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2013 



Soužití Čechů a Němců ve 40.letech 
20. století 

• práce českých i německých studentů  

 

• spolupráce s Tandem Plzeň a se sdružením 
Antikomplex 

 

• putovní výstava - Mnichov, Augspurk, Cham, 
Pasov, Schonsee, Simbach, Liberec, Volary, 
Horní Planá, České Budějovice 







Dotkni se 20. století 
• Projekt ve spolupráci s Národním muzeem v Praze 



Připravujeme historické projekty: 

• Zapomenuté Sudety II 

• První světová válka v Dolomitech 

• Hedvábná stezka v Kyrgyzstánu aneb zastavení 
u nomádů v pohoří Ťan-šan 

• Osudy příslušníků mé rodiny v zrcadle 20. 
století 



2012 



Českoslovenští vojáci 
na východních bojištích 

• Spolupráce: 

– Gymnázium Tajovského v B. Bystrici 

– Muzeum SNP v B. Bystrici 

– Rada pro národnostní otázky ČR 

 

• boje na středním Slovensku 
v době SNP, Dukla, Svidník 





Přidat Duklu!!! 





Po stopách argonautů do bájné 
Kolchidy do oblasti Svanetie (Gruzie) 





Po stopách královny Dagmar (Dánsko) 

• Spolupráce: 
– dánský mládežnický klub v Lemvigu 
– český a dánský europoslanec z výboru pro kulturu a 

vzdělání 
– konzulát ČR 

 
• 800 let výročí smrti 
 
• hanzovní město Lübeck, město Ribe, Esbjerk a 

Ringsted 







Události let 1956 a 1968 očima 
pamětníků a komunistického tisku 

 

• s  maďarskými studenty z Budapešti 

 

• prezentace v Budapešti a v Českých Budějovicích 





 „Yesterday an amnesty decree was made by 

presidium of Hungary.  Most of rebel groups in Budapest 
laid down their arms the same day- that means on Friday 
evening. Cleaning of dangerous elements went on 
succesfully.“  

Free Word newspaper 
29th October 1956 

Progress of events 



2011 



Za domorodými kmeny v Etiopii 

 



Zapomenuté Sudety 

• společná akce s gymnáziem v bavorském Chamu 

 

• putování Orlickými horami 

 

• oprava zchátralého kostela ve Vrchní Orlici 





Zpívání krajanům – Moldávie, Rumunsko 





Další akce roku 2011 

• Totální nasazení 

 

• Poznajme sa navzájom 

 

• Příběhy bezpráví 

 



2010 



Železná opona na druhé straně hranic 



Po obchodních stezkách 
v Negevské poušti 

 

• již třetí výprava do Izraele 

 

• putování po stopách „Tří králů“ 

 

• Jericho, vádí Quelt, klášter sv. Jiří, hora Tabor 







Zpívání krajanům – Srbsko (Bela Crkva) 



  EP Štrasburk 



Po stopách české pobělohorské 
emigrace v Severním Irsku 







2009 



Zpívání krajanům 

 

- Banát (Rumunsko) 

 

- humanitární sbírka 

 

- osm postižených dětí z ČB centra Arpida 





Po stopách největší legionářské 
operace v Nižnim Tagilu 

 





Řecká ortodoxie a ikonopis raného 
středověku - Turecko 

 



2008 



Biblické příběhy a zázraky v okolí 
Tiberiadského jezera 

• Druhá výprava do Izraele 



Zpívání krajanům - Rumunsko 



2007 



Reportáže s přeživšími blokádu 
Leningradu a s válečnými veterány 





Nikola Šuhaj a četnictvo na 
Podkarpatské Rusi 



2006 



Reportáže s válečnými veterány v 
Izraeli 



Mezi mongolské nomády 



2005 



Ilegální časopis 
židovské mládeže Klepy 

• projekt Židovského kulturního centra v Praze 

 

• pan Freundt - jako jediný z redakční rady 
časopisu přežil holocaust 

 

• Putovní výstava 

 

• Online verze na: www.zmizeli-sousede.cz. 

 



 



 



 



 



Děkuji za pozornost, 

můžete se k nám přidat  


