Die Zeitreise bietet:

Kontakt

• einen unterhaltsamen, spannenden und
lehrreichen Ausﬂug in die deutschtschechische Geschichte
• authen�sch durch Zeitzeugenberichte
aus vier Jahrhunderten
• Filmvorführung, Begleitvortrag,
Exkursion beliebig kombinierbar
• geeignet für Unterricht, Klassenfahrten
• Seminare, Bildungseinrichtungen
• Tagesexkursionen, Vereinsausﬂüge

Beate Franck
Journalis�n & Autorin
Mühlberg 9
95028 Hof
0049 9281 8069260
zeitreise-ascherland@freenet.de

Cesta časem nabízí:
• zábavný, napínavý a poučný výlet
do německo-české historie
• auten�čnost díky reportážím dobových
svědků za čtyři stole�
• promítání ﬁlmu, doprovodnou přednášku,
libovolně kombinovatelnou exkurzi
• určeno k vyučování, třídní výlety
• semináře, vzdělávací zařízení
• denní exkurze, výlety spolků
• ﬁlm v české verzi

in Zusammenarbeit mit der
S��ung Ascher Kulturbesitz Rehau
und der
Mikroregion Ascher Land
ve spolupráci s Ašskou kulturní nadací Rehau
a Sdružením Ašsko

Wir bedanken uns für
Unterstützung bei:
Děkujeme za podporu:

Gefördert von der Europäischen Union
Ziel 3/INTERREG IV A

Erdäpfel
Sedláci
Edelleut
Šlech�ci
Eigensinn
Svéhlavost
Eine Zeitreise ins Ascher Land
Cestování časem po Ašsku

Es war einmal …

Byla jednou …

… ein kleines Ländchen zwischen
Egerland, Oberfranken und Sachsen.
Es reicht von Roßbach bis Haslau. Asch
ist sein Mi�elpunkt. Über 500 Jahre
leben dort eigenwillige Menschen.
Ihr Charakter und ihre Freiheitsliebe
tragen dazu bei, dass das Ascher Land
seine eigene Geschichte schreibt. Eine
Geschichte, einzigar�g in Europa.
• Erdäpfel-Könige: Die Bauern von
Roßbach sind die ersten in Böhmen,
die die Kartoﬀel als schmackha�e
Feldfrucht entdecken. Von hier aus
verbreiten sich die „Erdäpfel“ nach
Franken und Sachsen.
• Machtpoker: Die Grafen von
Zedtwitz verschaﬀen dem Ascher Land
jahrhundertelang viele Freiheiten,
Sonderrechte und eine eigene
Religion. Sie streiten sich dafür sogar
mit der mäch�gen Kaiserin Maria
Theresia.
• Freistaat: Während Hitler um die
Abtretung des Sudentenlandes schachert, macht Asch kurzen Prozess. Das
Ascher Land riegelt sich eigenmäch�g
von Böhmen ab. Für zwölf Tage wird es
zum Freistaat.

… jedna malá země mezi Chebskem,
Horními Franky a Saskem. Sahala od Hranic až po Hazlov. Aš byla
jejím středem. Přes 500 let tam žili
svévolní lidé. Jejich charakter a láska
ke svobodě přispěly k tomu, že Ašsko
píše svojí vlastní historii.
Historii, která je v Evropě jedinečná.
• Bramboroví králové: Sedláci z
Hranic byli v Čechách prvními, kteří
objevili brambory jako chutné polní
plodiny. Odtud se brambory rozšířily
do Franků a Saska.

„Wir Ascher tragen eine s�lle,
verschämte Liebe zu unserer Stadt
im Herzen, über die wir uns freilich
gegensei�g viel vorschimpfen.“

„My Ašané nosíme v srdci �chou,
ostýchavou lásku k našemu městu,
kterou zakrýváme drsnými žerty.“

• Hra o moc: Hrabata von Zedwitz
Ašsku zajis�la na několik stole� řadu
výsad, privilegií a vlastní náboženství.
Bojovala za ně dokonce s mocnou
císařovnou Marií Terezií.
• Svobodný stát: Když Hitler
čachroval s postoupením Sudet,
udělala Aš krátký proces. Ašsko se
Čechám svévolně uzavřelo. Na 12
dní se stalo suverénním Svobodným
státem Aš.

Zeitreise ins Ascher Land

Cestování časem po Ašsku

Vergangenheit ERFAHREN:
Mul�medial als Dokumentar-Film.
Real mit dem Bus zu den Schauplätzen
der Ereignisse.
Per Film wird die Vergangenheit lebendig. Der
Blick aus dem Fenster führt in die Gegenwart.

ZAŽÍT minulost:
Multmedialně jako dokumentární ﬁlm.
Reálně autobusem do míst událos�.
Pomocí ﬁlmu dojde ke vzkříšení historie.
Pohled z okna vede do současnos�.

