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ČESKÝ ZEMĚRÁJ

Hlavní letní program Český Zeměráj je
koncipován jako cyklus poznávacích a zá-
žitkových akcí pro širokou veřejnost za-
měřených na rozšíření znalostí o životě
našich slovanských předků ve venkov-
ském prostředí, některých raně středo-
věkých řemeslných činností, možnosti
experimentálního poznávání archaické-
ho způsobu hospodaření a každodenních
činností člověka odehrávajících se v těs-
ném sepětí a vzájemné interakci s příro-
dou a krajinou.

Prožitkovou atmosféru umocňuje rea-
lizace programu v reálném prostředí raně
středověké vesnice včetně zahrad a pol-
ností osázených užitkovými plodinami
genotypově nejstarších českých odrůd,
stájí a pastvin pro domácí zvířata tradič-
ních plemen.

Interaktivní podoba programů je vytvá-
řena týmem zkušených odborníků – pří-
rodovědců, památkářů, etnologů, peda-
gogů a psychologů, jsou přizpůsobeny vě-
ku a potřebám účastníků, využívají her,
soutěží, tvořivých aktivit a divadla.

Aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby se
účastníci programů učili především
prožitkem, aby sami hledali odpovědi na
otázky z různých okruhů environmentální
problematiky a vnímali významné souvis-
losti. Účastníci jsou vedeni k rozvíjení
tvořivosti, smyslového vnímání, empatie
a estetického cítění.
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ARCHEOLOGICKÝ DEN (26. 5., 4. 8., 22. 9.)
Seznamte se s prací archeologa, se způsoby pohřbívání v raném
středověku, poznejte zajímavá naleziště v okolí Zeměráje, osahejte si ar-
cheologické nálezy, zkuste sestavit „rozbité“ nádoby, model srubového
domu i celé historické vesnice, prohlédněte si „dům mrtvého“, hledejte v ar-
cheologickém nalezišti různé předměty nebo si vyrobte kouzelný amulet
podle pravěkých vzorů. Připraveno je i paleontologické naleziště pro nej-
menší badatele.

O SMOLÍČKOVI (2. 6., 25. 8.)
Divadlo pro pobavení dětí i rodičů. Smolíček s jelenem provedou děti nejen
svým příběhem, ale také proměnami lesa během ročních období. Začátek
představení ve 14 hodin. Na představení navazuje tvůrčí dílna Strašidla
a lesní duchové ze samorostů.

JAK SE STAVĚL DŮM (9. 6., 11. 8.)
Den zaměřený na připomenutí postupů a zvyků při stavbě domu v období
raného středověku. Do budování se může zapojit celá rodina. Seznámíte se
s historickými typy dřevěných konstrukcí, vyzkoušíte si ruční zpracování
dřeva, z hlíny a slámy připravíte hliněnou mazaninu a omítnete stěny
vypletené proutím. Namalujete ochranné obrazce a provedete magické
rituály. Zjistíte, že téměř každý úkon, který naši předkové při stavbě domu
udělali, museli provést náležitým způsobem, aby se domovní duchové
nerozhněvali a neseslali na jeho obyvatele nemoc či jiné trápení. Budoucí
štěstí, blahobyt a ochranu zabezpečovalo řádné doržování různých obyčejů
a obřadů, které až na výjimky do dnešních dob zcela vymizely. Získané
znalosti o stavbě raně středověkého domu si navíc ověříte řešením
zábavného kvízu.

ZEMĚRÁJEM NABOSO (16. 6.)
6. ročník závodu v běhu Zeměrájem naboso pro děti i dospělé, start
hlavního závodu ve 14 hodin. Doprovodný program zahrnuje soutěž ve tvo-
ření bosýma nohama s deseti zábavnými dovednostními úkoly, komento-
vanou vycházku naboso s výkladem zkušeného instruktora a seznámení
s metodikou turistiky bez bot. Navíc budete mít jedinečnou příležitost
vyzkoušet si bosou chůzi po žhavém uhlí! A samozřejmě si můžete projít naši
kilometr dlouhou stezku naboso – jedinou svého druhu v ČR, a užít si všech-
ny další lákadla Zeměráje.

