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LIPNICE NAD SÁZAVOU Se zábavou
pro celou rodinu přichází jedno-
denní festival pod názvem Haško-
va Lipnice. Děti si zaskáčou v nafu-
kovacím hradě, dospělí si prohléd-
nou auta světové luxusní značky
a ti starší si zazpívají spolu s řadou
dechových kapel, které na na Lip-
nici v sobotu 24. července přije-
dou.

Návštěvníci budou mít co dělat
na náměstí i v amfiteátru. Na ná-
městí se můžete těšit na živou i re-

produkovanou hudbu, při níž se
zakousnete do klobásy nebo grilo-
vaného masa a k tomu můžete po-
píjet pivo. Program tu začne ve
14.30.

Když přijdete dřív, zamiřte rov-
nou do letního amfiteátru pod hra-
dem. Sem bude vstupní brána ote-
vřena už od 13 hodin. Mezi 13.15
a 15.30 tu mají sraz automobily
značky Porsche. Účast přislíbilo
30–50 majitelů automobilů vyro-
bených od 70. let do současnosti.

Současně s přehlídkou luxus-
ních aut tu bude hrát hudba. Ta za-
čne ve 13.30 kapelou Rebelka.

Haškova Lipnice 2010 však není
už jen o dechové hudbě. „V minu-
lých letech byl ten program v amfi-
teátru zaměřený jenom na dechov-
ky, byla to taková dechovková
pouť. Ale letos jsme mezi ty de-
chovky zařadili Hašlerovy písnič-
ky, staropražské písničky a ještě
nějaké hlasové imitace,“ řekl lip-
nický starosta Ladislav Horký. Sta-
ropražské a Hašlerovy písničky
sem přijede zahrát Duo Kalich s
harmonikou a tubou.

Ne vždy ale Haškova Lipnice
znamenala zvuk žesťů. Festival
existuje už od šedesátých let minu-
lého století, a to jako festival hu-
moru a satiry. Před čtyřmi lety se

změnil na dechovkovou pouť.
„Protože ta satira ztratila své divá-
ky. Bývalo tam hrané divadlo, pak
nějaká satira a další vystoupení.
Ten program vyšel na hodně pe-
něz a ubývalo diváků. Tak jsme se
rozhodli oslovit takhle starší publi-
kum,“ vysvětlil starosta.

Občerstvení najdete v amfiteát-
ru i na náměstí. Kdo bude mít
chuť na speciální Haškův ležák,
musí si zajít do hostince U České
koruny.

Vstupenky do amfiteátru si kup-
te raději v předprodeji, jsou za
125 korun, což je o 25 korun méně
než na místě. Prodávají se v knih-
kupectví Vysočina na náměstí
v Havlíčkově Brodě a také na lip-
nickém obecním úřadě.

Petr Okurka

Hrad v Lipnici nad Sázavou, který
od začátku letošní sezony zdobí
vlajka s heraldickými barvami
pánů z Vartemberka a se zatoče-
ným drakem – symbolem Dračího
řádu – je vyhledávaným turistic-
kým cílem.

Kdo zde v roce 2010 ještě nebyl,
může se těšit na to, že spatří kupří-
kladu vyobrazeného
draka, jenž má coby
červený kříž na svém
hřbetě ránu, co mu
podle křesťanské le-
gendy uštědřil svatý
Jiří, patron všech spra-
vedlivých rytířů.

Nově se návštěvníci
mohutného středově-
kého šlechtického hradu, založené-
ho na počátku 14. století a přesta-
věného na počátku 16. století, mo-
hou od letošního června – po 141
letech – „kochat“ krásnou vyhlíd-
kou z ochozu věže Samson. O
prázdninách je na hradě otevřeno
denně kromě pondělí od 9.00 do
18.00 s polední přestávkou od
12.00 do 13.00.

Pro svoji romantiku a atraktivní
prostředí je lipnický hrad často vy-
užíván i k natáčení filmů, ale jeho
správa organizuje i řadu kultur-
ních pořadů. O těch nejbližších in-
formuje Marek Hanzlík, tamní kas-
telán: „V pátek 23. července bude
večer na hradě zajímavý program
skupiny historického šermu Sígři –

premiéra jejich nové-
ho představení Jako
lvi. V sobotu 24. čer-
vence odpoledne uve-
de hudební soubor Lu-
dus musicus pořad
Knížecí zrcadlo – vlast-
ní životopis císaře
a krále Karla IV. a stře-
dověké zpěvy.“

