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Ojedinělá výstava v Muzeu Újezd nad Lesy je otevřena 

Tisková zpráva MČ Praha 21 vydaná dne 15. září 2014 

 

Slavnostní vernisáž výstavy k 100. výročí 1. sv. války se konala 13. 9. 2014 od 10 hodin v sále 

polyfunkčního domu Level v Újezdě nad Lesy. Pozvání přijali rodinní příslušníci legionářů a 

vojáků z Újezda nad Lesy a okolí, kteří poskytli své vzpomínky pro výstavu nebo k využití do 

publikace „1. světová válka – osudy vojáků a legionářů z Újezda nad Lesy a okolí.“ V muzeu 

je do 1. 11. 2014 otevřena výstava připomínající dobu 1. sv. války, její krutost a bolest. K 

vidění jsou i dobové zbraně, uniformy a úryvky z deníků vojáků. 

Vernisáž výstavy provázel starosta MČ Praha 21pan  RNDr. Pavel Roušar, který poděkoval 

Muzejní radě a Komisi volnočasových aktivit za uspořádání výstavy a vydání publikace. Dva 

žáci zdejší Masarykovy základní školy, Michal Theer a Tadeáš Rejfek, přednesli úryvky ze 

vzpomínek legionářů. Plk. Jan Vondráček připomněl dobu 1. sv. války, která zasáhla Evropu, 

Asii i Afriku a zemřelo v ní velké množství lidí.  

Některé rodiny, které přispěly do publikace i na výstavu, zavzpomínaly na své předky. 

Předsedkyně Muzejní rady, paní Mgr. Eva Danielová uvedla: „Práce na publikaci a celé 

výstavě byla na jednu stranu příjemná, na druhou bolestivá. Jako matka tří synů jsem si 

uvědomila, jak to měly rodiny v době války a hlavně po jejím skončení, velmi těžké, když přišly 

o své syny, manžele, otce, dědy.“ 

Všechny přítomné rodiny obdaroval starosta MČ Praha 21 publikací a někteří obdrželi 

zajímavé informace o svých předcích z Vojenského historického ústavu od plk. Jana 

Vondráčka. Následně byla otevřena výstava v Újezdském muzeu, na kterou srdečně zveme. 

Přes 30 rodin přispělo k otevření výstavy tím, že zapůjčily deníky svých předků, dobové 

zbraně a jiné. Na výstavě jsou zajímavé informace o ruských, italských, francouzských 

legiích, mapy válečných území a mnoho dalších vzpomínek. 

Výstava je otevřena každou sobotu od 13 do 17 hodin na adrese Újezdského Muzea, 

Staroújezdská 2300, Praha 9 – Újezd nad Lesy. 

 

 

mailto:pavel.rousar@praha21.cz
mailto:iva.hajkova@praha21.cz