SLUNOVRAT (23. 6.)
Oslavy příchodu letního slunovratu patřily v minulosti k nejvýznamnějším
svátkům, byly oslavou nejdelšího dne v roce a nastupujícího léta. Společně
upleteme věnce, obřadně hlukem vyženeme zlé síly ze stavení i celé vesnice,
projdeme se s obřadním průvodem do svatyně za vsí, nakloníme si přírodní
síly vlastnoručně vyrobenými hliněnými obětinami a jinými rituály, aby nám
zajistily zdárný proces zrání osetých polí. Přivoláme dostatek světla a tepla
zapálením obřadního ohně, a skákáním přes něj zajistíme zdraví sobě
i všem živým tvorům ve vsi, zatančíme si v rytmu bubnů a dávných melodií
nebo si zahrajeme některou z rozverných her.

ZATOULANÁ ZVÍŘÁTKA (30. 6., 1. 9.)
Která zvířata patří a která nepatří do české přírody? Jaká najdete v lese a
která pod vodou? Skočíte dál než blecha? Přijďte si vyzkoušet své znalosti
o zvířecí říši v zábavných úkolech, při hledání zatoulaných zvířátek a ve hře
Kdo jsem?

ZEMĚRÁJ SE OTVÍRÁ!
Zahájení Zeměrajské sezony s několika novinkami. Dětská vesnice Hrejkov
s novou kovárnou! Najdete zde i obecní úřad, obchod, pekárnu, hospůdku,
pumpu na návsi a kočovné divadélko – vše v zařízených malebných herních
domcích inspirovaných skutečnými stavbami lidové architektury zdejšího
kraje. K dalším novinkám patří také originální orientační hra Hlaholam,
bloudění v temném Skladišti i nové hlavolamy. K tomu si samozřejmě
můžete užít i všechna další oblíbená lákadla Zeměráje.

LÁSKY ČAS (1. 5.)
Přijďte načerpat energii z probouzející se přírody, projít se bosýma nohama
loukou dávných časů nebo si třeba zahrát se svými dětmi starodávnou
českou cvrnkanou s hliněnými kuličkami. A navíc – kde jinde políbit svou
lásku než pod rozkvetlým stromem v Zeměráji. Společně si můžete třeba
vytvořit hliněný amulet a ten zavěsit na strom splněných přání v přírodní
svatyni Zeměráje.

BYLA JEDNOU JEDNA RODINA (5. 5., 28. 7., 28. 9.)
Prožijte jeden den s obyvateli vesnice raného středověku. Poznáte, jak se
lišil život dětí a dospělých od toho současného. Podíváte se, jak se lidem
spalo, co jedli a jak vařili, prozkoumáte plodiny na polích a zahrádkách
i domácí zvířata. Zjistíte, co dělal táta a co dělala máma, poznáte, jak dostat
dům do kožichu, jestli může vařit pohanka pohanku nebo co to znamená,
když se řekne „je to na jedno brdo“. Naštípete dřevo a rozděláte oheň
pomocí křesadla, namelete mouku a připravíte placky, které pak společně
upečete. Potom vyčešete ovčí vlnu, upředete nit a utkáte ozdobný náramek.
Vyzkoušíte si práci na hrnčířském kruhu, okopete zahrádky a posečete trávu
kosou nebo srpem. Po práci si zabubnujete na buben z kozí kůže a zahrajete
si některou z dobových her. Získané znalosti ze života našich slovanských
předků si navíc ověříte řešením zábavného kvízu.

ŠPALÍCI PROTI ŠPALÍKŮM (8. 5.)
Kdo se svalí jako špalek? Kterak se hraje cvrnkaná? Ani naši dávní předkové
stále jen nepracovali, ale trávili vzácné volné chvíle různorodou zábavou.
Přijďte si vyzkoušet některé prastaré hry a zjistit, jak se hraje špalíkovaná či
hrášková hra, připomenout si oblíbenou kuličkovou cvrnkanou nebo si tře-
ba zastřílet z luku. Turnaj ve špalíkované od 14 hodin. K dispozici budou i hry
modernější – například fotbalgolf, kroužkovaná, nová orientační hra
Hlaholam a samozřejmě všechna další lákadla Zeměráje.

DEN FANTAZIE (12. 5.)
Můžete tvořit vlastní umělecká díla z různých přírodních materiálů, v histo-
rické vesnici si vyzkoušet stará řemesla, vyrobit nádobu na hrnčířském kru-
hu, kouzelný amulet, hračku nebo utkat ozdobný náramek. Svým výrobkem
pak můžete udělat radost někomu z vašich blízkých nebo jím obdarovat
strom splněných přání v přírodní svatyni Zeměráje.

