána a stát příspěvkem k jejich životní orientaci směrem k humanitním ideálům.
Komenský nabízí metodu – zohlednění vnímacích schopností mladého člověka a nenásilné
přivedení k cíli. Děti přirozeně nadané ke zkoumání má výstava podněcovat k objevování
Komenského známého i neznámého. Zdůrazněno bylo Komenského emendační (nápravné)
úsilí, které vystihuje už samotný název JAK chtěl změnit svět. Výstava je rozčleněna do 15 panelů.
Zámek
Panelová výstava o proměnách Komenského podobizny. Byla pod trošku provokativním názvem
„Komenský? Toho už jsme někde viděli!“, ale my ji nazveme „Všechny tváře Komenského“.

DĚKUJEME ZA PODPORU

Elektrizace železnic
Praha a.s.

SOBOTA
HUDEBNÍ SKUPINA

15:15 - Náměstí
VODOVODY A KANALIZACE
JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a. s.

SCÉNICKÉ ORATORIUM

LABYRINT
NA MOTIVY DÍLA LABYRINT SVĚTA A
RÁJ SRDCE JANA AMOSE KOMENSKÉHO

PŘINÁŠÍ: SPOLEK CHERMON
AUTORKA: JARMILA BEKOVÁ

Brandýs nad Orlicí

ZŠ a MŠ J. A. Komenského

MDvideo

Petr Fiala

SOBOTA

21:00 - Náměstí

www.amosuvbrandys.cz | e-mail: amosuvbrandys@email.cz

Hlavní pořadatel:
Mgr. Miloslav Dušek, ředitel ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí
tel.: 465 544 218, 603 889 433, e-mail: zsreditel@ttnet.cz, web: www.zsbrandysno.cz

Vstupenky:
- VIP vstupenky (pro finanční dary 10.000,- Kč a více), 2 vstupenky a 2 místa k sezení na sobotní program

v ceně 500 Kč + speciální dárek.
- Sponzor + vstupenka (pro finanční dary 500 Kč a více), 1 vstupenka + případná rezervace místa k sezení.
- Vstupenka (150 Kč), platí po celou dobu oslav, bez nároku na místo k sezení

Vstupenky objednávejte na e-mail adresách výše.
Číslo účtu: 27-8767050237/0100 (Do poznámky nezapomeňte uvést název (jméno) sponzora!)

