KAM na výlet

Z dolu na profesorský Hornicko-historický spolek Stříbro
Stříbrský rudní revír je v českých zemích nejstarší historicky doloženou
stupínek (95 let)
Jaro Křivohlavý strávil za války tři roky
na nucených pracích. Po válce se stal
významným psychologem, který se
věnoval především osobnostnímu
rozvoji a duševnímu zdraví.
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Narodil se 19. března 1925 V Třebenicích.
Po základní škole navštěvoval roudnické
gymnázium, kde byl
v červnu 1942 s dalšími
studenty zatčen a převezen do Malé pevnosti v Terezíně. Pracoval
na železnici v Ústí nad
Jaro Křivohlavý, 2012
Labem, nebo vyklízel
výkaly z fabriky v Lovosicích. V září téhož roku byl
poslán do dolu ve Velkém Strašecí a později na
důl v Kladně Dubí, kde fáral až do května 1945.
Po válce odmaturoval a nastoupil na Filozofickou
fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 1950 získal
doktorát. Poté pracoval 17 let v Československém
ústavu bezpečnosti práce. Oženil se a získal titul
kandidát věd. Když byl z politických důvodů propuštěn, pracoval v Institutu pro další vzdělávání lékařů, přednášel na FF UK, byl členem Synodní rady
a dokončil docenturu. Přednášel na univerzitách
po celé Evropě a v roce 1996 byl prezidentem V.
Havlem jmenován profesorem psychologie. Znám
byl v oborech psychologie zdraví, duševní hygiena, logoterapie a experimentální psychologie. Napsal přes třicet odborných i populárně-naučných
publikací. Zemřel v roce 2014 ve věku 89 let.
(více na: www.kampocesku.cz/clanek/10711/
jaro-krivohlavy)
Jana Krejčí

S manželkou na prohlídce, Malé pevnosti Terezín
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těžební oblastí. Hornický spolek ve Stříbře za dobu své existence vybudoval
a zrekonstruobval Hornický skanzen, Královskou dědičnou štolu Prokop,
úzkokolejnou dráhu a naučnou stezku v délce 50 km.
Hornický skanzen | Štola Prokop
červenec–srpen
středa 13–17 / sobota 9–12
ostatní měsíce
rezervace předem
délka prohlídky
700 m
doba prohlídky
90 minut
vstupné štola
dospělí 100 / děti 50 Kč
vstupné skanzen
30 Kč
důlní vláček
30 Kč (rezervace předem)
speciální prohlídky dospělí 150 / děti 100 Kč
	(s překladem, v neděli,
ve svátek)
skupina
min. 5 účastníků
upozornění	vstup do štoly od 6 let věku
	odpovídající oblečení
(teplota 7–8 ºC)

Představitelé spolku u prezidenta Slovenska Gašparoviče

„Zdař Bůh“ a těšíme se na vás…

Štola sv. Prokopa, komora vodotěžního kola

Více o prohlídkách na
mobil: +420 602 264077, 606 634 220
e-mail: info@hornickyspolekstribro.cz
www.hornickyspolekstribro.cz

