Dobrý den dámy a pánové,

jmenuji se Oldøich Beneš, jsem absolventem PF UK a dnes se vracím touto výstavou na „místo
èinu“ do své „alma mater“. Když jsem v roce 2013 zaèal snít o projektu výstavy a o dobì panování
Lucemburkù na èeském trùnì, nedovedl jsem si pøedstavit, co vše taková výstava, která se
následnì stala putovní, znamená. Mnozí mne celkem oprávnìnì varovali a zrazovali. Nicménì
první realizace výstavy byla v Ostravì v roce 2015, následovala pak v roce 2016 Opava
a Zámek Louèeò, když výstavu již vidìlo pøes 30.000 návštìvníkù. Moc všem za takovouto
podporu dìkuji a pøeji této výstavì rovnìž mnoho spokojených návštìvníkù i v |Praze.
Vzhledem k tomu, že mne historie vždy velmi zajímala a vždy jsem si uvìdomoval, že bez
ovládání minulosti není možné ovládat budoucnost, pøijmìte mou vizi historie v dobì opravdu
Magické. Na chvilku se, prosím, zastavme, abychom si uvìdomili historické souvislosti a radovali
se z našich pøedkù, kterým touto výstavou vzdávám hold.
Bìhem realizace výstavy jsem se setkal s bájeènými lidmi, kteøí mne neustále podporovali
a podporují. Neodpustím si nìkolik málo jmen jako :
1/ spoluautora výstavy støedoškolského profesora Marka Zágoru,
2/ akademického sochaøe Igora Kitsbergra,
3/ Ing. Pøemysla Krause a jeho kolegy, kteøí pøipravili pro výstavu modely hradù a dalších staveb,
4/ Ing. Tomáše Chmelaøe, který se podílel na zhotovení modelu obléhacího stroje velké blidy
5/ Vlastimila Sloupa, který zhotovil repliku Køíže z Karlštejna
5/ Mgr. Antonína Šimèíka a Mgr. Janu Horákovou z SZM,
6/ Ing. Kateøinu Šrámkovou a Vratislava Zákoutského ze Zámku Louèeò,
7/ mistra šperkaøe a zlatníka Jiøího Urbana, který má dnes narozeniny a tímto mu pøeji vše dobré
a hodnì zdraví. Rád bych tímto podìkoval i spoleènosti RODRO, která si vzala na starost
realizaci výstavy v Praze a souèasnì i rektorátu UK, který umožnil, aby výstava byla v tìchto
krásných prostorách. Souèasnì dìkuji i své manželce Zuzanì a svým dìtem Oldøichovi a Marii,
bez jejich lásky a trpìlivosti by tato výstava vùbec nemohla vzniknout.
Závìrem bych rád podotkl, že jsem se nikdy neptal, co mùže Univerzita Karlova udìlat pro mne,
ale vždy jsem se zamýšlel nad tím, co mohu já udìlat pro Univerzitu Karlovu, a to jako podìkování
za možnost studia na tomto vysokém uèení. Je pro mne ctí, že mohu žít a pracovat v takové
úžasné a mimoøádné zemi jako je Èeská republika.
Dìkuji vám za pozornost
a pøeji vše dobré Vám
všem nejen dnešní den.
autor výstavy
JUDr. Oldøich Beneš
v Praze 23.3.2017.

