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Obrázek 1: Hotel Paříž, streetartová část projektu 

 

 

 

 



 

 

 
Obrázek 2: Mandl 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Obrázek 3: Restaurace Lidový dům 

 
Obrázek 4: Škola 



 

 
Obrázek 5: Škola 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Obrázek 6: Kravín 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Obrázek 7: Obchod 

 
Obrázek 8: Porážka 

 



 

 
Obrázek 9: Účastníci poslechové akce 

 
Obrázek 10: Hasičárna Větrov 

 



 

 

„Ta naše“ 
 
  V teoretické i praktické části své diplomové 
práce se zabývám kulturou a nekulturou obyvatel 
krajiny Sudet. V Sudetech jsem se narodila a žiji 
zde dodnes. Jsem potomkem „kolonizátorů“, kteří 
sem přišli po roce 1945, jen jedna moje babička 
pocházela z předválečné české liberecké menšiny.  
Zajímalo mne, jak noví osídlenci žili, co si do 
kraje přinesli. Hledala jsem v archivech a 
muzeích, pátrala po tom, jaký byl život lidí, 
kteří těsně po válce přicházeli do Sudet, 
konkrétně do Frýdlantského výběžku. 
 
   Při svých pátráních jsem ve frýdlantském muzeu 
narazila na kroniku obce Větrova, kde dnes žijí mí 
prarodiče. Je plná stylistických chyb, hrubek, 
některé věty jsou jen těžko srozumitelné. Psal ji 
pan Jakubův, starší člověk, který se do tehdejšího 
Ringenheimu (původní název Větrova) přistěhoval za 
synem v roce 1945. Kronika je zajímavým dokladem o 
životě nových osídlenců Větrova. Začíná rokem 1945 
a končí 1952.  
  Přemýšlela jsem, jak bych kroniku nejlépe 
zpracovala, abych přiblížila místním lidem 
nedlouhou, ale přesto zajímavou historii jejich 
obce. Pro tento účel jsem nakonec vytvořila 
audioknihu. Abych lidi přilákala na poslech 
kroniky, konaný na návsi u hasičárny, vyhledala 
jsem v kronice zmínky o různých místech spojených 
s událostmi v obci (celkem třinácti), vytvořila 
jejich symboly a z nich steetartové šablony. 
Symboly jsem nastříkala barvou na silnici u 
jednotlivých míst. Jelikož bylo mnoho domů 
zbouráno a přečíslováno, vyhledala jsem místní 
pamětníky, aby mi místa upřesnili. 
   I když jsem několik dní před akcí vyvěsila 
v obci plakátky, vytvořila symboly na silnici a 
tím se snažila přilákat místní k poslechu kroniky, 
pověsti o nezájmu místních se naplnily. Krom pěti 
hasičů (kteří pořádají v obci veškeré dění a 
stěžují si na nezájem) nikdo jiný nepřišel. Lidé 
se návsi doslova vyhýbali obloukem. Rozdala jsem 
tedy CD s audioknihou a průvodce s odkazy ke 
stažení všech materiálů mezi pět pánů hasičů a 
nepolevila. 



  Vzhledem k tomu, že většina domácností je dnes 
vybavena internetem, vytvořila jsem Větrovu webové 
stránky: 
http://www.vetrov9.webnode.cz/ 
facebookový profil: 
https://www.facebook.com/obecvetrov 
a digitalizované materiály ke kronice vložila na 
adresu: 
http://ulozto.cz/x4Nv4BDp/vetrov-kronika-zip 
Odkazy na všechny tyto tři internetové adresy bude 
umístěn na webových stránkách Frýdlantských hasičů 
a frýdlantského muzea.  
 V současné době hledám někoho místního, kdo by 
byl ochotný webové stránky i facebookový profil 
spravovat, dokumentovat dění v obci a snažil by se 
zapojit také další občany Větrova. 
 
    
  Výstupem mé diplomové práce je tedy audiokniha, 
k poslechu zde: 
http://www.vetrov9.webnode.cz/kronika-obce-
vetrova/ 
 
   Nahrávku jsem pustila ze starého amplionu a 
znovu ji nahrála, aby nechyběl jeho specifický 
šum, tolik připomínající dobu komunismu, výzvy 
k lepšímu budování zítřka, výkup králičích kožek a 
očkování vesnických psů proti vzteklině. Na 
Větrově už ampliony nejsou a tak jsem si pořídila 
vlastní.  
  Obrazový materiál je pouze doprovodný, 
prezentovat budu audioknihu jako takovou, 
doprovázenou amplionovým efektem, který má pro 
dnešní lidi nádech melancholie, čehosi minulého.  
   Mám dvě malé děti. A tak jsem kroniku četla, 
jako kdybych předčítala dcerce pohádku na dobrou 
noc. Kronika je totiž psaná s velikým citem a tak 
jsem ji chtěla také prezentovat. 
  Mluvené slovo jsem pro ilustraci doplnila 
obrázkem amplionu. 
   Kronika je k poslechu na webových stránkách 
obce i na facebooku.  
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