Den poté – v neděli 25. července
od 13.00 – uvidí publikum soubory
Ludus musicus, Chairé a Chorea
Historica ve spolupráci s Alfrédem
Strejčkem v pořadu Putování Lva
z Rožmitálu – Z Čech až na konec
světa. „Bude se hrát, zpívat i tan-
čit. Má to být nepochybně kulturní
vrchol našeho letního programu,“
poznamenává kastelán. (aum)

LIPNICE NAD SÁZAVOU (oky) Malý
růžový domek v podhradí jako
z pohádky. Na to, že je něčím
zvláštní, návštěvníka upozorní la-
vička na zápraží, vedle které jsou
dvě postavy: jedna sedící a jedna
stojící. Spisovatel Jaroslav Hašek
a postava, kterou dal českému ná-
rodu a světu pro pobavení: dobrý
voják Švejk. Přestože jsou jen dvou-
rozměrné a černými obrysy nakres-
lené na bílém podkladě, představí-
te si je tady jako živé.

Domeček patřil od podzimu
roku 1922 právě slavnému spisova-

teli. Sice jen asi tři měsíce, než tu
v posteli zemřel, ale i tím se tato
malá chaloupka stala velikou a na-
zývá se Památník Jaroslava Haška.

V chodbě vám nástěnné expozi-
ce připomenou, že právě na po-
čest Jaroslava Haška se v Lipnici
nad Sázavou konával festival hu-
moru a satiry. Ten však pro nedo-
statek diváků skončil. Zřejmě pro-

to, že sem nemohl pokaždé přijet
třeba Ladislav Smoljak, který tu
také kdysi byl.

Po zaplacení vstupného, děti
10 a dospělí 20 korun, můžete po-
kračovat do světniček dále. Nepři-
pomínají zrovna kdysi obývanou
chaloupku, ale na informace jsou
bohaté. Dozvíte se tu o všech eta-
pách života slavného spisovatele,
který si v těch dobách zřejmě ani
nepředstavoval, že bude tak slav-
ný. Kde bojoval, co měl v těch bo-
jích na sobě, ale i jaké ženy jej do-
provázely na životních cestách, to
všechno se tu dozvíte.

Pak sejděte po schodech dolů.
Tam uvidíte komůrku právě tak,
jak ji Jaroslav Hašek mohl obývat.
„Je tam místnost Jaroslava Haška,
nějaké suvenýry, které si přivezl
z Ruska, jako samovar, balalajka
a nějaké nádobí, je tam i postel, ve
které zemřel. Ale také válenky, kte-
rými prošel tu svoji cestu po Rus-
ku. To jsou takové jakoby filcové
boty,“ vyjmenovala zajímavosti
z expozice Alena Kučírková z obec-
ního úřadu, kterému domek patří.
Expozici obci zapůjčilo havlíč-
kobrodské Muzeum Vysočiny a je
dostupná od června do září.

Tipy na výlet
NOVÉ SOCHY

Dřevotváření zpestří
letní kino i ohňoví draci

Druhé setkání řezbářů a sochařů
z celé republiky se uskuteční
v amfiteátru v Lipnici nad Sáza-
vou od 26. do 31. července. „Při-
pravené kmeny jsou váhy až 1,5
tuny a velikosti až 4 metry. V mi-
nulém roce bylo zadáno téma So-
chy smíchu, pro rok 2010 se bude
tvořit na motivy řez pivem, bílá
paní, hastrman Tatrman, středo-
věcí rytíři, Jindřich z Lipé, Švejk,
výjev z hostince U Kalicha nebo
opilý pes,“ popisuje starosta Ladi-
slav Horký. Součástí lipnického
Dřevotváření bude letní kino a so-
botní hudební program či ukázka
ohňových draků. Vstup je pro
všechny zdarma. (aum)

UMĚNÍ V LOMECH

Ve skalách nad vodou
spatříte i Zlaté oči

Přes pět metrů široká plastika Zla-
té oči aneb Zlatý voči je vytesána
těsně nad vodní hladinou ve ska-
lách lomu Střelnice u Lipnice nad
Sázavou. Je inspirována tradič-
ním symbolem božího oka – ote-
vřené oči s kořenem nosu jsou
umístěny v průzoru rámovaném
náznakem trojúhelníku. Triptych
Národního památníku odposle-
chu inicioval před pěti lety jeho
autor Radomír Dvořák se svými
studenty-kamenosochaři. Ti se
podíleli na realizaci prvních dvou
žulových reliéfů – třímetrové
Bretschneiderovo ucho je pojme-
nované dle tajného policisty
z Haškova románu; Ústa pravdy
zase výtvarně vyjadřují předpo-
klad čistoty svědomí. K tomuto
uměleckému počinu je vyznače-
na z lipnického náměstí cesta, kte-
rá je dlouhá přibližně jeden kilo-
metr. (aum)

