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Vítejte v Příboře - v rodišti Sigmunda Freuda! Zveme vás na návštěvu jeho rodného domu. Freudova rodina v něm žila v letech 1856 – 1859.
Manželé Jákob a mladičká Amálie Freudovi tehdy obývali jednu místnost v prvním podlaží. Pronajal jim ho zámečník J. Zajíc. A v tomto
malém domku - v jedné z místností – se 6. 5. 1856 narodil Sigismund Schlomo Simcha Freud. Jak šel čas, dům měnil svůj vzhled. Teprve
rekonstrukcí – trvala pouhých 5 měsíců, leden – květen 2006, získala tato výjimečná kulturní památka opět podobu měšťanského domu
z 2. pol. 19. století.

„... hluboce ve mně ukryto zůstalo to příborské šťastné
dítě, prvorozenec mladé matky, jenž přijal z tohoto
ovzduší a z této půdy první nesmazatelné dojmy.“

Jákob Freud, židovský obchodník se suknem, se plně věnoval podnikání. Jeho krásné a vášnivé ženě bylo tehdy pouhých 19 let, a tak jejich
malý syn Sigi poznával rodné město a jeho okolí – louky plné pampelišek, pole, lesy, řeku Lubinu - se svou chůvou Monikou Zajícovou.
Přestože to byly pouhé tři roky, zanechaly v Sigmundově mysli nesmazatelné stopy. Sigmund Freud na šťastná léta prožitá v Příboře vzpomíná i ve svých pamětech.

Vraťme se od vzpomínek zpět do bývalé Zámečnické uličky k rodnému domu Sigmunda Freuda.
Než vstoupíte dovnitř, rozhlédněte se. Určitě nepřehlédnete měděnou pohovku. V dílně uměleckého
pasířství Houska a Douda vytvořili na první pohled totéž sofá, na jakém kdysi dávno odkrývali svá tajemství
Freudovi pacienti. „Usaď se a rozjímej, vstaň a konej“ motto vytepané u pohovky vás vybídne k posezení i zamyšlení se nad
životem a sebou samými.
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Při slavnostním otevření rodného domu
se sešli v Příboře 4 Freudovi pravnuci:

Slavnostního otevření rodného domu Sigmunda Freuda 27. 5. 2006 se účastnil prezident ČR Václav Klaus a členové Freudovy rodiny.
Pravnuk slavného vědce - David Freud tehdy věnoval muzeu výjimečný exponát - knihu, kterou 10letý Sigmund dostal jako odměnu za školní
výsledky. Pravnučka S. Freuda - sochařka, malířka a graﬁčka Jane Mc Adam Freud zhotovila pamětní medaili. Oba exponáty potěší vaše oko.
Srdečně vás zveme!

Po krátkém spočinutí na pohovce vám už nic nezabrání ve vstupu do rodného domu. V přízemí, kde je mimo
jiné i technické a sociální zázemí domku a vstup do dvora s původní oblázkovou dlažbou, vás přivítáme v malé,
ale útulné recepci. Slouží zároveň jako pokladna a informační centrum. Jen co se rozhlédnete, dáme každému
z vás přijímač a sluchátka – nejmodernější průvodcovský systém Guide Port.

Z recepce vás zavedeme do první místnosti. Říkáme jí audiosál. Všimnete si v něm dvou věcí. Stěny
zdobí původní malba s ručně malovanými šablonovými vzory a než usednete na židličky, překvapí vás
vtipné obrázky známého českého karikaturisty Vladimíra Jiránka. Na každé židličce jeden. A není náhoda, že
Jiránkova postavička připomíná slavného psychoanalytika Sigmunda Freuda. Kreslený doktor Freud a jeho hlas vás
provedou celou expozicí. Přesvědčí vás, že motto výstavy „Vtip je nejsociálnější duchovní výkon“ je pravdivé.

Ale jsme zatím na začátku výstavy a vy sedíte s pohodlnými sluchátky na uších a s přijímačem v ruce na speciálních
židličkách v audiosále. Profesor Freud vás pozve ke zhlédnutí ﬁlmu.VněmvzpomínánasvédětstvívPříbořeavypochopíte,
proč ho toto moravské město tolik okouzlilo! Než opustíte sál, můžete se pomocí internetu spojit s muzei S. Freuda
ve Vídni a v Londýně, nebo se podívat na fotograﬁe jak vznikala měděná pohovka, na které jste před vstupem do domu
chvíli poseděli.

Do 1. patra se vydáte po dřevěném schodišti se sluchátky na uších. Ocitnete se v knihovně. Právě zde získáte
ucelené informace o díle i odkazu Sigmunda Freuda. Prohlédnete si jeho dílo v češtině i v cizích jazycích,
starší i nová vydání knih, práce jeho žáků i následovníků. Zjistíte, kolik oblastí života Freud svou psychoanalýzou ovlivnil. A navíc! U skříněk se nebojte otevřít všechny zásuvky! Ukrývají fotografie z Freudova života
a karikatury Vl. Jiránka s citáty profesora Freuda. Fascinující!!

Někteří se domnívají, že se Freud narodil v místnosti vedle knihovny. Jistotu ale nemáme. Dnes
v ní uvidíte koláže a mapy Příbora z období Freudova narození, fotograﬁe příborských kostelů
a náměstí. Zatímco se rozhlížíte, pan Freud (ve sluchátkách) vzpomíná na krásné dětství, pampeliškovou louku
a uličky, kde si hrával.A také na prázdniny u rodinného přítele Ignáce Flusse, kdy se ve svých 16 letech právě
v Příboře poprvé zamiloval.

Na závěr prohlídky rodného domu Sigmunda Freuda se seznámíte s vizí a snem města Příbora – připravovaným
projektem Centra S. Freuda v Příboře. Ohlédnete-li se za sebe, prezentace činnosti Společnosti S. Freuda v Příboře
Vás opět vrátí do reality. Současnost Příbora Vám také přiblíží – pokud chvíli posedíte, dokumentární reportáž ze
slavnostního otevření rodného domu 27. května 2006. A zajímá vás Freudova planetka? – i tu v počítači uvidíte.

