Tisková zpráva
Hrad Jenštejn opět v Toulavé kameře
Jenštejn, 13.3.2021
Toulavá kamera zavítala po 12 letech opět na středočeský hrad Jenštejn. Tehdy natáčecí tým po
jenštejnské zřícenině provázel nestor polabských kronikářů Václav Kovanda, který je s hradem svázán
celoživotním poutem. Letošního roku se filmařů ujal jenštejnský kastelán Zdeněk Šimerka. Právě
tohoto muže můžete na hradě tu a tam spatřit pobíhajícího v dobovém oděvu, vyvěšujícího (či
svěšujícího) vlajku či vítajícího návštěvníky svým širokým úsměvem. Oba jenštejnské díly Toulavé
kamery jsou k dohledání v archivu na webu České televize.
Jenštejn se po rekonstrukci věže opět těší zvýšenému zájmu. Můžeme jen litovat současné nešťastné
epidemické situace a s ní spojené uzávěry. Na druhou stranu, zdraví je přednější a současně máme
čas přichystat se na dobu „poté“. Můžete se těšit nejen na opravenou věž, která ční v rovinaté
polabské krajině jako maják a ze které lze dohlédnout za extrémně dobrého počasí až do Krkonoš!
Čeká na vás rovněž nová expozice věnovaná jenštejnské osobnosti proslavené v poslední době díky
filmu „Šarlatán“ – lidovému léčiteli Janu Mikoláškovi, který si na kraji Jenštejna postavil po druhé
světové válce vilu, ve které po 12 let žil a kde měl též svou ordinaci. Film o Mikoláškovi získal několik
ocenění, před nedávnem mj. Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2020. Prohlídku celého
areálu hradní zříceniny i jejího okolí zpříjemní nejen rodinám s dětmi zbrusu nová hra „Jenštejnský
poklad“.
Již nyní se těšíme na dobu, kdy po zmírnění protiepidemických opatření budeme moci opět přivítat
první návštěvníky nejen na hradě Jenštejn, ale i na dalších turisticky atraktivních památkách, o nichž
můžete právě nyní zhlédnout zajímavé videovlogy na www.muzeumbrandys.cz !
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www.muzeumbrandys.cz
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