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Výroční zpráva Spolku archaických nadšenců, o. s.
za rok 2011

Úvod
Spolek archaických nadšenců, o. s. (SAN, o. s.)
Sídlo: Sebranice 8
56962, Sebranice
IČO: 22834672
Spolek archaických nadšenců vznikl 21. 9. 2009.
SAN se věnuje praktickému přiblížení historie, jak té nejstarší, tak i té nedávno minulé.
Z období pravěku se zabýváme praktickými pokusy s výrobou železa, dřevěného uhlí,
keramiky, výrobou textilu, zemědělstvím (sklizeň a zpracování obilí a lnu), stavbou obydlí a
ostatními dříve běžnými činnostmi našich předků. Do časů nedávno minulých jsou zasazeny
naše snahy o zachování a prezentaci dnes již zapomenutých řemesel a také kulturní
recesistické akce, ale i vážně míněné snahy o zachování odkazu Rakousko uherské monarchie
a období 1. ČS republiky. Sídlo SANu je v Sebranicích č. p. 8, v tomto domě se koná velká část
z pořádaných akcí.

Orgány SANu, o. s.
Nejvyšším orgánem Spolku archaických nadšenců, o. s. je Valná hromada, kterou tvoří
všichni členové sdružení. Od svého založení do konce roku 2012 měl Spolek 8 členů. Ze
stanov SANu vychází forma řízení sdružení. Funkci statutárního orgánu vykonává tříčlenný
Správní rady. Kontrolní orgán se skládá ze tří členů.

2

Činnost SANu, o. s. za rok 2011
Spolek archaických nadšenců, o. s. pořádá různorodé akce v rámci několika souběžných
projektů týkajících se řemesel a kultury. SAN pořádá a účastní se akcí prezentujících život a
řemesla v období pravěku i doby nedávno minulé. Další aktivitou je pořádání kulturních akcí
(koncertů, přednášek, divadel, atd.) ve „Sklepení Morie“, což je rozlehlé kamenné sklepení
pod domem č. p. 8.

Seznam akcí za rok 2011:
Přednáška Wales – 16. dubna 2011
Ve Sklepení Morie se konalo povídání o putování po severozápadním WALESU. Členové
SANu přednášeli o svých zážitcích z cesty po svérázném koutu Britských ostrovů.
Jarní řemeslné trhy Bystré – 17. dubna 2011
Členové SANu na akci předváděli tradiční pletení ošatek ze slámy.
Spolupráce na výstavě "Kelti jdou, Kelti jdou!" v Jihlavě
Členové SANu navrhli a vyrobili částečný model polozemnice v reálné velikosti a
propůjčili repliky keltských keramických nádob na interaktivní výstavu zaměřenou na dobu
Keltů.
Přednáška Kamenné kříže a křížové kameny okresu Svitavy – 24. června 2011
Člen SANu Matěj Kmošek přednášel na téma tzv. smírčích křížů vyskytujících se na
území okresu Svitavy.
Slavnostní odhalení měsíční vyhlídky Františka Josefa I. - 25. června 2011
V obci Horní Újezd u č. p. 60 proběhlo slavnostní odhalení měsíční vyhlídky Fr. Josefa
I. zbudované SANem. Vyhlídka s císařským křeslem odkazuje na vojenské manévry, které se
uskutečnily v roce 1889 nedaleko, v blízkosti Lubné, tyto manévry František Josef I. osobně
ukončil. Vyhlídka také připomíná neuskutečněnou snahu o postavení železnice z Litomyšle
do Poličky, která měla nedaleko vyhlídky vést a za vlády Fr. Josefa I. byla plánována její
výstavba, bohužel tyto snahy překazili válečné události první světové války. Vyhlídka je
pojmenována měsíční, protože na hliněném náspu vyhlídky byl vysazen Měsíček lékařský.
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Řemeslnická sobota Letohrad - 9. července 2011
V Muzeu řemesel Letohrad na akci Řemeslnická sobota předváděli členové SANu
zpracování obilí, především mlácení obilí cepy.
Pálení dřevěného uhlí – 11. - 17. července 2011
Ve středověkém archeoskanzenu Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou v Orlických
horách předváděli členové SANu pálení dřevěné uhlí v menších milířích a dnes již
zapomenutou technologií v jamách.
Den řemesel – 13. srpna 2011
V areálu zahrady č. p. 8 proběhla akce zaměřená nejen na pravěká řemesla. V
průběhu celého dne zde byly k vidění řemesla z doby železné, ale i nedávno minulé.
Například pečení chleba, mletí mouky na kamenném mlýnku (žernovu) a zrnotěrkách,
mlácení obilí, tvorba a výpal keramiky v rekonstrukci pravěké pece, výroba železa redukcí
(tavbou) železné rudy, tkaní na stavu, atd. Akce byla zaměřená také na zpracování vlny a lnu
ale především na zpracování slámy a to do různých výrobků jako jsou například ošatky,
zásobnice, obuv, rohože a různé drobné doplňky. Všechny řemesla si návštěvníci mohli sami
vyzkoušet, ochutnat si čerstvě upečený chléb a odnést si výrobky z keramiky.
Živý obraz – 28. září 2011
U kapličky a kolejí mezi Sebranicemi a Lubnou se druhým rokem konala akce
prezentující důležité a zajímavé události a reálie z historie regionu formou „Cimrmanova“
živého obrazu. Letošním tématem obrazu bylo: „Poddaní vítají příjezd císaře Františka Josefa
I. na vlakové stanici Sebranice u příležitosti vojenských manévrů v okolí Lubné“. Samotné
obrazu se zúčastnilo několik desítek lidí v dobovém oblečení z období 1. republiky a dostavilo
se také velké množství přihlížejících.

Den řemesel - Exkurze Základní školy Sebranice - 30. října 2011
Areál zahrady domu č. p. 8 navštívilo 5 tříd základní školy v Sebranicích. Dětem byl
interaktivně představen život v pravěku, děti si mohly vyzkoušet, jak se vytlouká zrno z klasů,
drtí na zrnotěrkách nebo mele na kamenném mlýnku na mouku. Z vyrobené mouky si všichni
udělali placičky, které si upekli v peci. Dále poznali, jak se pletou ošatky ze slámy a na co
všechno se dále používá sláma. Děti si prohlédli rekonstrukci obydlí našich předků pokryté
došky. A nakonec mohli vidět, jak se pěstuje a zpracovává len.
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Samhain – 5. listopadu 2011
Ve Sklepení Morie v domě č. p. 8 se konala oslava keltského svátku Samhain. V rámci
akce proběhl koncert francouzsko – české skupiny Bran, kapely ovlivněné bretaňskými
legendami, hrající keltskou hudbu. Dalším programem bylo povídání o mytických jelenech,
autorské čtení básní a doprovodná výstava.

Finanční stránka za rok 2011
Příjmy:

83 805,-

Přijaté dary:

63 000,-

Provozní dotace:

20 000,-

Členské příspěvky:

800,-

Výdaje:

77 485,-

Hospodářský výsledek:

+ 6 320,-

5