LETNICE (19. 5.)
Svátečně očistíme a vyzdobíme stavení, upleteme věnce, nameleme mouku
a upečeme na ohni placky. Poválíme se v osení a zkontrolujeme ohrady se
zvířaty, projdeme se s obřadním průvodem k potoku a rybníkům, které
obdarujeme vlastnoručně vyrobenými hliněnými i z těsta upečenými
obětinami, abychom si zajistili přízeň vodních bytostí i duší zemřelých a měli
tak dostatek vláhy pro naše pole, zahrady i stromy, zatančíme si v rytmu
bubnů a dávných melodií, přeskočíme slavnostní oheň nebo si zahrajeme
některou z dávných rozverných her.

PTAČÍ DEN (7. 7.)
Přijďte se seznámit s ptačím světem Zeměráje. Poznáte práci ornitologa,
uvidíte, jak probíhá odchyt a kroužkování ptáků – hlavní program od 11
hodin. Zblízka si prohlédnete odchycené druhy a dozvíte se mnoho
zajímavostí o ptačím životě, významu a ochraně ptáků, i o důvodech, proč
z krajiny mizí. Své znalosti si budete moci ověřit prostřednictvím her i zá-
bavného kvízu. Průvodcem programu bude docent Petr Musil z České ze-
mědělské univerzity v Praze.

NAŠI JEDLI KAŠI (14. 7., 18. 8.)
Prožijte jeden den s obyvateli raně středověké vesnice. Poznáte způsoby
získávání a úpravy potravin, používání různých nástrojů a nezbytnost dělby
práce. Prohlédnete si dobové zahrady a pole, staré odrůdy hospodářských
plodin a ovocných stromů, dozvíte se o jejich využití a významu. Poznáte
přípravu dobových pokrmů a proniknete do světa zvláštních chutí našich
slovanských předků. Základem jejich každodenního jídelníčku byly kaše –
obilné, luštěninové, ovocné i masové, zelené, bílé i černé. Kromě kaší
nechybělo ani pečené maso, pražma a jiné pochoutky. Můžete umlít mouku
na kamenném mlýnku či zrnotěrce a upéct si placku na ohni. Své znalosti
o raně středověké přípravě jídel si můžete navíc ověřit řešením zábavného
kvízu.

LOVECKÝ DEN (21. 7.)
Lovecká průprava v postupech lovu zvěře v raném středověku. Vyzkoušet si
můžete střelbu z luku, hod oštěpem, vrh kamenem, rybolov a další
dovednosti raně středověkých lovců. K tomu si samozřejmě můžete užít
všechny další lákadla Zeměráje.

MYŠI, HADI, PAVOUCI A JINÉ FÓBIE (8. 9.)
Dozvíte se zajímavosti ze světa fóbií a jejich výzkumu. Odvážní si mohou
ověřit míru svého strachu z (ne)obávaných zvířat naší fauny a své znalosti
o jejich životě. Vnímat rozmanitosti přírody můžete prostřednictvím bosých
nohou na stezce naboso. Kromě toho je připravena řada poznávacích,
pozorovacích a pohybových her.

JAK SE RODÍ CHLEBA (15. 9.)
„Není taková hrouda zlata, která by vyvážila skývu chleba“ – tímto úslovím
naši slovanští předkové vyjadřovali svou úctu ke chlebu. Kolik úsilí museli
vynaložit, aby získali jeho jediný bochník, si vyzkoušíte spolu s obyvateli
vesnice z raného středověku. Zapojíte se do sklizně obilí a vytloukání zrna,
umelete mouku na kamenném mlýnku, připravíte těsto a upečete chleba
v hliněné peci. Seznámíte se s postupem stavby takové pece. Zjistíte, že
chleba nebýval každodenní samozřejmostí, byl považován za „duši" domu
a podle toho se k němu lidé chovali. Své znalosti o chlebu si ověříte řešením
zábavného kvízu, dozvíte se také, kolik přísloví, zvyků a lidových pověr se
ke chlebu váže, například „kdo se nesrovná s chlebem, nesrovná se ani
s lidmi“.

PODZIMNÍ DEN FANTAZIE (29. 9.)
Přichází podzim, nastává čas ke stavbě originálního papírového draka,
a nechat ho vzlétnout k obloze. Kromě toho budete moci tvořit vlastní
umělecká díla z různých přírodních materiálů, v historické vesnici si
vyzkoušet stará řemesla, vyrobit nádobu na hrnčířském kruhu, kouzelný
amulet nebo utkat ozdobný náramek. Svým výrobkem pak můžete udělat
radost někomu z vašich blízkých nebo jím obdarovat strom splněných přání
v přírodní svatyni Zeměráje.


