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Svatojánská legenda ve třech zemích
   Zrod největšího ze světců čes-
kého baroka ve 14.století - Johán-
ka z Pomuku, legenda jeho života 
a skon má celoevropský význam. 
Rozvoj kultu přispěl k tomu, že na 
mnohých mostech dodnes stojí 
jeho socha s nakloněnou  hlavou a
pěti hvězdami. V Královském hor-
ním městě Táboře byla po světci 
pojmenována na stříbrných dolech 
nejvýznamnější dvoukilometrová 
štola (viz. naše publikace - „Tábbor, 
hornické město“ a „Vliv dolů

tradice, kdy se setkají občané 
Horek i Větrov na slavnosti s 
dětským programem, rytířským 
soubojem a ohňostrojem. Také 
nechyběla možnost opéci si buř-
ty či dát si něco dobrého k pití.

 na životní prostředí“). Dílo do-
dnes tajemné vybízí před nástu-
pem léta spojit kouzlo slunovratu 
s jeho půvidními významy a ritu-
ály. Štola sama poskytuje vydatné 
prameny, považované za léčivé. 
Životodárnou úlohu přírody, spo-
jenou s výrazem pravdomluvnosti 
a odpovědnosti, nalézáme právě 
v legendě. Vede ke zvyku sejít se s 
přáteli, také u bohatě prostřeného 
stolu. Dne 23.června 2012 po 20. 
hodině večer byla takto založena



Nepomuklegende in drei Ländern
  Die Nepomuklegende - Legende 
über den grössten Heiligen des 
böhmischen Barocks im 14.Jh. - Jo-
hannes von Pomuk, später Johan-
nes von Nepomuk, über sein Leben 
und seinen Tod - hat eine euro-
päische Bedeutung. Johannes von 
Nepomuk ist auch zum Landespat-
ron von Bayern, Böhmen und auch 
der ganzen Monarchie geworden. 
Die Entwicklung seines Kults hat 
zur Folge gehabt, dass bis heute 
auf manchen Brücken seine Statue

lebensspendende Kraft der Natur, 
die Verantwortung und die Wa-
hrheitsliebe, das haben wir in der 
Legende gefunden. Am Abend dem 
23. Juni 2012 hoffen wir, die Traditi-
on gegründet zu haben - Leute von 
Horky und Větrovy (Stadtteile von 
Tábor) haben sich beim ehemali-
gen Nepomucenistollen getroffen, 
beim lustigen und gemütlichen 
Fest mit einem Kinderprogramm, 
Ritterspielen und einem Feuer-
werk.

steht, mit einem sixh neigenden 
Kopf und fünf Sternen. In der Kö-
niglichen Bergstadt Tábor war 
nach dem Heiligen der bedeu-
tendste 2 km lange Silberstollen 
benannt worden (Nepomuceni-
stollen). Das bis heute geheimni-
svolle Bergwerk fordert beinahe 
auf, am Anfang des Sommers den 
Sonnenwendezauber und urspün-
gliche Feste und Rituale zu ver-
binden. Der Stollen selbst bietet 
ergiebige Heilwasserquellen. Die



O akci „Oslava slunovratu a svatojánské noci“
   Akce byla organizačně poměrně náročná a tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na ní 
podíleli: Za scénář večera Ing. Janu Komzákovi a Jiřímu Svobodovi, za organizaci Mgr. Milanovi Čer-
nému, za fotografickou dokumentaci Mgr. Marku Švadlenovi, za plakát Bc. Ivaně Kotkové, za kostýmy 
Renatě Průchové, za těžkou mechanizaci  Milanu Krátoškovi, za nealko servis Jindřichu Čerenské-
mu, za poutače Pavlu Bedrimu a firmě Noris reklamní agentura, za logistiku rodině Peckových, za 
zásobování Františku Hákovi a za opékací nástroje Antonínovi Špátovi. 
   Zároveň chceme poděkovat těm, kdo na večeru vystoupili: Občané Větrov a Horek, trubači Čes-
komoravské myslivecké jednoty, SHS Pětilistá růže a Strašidelné podzemí Tábor, dále pak vystoupili 
v rolích: Něguš I. (Mgr. Pavel Doucha) a permoníci (Matěj Svoboda, Tomáš Koutný). Plakát akce
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