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Brali byste tip na zajímavý 
školní nebo rodinný výlet? 
Co takhle sestoupat do staro-
egyptské hrobky? A nemusíte 
přitom vůbec opustit Vysoči-
nu…

 Lenka Kopčáková

Stačí se rozjet do Havlíčkova Brodu 
a navštívit tamní muzeum na náměs-
tí. Klenuté sklepení Havlíčkova domu 
totiž ještě do 3. října ukrývá volnou 
rekonstrukci egyptské hrobky a její 
výbavy. 

Ta pravá hrobka patřila Sennend-
jemovi, žijícímu v Dér el-Medíně, 
na západním břehu Nilu, asi v letech 
1279-1213 př.n.l., tedy za vlády farao-
na Sethiho I. a Ramesse II. Jako řeme-
slník pracující na královských stavbách 
měl výsadu postavit si hrobku pro sebe 
a svoji rodinu… 

Jeho hrob o mnoho století pozdě-
ji objevili egyptologové v roce 1886. 
Pohřební komora s bohatou výbavou 
je nyní vystavena v Káhirském muzeu. 
Dokonale zachovalé malby jsou nej-
krásnější v pohřebišti. 

No, a atmosféru Sennendjemovy 
hrobky, byť v replice, můžeme zažít 
díky nadšeným studentům. U zro-
du projektu před 10 lety stál egypto-
log Pavel Onderka, výtvarník Daniel 
Koráb a pracovníci brodského Muzea 
Vysočiny. 

Studentský projekt pod jejich vede-
ním vznikal od roku 2007 v několika 
etapách a účastnilo se na něm víc jak 
150 mladých lidí.

„Předtím zde byla velká výstava o 

Egyptě se zapůjčenými předměty z Egyp-
tologického ústavu v Praze,“ ohlíží se 
brodský historik Michal Kamp. 

Vernisáže staroegyptsky upraveného 
podzemí se r. 2008 zúčastnili dokonce 
i velvyslanci Egypta a Súdánu. 

První expozice napodobeniny hrob-
ky se od té doby několikrát renovovala 
a doplňovala. „Dodnes jsou na výstavě 
ještě některé předměty vypůjčené z Egyp-
tologického ústavu, třeba socha posvátné 
hrošice,“ říká Kamp. 

Repliku Sennendjemovy hrobky vol-
ně dle originálu vymalovali brodští 

gymnazisté při vytváření fajúmských 
mumií, stél, papyrů či nářadí k písařské 
dílně se inspirovali Anniho Knihou 
mrtvých. Ve staroegyptském podzemí 
nechybí ani plastická armáda brouků 
Skarabeú.

Studenti Akademie a Uměleckoprů-
myslové školy ve Světlé nad Sázavou 
zase spolu se žáky brodské ZUŠ J. V. 
Stamice vytvořili repliky dobové kera-
miky.

Až výstava v říjnu skončí, nahradí ji 
stálá expozice o hornictví a zdejší těž-
bě stříbra. Takže s návštěvou „egyptské 

éry“ neotálejme. Berme ji třeba jako 
zážitkové rozšíření výuky dějepisu.

Jak říká historik Michal Kamp, o 
výstavu egyptského podzemí je nej-
větší zájem ze strany základních škol. 
„Je to spíš taková náladovka, egyptská 
hrobka ve sklepě z novověku,“ dodává. 

Ale stačí prý vyjít pár schodů do pat-
ra domu a už se nabízí stálá expozice o 
životě a díle Karla Havlíčka Borovské-
ho. „O téma Havlíček je permanentní 
zájem,“ potvrzuje historik.

SENNENDJEMOVA pohřební komora s bohatou výbavou je k vidění v Káhirském muzeu. Věrnou repliku můžete navští-
vit v brodském podzemí. Foto: Lenka Kopčáková

Vítejte ve staroegyptské hrobce

Staré „dětské“ 
čeká demolice

Starý pavilon dětského a novoro-
zeneckého oddělení v Nemocnici 
Nové Město na Moravě půjde v dub-
nu k zemi.

Začalo tedy stěhování ambulancí 
i lůžkového oddělení, které už ny-
ní rodiče s dětmi najdou na nových 
místech. Ambulance pro příjem 
nemocných dětí je v budově lékárny, 
ve spodní části nemocnice.

„ORL ambulance se stěhuje na kož-
ní oddělení a dětská neurologie bude 
dočasně v ambulantním traktu inter-
ny,“ informuje vrchní sestra dětské-
ho oddělení Soňa Svatoňová. 

Dětské pacienty s chirurgickou 
diagnózou ošetří lékaři v hlavním 
chirurgickém pavilonu. Lůžková 
část bude ve 4. patře gynekologic-
ko-porodnického pavilónu (více na: 
566 801 203).

„Jedná se o další velkou investiční 
akci fi nancovanou z rozpočtu zřizova-
tele,“ říká ředitelka nemocnice Věra 
Palečková s tím, že nový  moder-
ní pavilon bude odpovídat součas-
ným požadavkům poskytování zdra-
votních služeb. Jeho výstavba v režii 
Kraje Vysočina poběží zhruba dva 
roky a má stát 100 milionů korun. 

 -lko-

Díky dobročinnosti na žďárském studentském 
plesu má nyní Eliška vybavený pokojíček.

Devítiletá dívka žije sama s maminkou a jejich ome-
zené fi nanční možnosti nedovolovaly pokrýt všechny 
potřeby dítěte s postižením.

Lékaři totiž Elišce po narození diagnostikovali středně 
těžkou mentální retardaci a nyní je klientkou Sociálně 
aktivizační služby Oblastní charity ve Žďáře n. S.

Peníze na vybavení pokojíčku sehnali organizátoři 
letošního 34. plesu Střední školy obchodní a služeb.

„Letošní ples obchodní školy jsme chtěli uspořádat v jiném 
duchu a s kamarádem Adamem Němcem nás napadlo, že 
bychom mohli určitou dobročinnou formou pomoci někomu, 
kdo to potřebuje,“ říká Filip Šustr, hlavní aktér.

Do programu plesu tedy mladí muži zařadili dražbu 
dřevěného společenského motýlka, kterého Adam sám 
vytvořil. 

„Podařilo se jej vydražit za 6 300 korun. K tomu jsme ješ-
tě s přáteli přidali pár korun, aby se Eliška měla lépe. Jsem 
moc rád, že jsme jí mohli pomoci a doufám, že budeme ales-
poň malou inspirací pro další,“ říká Filip Šustr.

Sbírka vynesla něco přes 17 tisíc korun, které dobro-
dinci předali Eliščině mamince při společném setkání ve 

čtvrtek 16. února v prostorách Oblastní charity.
„Je příjemné setkávat se s lidmi, kterým nejsou lhostejné 

osudy druhých a jsou ochotní vložit vlastní nápady, tvůrčí 
energii a čas do organizace dobročinné akce. Rovněž děku-
jeme všem, kteří podpořili Eliščino budoucí domácí králov-
ství,“ vzkazuje všem Jana Kincová, zástupkyně ředitelky 
žďárské Charity. -lko-

NA SNÍMKU zleva: Filip Šustr, Eliška, vedoucí Sociál-
ně aktivizační služby Marie Utt endorfská a Adam Němec.
 Foto: Milan Šustr

Nový pokojíček pro Elišku

Dobrý skutek studentů

Zajímavost