CYKLOTURISTIKA

Stezka od světelského
zámku vede podhradím

Od zámku ve Světlé nad Sázavou
se můžete vydat na výlet maleb-
ným údolím řeky Sázavy. Na ko-
lech vystoupáte až k úchvatné do-
minantě celého zdejšího kraje –
hradu v Lipnici, od něhož vede
cesta krásnými posázavskými
lesy. Na webových stránkách
www.regionvysocina.cz, užiteč-
ných pro cykloturisty i další rekre-
anty, milovníky historie, najdete
přesný popis trasy, díky níž se lze
podívat i na pohleďský Michalův
statek. (aum)

Už počtvrté mají v amfiteátru v Lipnici
nad Sázavou dostaveníčko dechovky.
Letos navíc zazní i staropražské písně.

PROGRAM

Haškova Lipnice
sobota 24. července – od 13.00

letní amfiteátr pod hradem
13.15 – 15.30 sraz automobilů Por-

sche (vozů od 70. let)
13.30 Rebelka
15.00 duo Kalich (harmonika, tuba)
15.30 Sklenařinka
17.00 staropražské písničky
17.30 Žatečanka
19.00 Hašlerovy písničky
19.30 Křídlovanka
vstupné: v předprodeji = 125 Kč

na místě = 150 Kč
program na náměstí od 14.30
K poslechu zahraje reprodukovaná
a živá hudba; občerstvení.

PROFIL

Jaroslav Hašek
(*30. 4. 1883 v
Praze,
+ 3. 1. 1923 v Lipnici
nad Sázavou)
Publicista, novinář

a spisovatel. V primě na gymnáziu
byl jeho třídním učitelem Alois
Jirásek. Ze studií byl vyloučen a stal
se bankovním úředníkem v bance
Slavia, brzy však putuje jako tulák na
východ. 1911 založil Stranu mírného
pokroku v mezích zákona. 1915 se
přidal k 91. pluku a narukoval na
frontu. 1918 vstoupil do Rudé
armády, 1920 návrat do Prahy, 1922
koupil domek v Lipnici nad Sázavou.

Šermířské slavnosti
Středověké slavnosti

nebo samostatná
představení Keltů, ale

také jiných historických
šermířů v areálu

Státního hradu Lipnice
zpestřují turistickou

sezonu.

Vnukova míra
Příznivci proslulého
spisovatele se scházejí
též s jeho vnukem
Richardem Haškem,
jemuž berou míru
na bustu Jaroslava.

Výhled z věže Samson
Mohutný šlechtický hrad,

založený na počátku 14. století
pány z Lichtenburka, nabízí

návštěvníkům od června tohoto
roku – po 141 letech – výhled
z věže Samson. Od ničivého

požáru roku 1869 byl totiž
vysoký ochoz nepřístupný.

Haškův pivní ležák
Stylová ochutnávka byla letos
na jaře součástí oslav 127. výročí
narození Jaroslava Haška.
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„V Putování Lva
z Rožmitálu –
Z Čech až na konec
světa se bude hrát,
zpívat i tančit. Má
to být vrchol léta.“
Marek Hanzlík
kastelán hradu Lipnice

Na hradě brzy nahlédnete
i do Knížecího zrcadla Karla IV.
Středověkou atmosféru obohacuje řada kulturních pořadů

Haškův památník zve do historie

Haškova Lipnice, to je dechovka,
humor, ale i porsche

sobota 24. července
Od 14.30 na náměstí hraje k poslechu 
reprodukovaná a živá hudba. Občerstvení
- klobásy, gril. maso, pivo...

13.15 - 15.30 hod. SRAZ AUTOMOBILŮ PORSCHE
- účast 30-50 vozů vyráběných od 70 let po současnost.
13.30 - 15.00 hod. REBELKA
15.00 - 15.30 hod. DUO KALICH (harmonika, tuba)
15.30 - 17.00 hod. SKLENAŘINKA
17.00 - 17.30 hod. STAROPRAŽSKÉ PÍSNIČKY
17.30 - 19.00 hod. ŽATEČANKA
19.00 - 19.30 hod. HAŠLEROVY PÍSNIČKY
19.30 - 21.00 hod. KŘÍDLOVANKA

VSTUP OD 13.00 hod.
Pořadem provází ALOIS MATOUŠEK, 
moderátor a imitátor
(F. Holcman, J. Lír a další)
Vstupné na místě 150,- Kč
Předprodej vstupenek 125,- Kč
Knihkupectví Vysočina na nám. 
v Havl. Brodě a Obecním úřadě
Lipnice nad Sázavou.

LETNÍ AMFITEÁTR POD HRADEM

INZERCE


