
Bohatier z Maglovca – náučný chodník a podujatia projektu 

Lesnú cestu na hrad koncom septembra zatraktívnilo originálnych 8 ks turistických náučných 

tabúľ a 5 kusov lavičiek – Náučný chodník Bohatier z Maglovca. Náučným chodníkom nás 

sprevádza Bohatier z Maglovca – Jožko Kvaka z príbehu s rovnakým názvom. 

Témy náučných tabúľ 

1. Tabuľa – začiatok príbehu Bohatiera z Maglovca po odťatie rúk Jožka Kvaku. 

Kontexty výstavby hradov v slovensko-poľskom pohraničí – herný prvok – 

prechádzanie posuvným gombíkom po trase hradov v PSK až k Sanoku v PL 

2. tabuľa - pokračovanie príbehu Bohatiera - liečenie rán u babky bylinkárky, 

prepojenie informáciami PR Kapušiansky hradný vrch – fauna, flóra – herný prvok 

pexeso s obrázkami fauny a flóry príznačnými pre PR Kapušiansky hradný vrch.  

Lavička s vyrezávanou žabou a hmyzím domčekom 

3. tabuľa – legenda o Kapušianskych pánoch a oslíkovi. Info o Andrejovi de Koka – 

herný prvok – váhy dvojramenné – váženie kamienkov a prírodných materiálov. 

Lavička – plastika hlavy koňa s možnosťou hry jazdy na koni. 

4. tabuľa -  bežný život na stredovekých hradoch – herný prvok – tkáčsky stav.  

Lavička – reliéf s podkovou – zatĺkanie klincov – počítanie návštevníkov. 

5. Tabuľa – z hradov do kaštieľov – 17. storočie – prepojenie na kaštiele v 

Kapušanoch, Finticiach, Tulčíku.  

Lavička – lesný telefón  

6. Tabuľa – Kapyovci – útržky z histórie, prísaha zamkowskych sluhuw, Naučenj 

desatnika i drabuw. Podobizeň Ladislava Kapi – sprístupnená Východoslovenskou 

galériou (1792). Herný prvok – otáčacie tabuľky s originál textom prísahy 

zamkowskych sluhuv (úloha – poskladať správne text).  

Lavička – bútľavina s mečmi (vyskúšanie cvičenia drábov). 

7. Tabuľa – novodobá história hradu, info o rekonštrukcii, krátky životopis vdp. otca 

Juraja Macáka, archeológia 

8. Tabuľa – info o realizácii projektu Bohatier z Maglovca 



 

Nádvorie hradu spestrujú a dotvárajú atmosféru života na strážnom hrade repliky 

hospodárskych zvierat.  



 

Pre prípad podujatia bola vyrobená strážna (zložiteľná) multifunkčná búdka určená hlavne pre 

potreby zvučenia podujatí.  

Pandemické opatrenia a obmedzenia vo vycestovaní za hranice nám neumožnili zrealizovať 

na NKP hrad Kapušany koncert známej poľskej hudobnej skupiny Wernyhora – v zložení 

Maciej Harna, Daria Kosie, Anna Oklejewicz.  

Koncert sa preniesol do online priestoru a konal sa dňa 19.9.2021 v priestoroch spriatelenej 

organizácie Historického múzea v Sanoku (24.7.2021 sa tam uskutočnilo vystúpenie 

šermiarskej skupiny Sarus). Online koncert je dostupný na tomto linku:  

https://www.youtube.com/watch?v=r5G4Re0Q5ew 

V septembri sa Bohatier vydal medzi ľudí a uskutočnilo sa viacero podujatí za dodržania 

protipandemických opatrení: 

8.9.2021 workshop bubnovania (zábery na tomto linku: https://www.facebook.com/Obec-... 

9.9.2021 workshop žonglovania (zábery na tomto linku:https://www.facebook.com/Obec-... 

22.9.2021 divadelný záber (zábery na tomto linku: https://www.facebook.com/Obec-... 

Inštruktážne videá pridáme na youtube kanál obce Kapušany. 

26.9.2021 sa uskutočnil online koncert dobovej hudby  - poľskej hudobnej skupiny JAR 

prezentujúcej dobovú hudbu Slavkov poľsko-slovenského pohraničia. Koncert stále môžete 

vypočuť a zhliadnuť tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=r5G4Re0Q5ew
https://www.facebook.com/Obec-Kapu%C5%A1any-746106165488247/photos/pcb.4170655493033280/4170644059701090
https://www.facebook.com/Obec-Kapu%C5%A1any-746106165488247/photos/pcb.4170675159697980/4170666553032174
https://www.facebook.com/Obec-Kapu%C5%A1any-746106165488247/photos/pcb.4224087567690072/4224072934358202


https://www.youtube.com/watch?v=gjt5RSa7Cek 

 

Veríme, že sa Vám to bude páčiť a aktivity splnili cieľ projektu: 

Realizované v rámci mikroprojektu Bohatier z Maglovca č. INT/EK/PO/1/III/A/0245 

spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2014-2020. 

 
 

Dátum zverejnenia: 30.9.2021 
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