
Zkrášlete Světlou, zahřejte Nerudu!

VÝZVA

Občanské sdružení Stopy v krajině a LADA bytový textil studio vyzývá zájemce, 
aby se svým rukodělným příspěvkem podíleli na zkrášlení sochy
Karoliny Světlé na Karlově náměstí a Jana Nerudy pod Petřínem.

Stuha pro Světlou
Na hlavu sochy Karoliny Světlé bude umístěn 
zelený věnec, ze kterého jí na ramena budou 
splývat barevné stuhy. Budeme rádi, když mezi 
nimi bude i stuha od Vás!
Tip
Zašlete nám stuhu od Vás, Vaší rodiny, Vaší 
obce, Vašeho sdružení atp. Uvítáme stuhy 
nevšední, dekorativní, barvy národní i jiné, šíři 
doporučujeme od 2 cm, délku nejméně 1 m.

Ve čtvrtek 5. června 2014 v 18:00 hod začíná na Karlově náměstí v Praze u sochy Karoliny Světlé 
happening k otevření naučné stezky Po stopách Karoliny Světlé ve Světlé pod Ještědem. V jeho 
rámci budou dočasně zkrášleny sochy Karoliny Světlé a Jana Nerudy, významných osobností 
české literatury 19. století, jež navždy spojuje víc než literatura. Po vystoupení folklorního souboru 
Horačky půjdeme společným průvodem Prahou na Petřín k soše Nerudy, kde mu mj. přečteme 
poslední dopis Světlé, který mu nebyl nikdy doručen. Cílem happeningu je nejen probarvit jejich 
sochy, ale i dokončit to, co život nedovedl.

HAPPENING

Jste srdečně zváni!

Šál pro Nerudu
Socha Jana Nerudy dostane vlněný 
barevný šál, který bude vytvořen z Vašich 
příspěvků. Přijímáme pletené čtverce či 
obdélníky s dodržením šíře 30 cm, délka  
20 - 50 cm. Ty budou následně spleteny do 
jednoho dlouhého šálu.
Tip
Nedochovaly se nám barevné preference 
Jana Nerudy, ani to, zda miloval norské 
vzory. Vaší fantazii se meze nekladou. 



Vaši stuhu / pleteninu zašlete do 1. května 2014 na 
adresu:
LADA bytový textil studio
Ovenecká 31
Praha 7
Tel. 604 526 352 

Vyhrazujeme si možnost nevyužít 
všechny příspěvky.

Co za to
S Vaším příspěvkem zašlete také 
emailovou adresu. Následně od nás 
obdržíte poslední dopis Světlé 
Nerudovi, který mu nikdy nebyl 
doručen. Zároveň Vás budeme 
informovat o dalších plánovaných 
akcích. 

Stopy v krajině o.s.
Cílem občanského sdružení Stopy v krajině je podporovat a nabízet atraktivní a netradiční 
formy vzdělávání v městské i přírodní krajině. Zkrášlením soch chceme upozornit na osobu 
Karoliny Světlé, na malý úryvek z jejího životního příběhu, a zvláště na novou naučnou stezku.

Kontakt: 
Andrea Fischerová, Tereza Rafoth
stopyvkrajine@gmail.com
tel. 605 709 770

Naučná stezka Po stopách Karoliny Světlé 
Ve Světlé pod Ještědem Vás čeká národní obrození 
v nové a atraktivní formě. Stezku tvoří 12 informačních 
tabulí, dřevěné lavice a sochy postav národního 
obrození, 5 nových cachí (geocaching), audio nahrávky děl i dopisů Světlé na nové 
internetové stránce. Ty si můžete poslechnout doma u počítače nebo stáhnout přímo do 
mobilů během návštěvy Podještědí. Slavnostní otevření stezky se koná v sobotu 7. 
června 2014 ve Světlé pod Ještědem.
www.facebook.com/NaucnaStezkaKarolinySvetle 

Projekt naučné stezky je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Osy IV 
LEADER ve spolupráci s Místní akční skupinou Podještědí a spolufinancován obcí Světlá pod Ještědem.

LADA bytový textil studio
Je prostor pro kursy ručních prací (šití, 
patchwork, vyšívání, pletení, háčkování, 
vazba věnců) s možností nákupu 
veškerých pomůcek a materiálu, a 
pro přednášky s tématikou života žen.
www.lada-bytovytextil.cz
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