
Oslavy výroèí 401 let Bible kralické

Kralice nad Oslavou

Sobota 27. 9. 2014

Odkazuji tobì za dìdictví knihu Boží, bibli svatou; 

pøijmi ji tedy za svùj vlastní klenot, vlasti milá. 

J. A. Komenský

10:30  Zahájení oslav – hlavní pódium
Køes�anská pop-rocková kapela Winner J.

Sokolovna
10:00 Roman Duba: Duchovní a hodnotová východiska 
Karla st. ze Žerotína
10:30 Petr Plaòanský: Žerotín a Bible
11:00 Tomáš Graumann: Bible mìní životy lidí

Základní škola

- Výstava biblí spojená s pøednáškou teologa a sbìratele biblí
   Vladimíra Donáta
- Tiskaøský program pro celou rodinu, zajiš�uje studio Bez kliky
   (studio@bezkliky.eu)

Tvrz
- Prohlídka s odborným výkladem

Kostel sv. Martina
12:30-13:30 Hudba doby Bible kralické, komorní soubor
Cantica z Kutné Hory

Památník Bible kralické
- Volnì pøístupný od 8 do 16 hodin

Hlavní pódium na fotbalovém høišti:
14:00 Zahájení umìleckého programu KRALICKÝ KLENOT:
Zdravice senátora Libora Michálka
Jakub Pustina
David Loula: odkaz J. A. Komenského èeskému národu
Alfred Strejèek: poøad vìnovaný postavì Karla st. ze Žerotína
Láïa Køížek: koncert
Vojtìch Goèaltovský: poselství Bible kralické
Jaroslava Kretschmerová a Magdalena Bìlohlávková
Roman Dragoun: koncert
Petr Bende: koncert

Památník Bible kralické: 
18:00  Festival Jakuba Pustiny s  hostem mezzosopranistkou
Emirou Dakhliou z Tunisu.

Vstup zdarma Pod záštitou

prezidenta republiky Miloše Zemana,

senátora Libora Michálka

a hejtmana Kraje Vysoèina Jiøího Bìhounka



Bible kralická pro mne 
znamená souznìní s domovem. 
Jsem s Kralicemi a Biblí kralickou 
spjatý od dìtství, jelikož 
jsem se nedaleko narodil.

Jak již øíkali drazí kolegové 
Voskovec a Werich: 
Ètìte Bibli, tam to všechno je.

Odpouštìj a uzdravíš se. Neèiòte ostatním to, 
co byste nechtìli, 
aby oni èinili vám.

Kdybychom se všichni 
chovali podle bible,
svìt by byl lepší.

Projekt podporují:

Poøádají:

Bible je cesta a èím déle 
po ní jdu, tím vzácnìjší 
poklady moudrosti 
a poznání nabízí.

Bible kralická má profil i na sociální síti 
www.facebook.com/biblekralicka, kde se mùžete zapojit 
do výtvarné soutìže, vyhrát hodnotné ceny a vytvoøit
s úèinkujícími umìlci obrazy na daná témata. Podrobnìjší 
informace najdete na: www.ceskestudny.cz/category/soutez.
Informace o minulém roèníku oslav Bible kralické na: 
www.ceskestudny.cz
www.bible-kralicka.cz

Obec
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