
H U S O V A  C E S T A

POHRANIČÍM PUTUJE
NOVÁ "HUSOVA"

VÝSTAVA

ZA POZNÁNÍM KOUZELNÝCH MÍST NA
HUSOVĚ CESTĚ UŽ NEMUSÍTE NUTNĚ
PĚŠKY PUTOVAT. JEDNODUŠE
VYČKEJTE, AŽ K VÁM DOPUTUJE
VÝSTAVA, KTERÁ JE PŘEDSTAVUJE.

"Vytvořit dvojjazyčnou výstavu, která by
místním i turistům ukázala, jaká krása je na
stezce čeká, jsme chtěli hned od začátku",
vysvětluje Lenka Křížková, koordinátorka
projektu z plzeňské RRA PK. "Otázkou bylo
především kde a jak," doplňuje. To naštěstí
vyřešil nápad připravit výstavu putovní,
kterou je možné snadno přemisťovat a
postupně instalovat na více místech. A to  
 v Čechách i v Bavorsku.    

Plzeňský kraj a Horní Falc, říjen 2020, foto Tomáš Kofroň

Husova cesta je dálková
pěší trasa. Vede z Prahy
přes Plzeňský kraj až do
Bavorska. Odtud dále
pokračuje do samotné
Kostnice u německo-
švýcarské hranice. Na
popularizaci a rozvoji této
stezky má v posledních
letech velký podíl
přeshraniční projekt
"Husova cesta - Plzeňský
kraj a Horní Falc" č. 288,
podpořený zdroji EU.



PROTO JE VÝSTAVA VYTIŠTĚNA NA
OBOUSTRANNÝCH ROLOVACÍCH
BANNERECH, KTERÉ  LZE SNADNO
INSTALOVAT, SKLADOVAT I PŘEVÁŽET.
KAŽDÁ STRANA JE PAK VYTIŠTĚNA
VŽDY CELÁ V JEDNOM JAZYCE.

"Díky tomu, že je pro češtinu a němčinu
vyhrazen samostatný prostor, bylo
uvolněno více místa fotografiím. I texty
mohou být obsáhlejší," říká Lenka
Křížková. Výstava tak přináší milovníkům
historie a cestování mnoho zajímavých
postřehů a informací z jednotlivých etap
stezky. A i když se její tvůrci soustředili na
místa v česko-bavorském pohraničí, sčítá
dohromady úctyhodných 17 bannerů.
 
Výstava cílí především na lidi, kteří v okolí
Husovy cesty žijí. "Všichni jsme zajedno, že
za poznání stojí i ty nejmenší vesničky na
konci světa. A vím, že jejich obyvatele těší, 
 když vidí své rodiště jako součást něčeho
většího," usmívá se Křížková. "První
podzimní měsíce bude výstava volně
přístupná v Bärnau, ve vnitřních prostorech
našeho historického parku," vysvětluje
německá spolupracovnice Ilona
Hunsperger. "Poté výstava poputuje po
jednotlivých muzeích či informačních
centrech v Plzeňském kraji a v Horní Falci,"
upřesňuje. Zájem však už projevila i
samotná Kostnice.

Za spolufinancování
děkujeme programu
přeshraniční
spolupráce Česká
republika - Bavorsko
Cíl EÚS 2014-2020.
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