Tisková zpráva (16. 1. 2018)
Doteky společné historie – 3. workshop

V sobotu 13. ledna se v obci Drmoul uskutečnil již třetí workshop v rámci projektu „Doteky společné historie“,
který je realizován ve spolupráci s obcí Mähring. Projekt je realizován za finační podpory z Programu přeshraniční
spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond.
V rámci projektu, který probíhá už od jara loňského roku se již uskutečnila společná návštěva muzea v Mähringu,
spojená s návštěvou památníku Flossenbürg a prohlídka Miniaturparku Boheminium v Mariánských Lázních.
Právě k modelům z parku Boheminium se úzce váže program třetího společného workshopu.
Minulou sobotu byl v Drmoule představen již téměř kompletní model historické podoby bývalé synagogy a
přilehlých budov. Až na drobné terénní úpravy je model zcela dokončen. Všichni účastníci si jej mohli podrobně
prohlédnout a vyslechnout k němu velmi poutavé povídání pana Radka Míky.
Jeho vyprávění se týkalo nejen složitého bádání v archivech po historických poznatcích, představení zajímavých
krajinných a historických souvislostí, ale také třeba nutnosti precizní práce s detailem vycházející z několika málo
dochovaných fotografií původního seskupení budov. Velmi zajímavé bylo také jeho představení složité práce
modelářů, průběhu celého projektu a seznámení s použitými materiály.
Modelářům se skutečně podařilo vdechnout modelu v každém detailu naprosto realistický ráz. Model tak může
být použit nejen jako turistické lákadlo, ale také jako výborná učební pomůcka pro děti na základních i mateřských
školách v rámci získávání dějepisných a zeměpisných znalostí.

Představení modelu předcházela přednáška a prezentace Ing. arch. Ludmily Míkové. Díky jejímu poutavému
vyprávění se mohl každý návštěvník přenést do doby, kdy ještě synagoga stála a představit si ji nejen jako
vcelku nenápadnou venkovskou stavbu, ale získat zajímavé poznatky o vnitřních prostorech, vybavení,

architektonických detailech i fungování tehdejší židovské komunity v obci. Všichni účastníci si domů odnesli
materiály, které shrnovali diskutované poznatky.

Jako na každém správném worshopu i zde mohli návštěvníci osobně přiložit „ruku k dílu“ a a vyzkoušet si
náročnou, ale i zábavnou modelářskou profesi. Pan Radek Míka měl připraveny pomůcky a modelářský materiál
pro vytvoření části terénu – konkrétně travinatého porostu. Do práce se nadšeně vrhly především děti, ze kterých
se možná po sobotní zkušenosti také stanou mladí nadšení modeláři.

Mezi hosty byl také hosté z bavorské obce Mähring spolu s třetím místostarostou panem Josefem Schönerem, za
českou stranu zastupovala obec Drmoul paní starostka Vladislava Chalupková.
Na březen chystáme odbornou přednášku a vystavení modelu synagogy v „Gelebtes Museum“ v Mähringu.
Slavnostní odhalení synagogy se bude konat v druhé polovině května 2018, o termínech Vás budeme včas
informovat.

