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Pískovcová socha 
svatého Floriana v životní 
velikosti z 19. století stojí 

v horní části vimperského 
náměstí na čtvercové kašně 

ze století 18. Představuje 
světce v životní velikosti, 
oblečeného do uniformy 

římského důstojníka, 
s korouhví, hasícího 
požár. Jeho pohled 

směřuje přes náměstí 
do údolí Volyňky. Svatý 

Florian je patronem 
ohnivých profesí, 

jako hutníků, 
kominíků, hrnčířů 

či pekařů, ale 
také hasičů.
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Milí čtenáři,
blíží se advent, kdy si 

každoročně připomíná-

me příchod křesťanství 

doslova od plínek. Dobu, 

kdy si Říše římská ještě 

neuměla představit víru 

v jediného Boha, stejně 

jako svůj neodvratný 

pád. Jistý muž před mno-

ha lety popsal příčiny je-

jího pádu a vtěsnal je do 

několika bodů. Třeba že většina obyvatel preferovala 

zábavu před prací, zpochybňovala role otců, přibý-

valo rozvrácených vztahů, stejně jako svobodně žijí-

cích matek. Početí a výchova dětí byla vnímána jako 

obtěžující, dětí se rodilo méně a prověřené hodnoty 

jako čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost a dob-

ročinnost byly vysmívány. Senioři byli zanedbáváni 

a lidé pečovali více o domácí mazlíčky. Umění se stá-

valo bezduchým, rostla planá zábava. Pracující byli 

zesměšňováni a vzorem se stali pokrytci, populisté, 

pochybní umělci a celebrity. Daně rostly, stejně jako 

říšský dluh, ale vzdělanost klesala. Přestávalo se vy-

rábět i pěstovat, protože výroba doma byla drahá. 

Šířil se cynismus, plýtvání, nestřídmost, znevažování 

znalostí i dovedností. Něco vám to připomíná?

Ale začíná listopad, který vnímáme často jako 

každoroční souboj se spadaným listím, nazouváním 

zimních pneumatik, bojujeme s posunem času a dě-

láme od nevidím do nevidím. Čas výletům moc ne-

přeje, stejně jako nám ranní mlhy, inverze a sluníčko, 

které se jen těžko prodírá těžkými mraky. Pokud ale 

budete chtít na sluníčko, stačí zdolat nějaký ten větší 

kopec. Čím bude vyšší, tím lépe. Zjistíte, že nahoře 

krásné počasí je, a vy se budete kochat prosluněným 

výhledem do mlhou zavalených údolí. Ale pozor, ne-

platí to vždycky, a už vůbec ne o každém kopci. 

To je také důvod, proč přinášíme v tomto vydání 

celou řadu tipů na výlety, které pro vás připravila naše 

města pro pobavení, kvůli poznání či zážitkům, a vždy 

na pozadí tradic dávných, nedávných i současných. 

Tradic mikulášských, adventních, svatomartinských 

či jarmarečních z časů našich babiček. Chybět nebu-

dou průvody zvonkové, mše, koledy, svěcení zvonů 

i slavnostní rozsvícení stromů na náměstích. Využijte 

adventních nedělí k návštěvě měst i míst, která jste 

letos nestihli navštívit.

Luděk Sládek, šéfredaktor

KAM to vidí
Před dluhy do Itálie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2

Dobytí Plzně protestanty    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

Zapomenutý maršál .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

Poslední Podskalák    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

Železná Sparta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

Těžko uvěřit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

Máma kocoura Modroočka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

Kam se poděli?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

KAM na výlet
Infocentrum KČT Praha .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Adventní inspirace z České inspirace  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Karlštejnské pozvání    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Pozvánka do Poděbrad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   13

Adventní dění rozehřeje město Kolín  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Český řemeslný trh pod obry  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Kladenský advent    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Pekelně zábavné odpoledne    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Muzeum středního Pootaví Strakonice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Vimperský adventní zvon    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

České Budějovice – každý den  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Táborská vánoční inspirace  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Pozvánka do Sokolova na jedinečný vánoční koncert .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   18

Café Charlotte    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Kozel ani v zimě nespí    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Z Ještědu do Českého Švýcarska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Vánoce v Lounech a okolí   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Chomutov – krušnohorské Vánoce    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Starý Most ožívá v interaktivní mapě  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Adventní čas v Mohelnici    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Navštivte Třešť – město betlémů  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   25

Pohodový aquapark jen 14 km od Brna    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Svatomartinská vína z Velkých Pavlovic    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Vánoční Opava  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Adventní Olomouc    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Čas adventní ve Valašském Meziříčí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

KAM pro děti  
Ústeckoorlický advent pro děti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Žirovnice dětem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

Reportáže .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

KAM píše recenze  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

KAM za rohem
Bardejovské kúpele – oáza zdraví a oddychu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Kaštanové víkendy v Nitře .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Zimní trhy u Stezky v korunách stromů    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

KAM pro bystré hlavy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

vydává: KAM po Česku, občanské sdružení
registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
adresa: Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 944 816-7; fax: +420 226 015 033
mobil: +420 602 223 279
e-mail: redakce@kampocesku.cz
www.kampocesku.cz
šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
redakce: Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz)
Barbora Stluková (stlukova@kampocesku.cz)
Jolana Uhlířová (uhlirova@kampocesku.cz)
Jana Přichystalová (prichystalova@kampocesku.cz)
Jaromír Kohout (kohout@kampocesku.cz)
Martina Jurová (martina@kampocesku.cz)

 Marcela Kohoutová (kohoutova@kampocesku.cz)
Lucie Sládková (sladkova@kampocesku.cz)
celoroční předplatné: 252 Kč (za 9 vydání)
inzerce: (redakce@kampocesku.cz)
česká korektura: Marcela Wimmerová
grafi cký návrh a zpracování: Luděk Dolejší
webmistr: Jakub Novák
tisk: KAVKA print
distribuce: PPL
Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k jeho šíření v tištěné 

i elektronické podobě, včetně zveřejnění na webových stránkách. Redakcí 

nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Za zveřejnění inzerce a PR 

článků odpovídá jejich zadavatel, stejně jako za změnu programu odpovídá 

jeho pořadatel. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Přetisk 

a jakékoli šíření jsou povoleny pouze se souhlasem vydavatele.

foto na titulní straně: © Město Tábor
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Dobrý den, dostal se mi náhodou do ruky váš 

speciál z října 2013 a s chutí jsem ho celý přečetla. 

Mám Prahu ráda, chodím na různé přednášky a vy-

cházky po Praze, a  tak jsem si při čtení magazínu 

udělala i malou rekapitulaci znalostí a zase získala 

další informace a tipy. 

Děkuji, Pavla Koulová 

Děkuji Vám a  rozumím přesně tomu, co píšete. 

Dnes jsem objevil jeden kostelík ukrytý ve vnitřním 

traktu domu, který bych v těchto místech ani nehle-

dal. A přesně to bylo účelem vydání speciálu „Praha, 

jak ji neznáte“. 

Srdečně zdravím do redakce KAMu, moc děku-

ji za speciál o Praze! Prahu milujeme, hodně často 

tam pobýváme, mysleli jsme si, jak ji známe, ale 

ouvej, ještě zdaleka ne, ale budeme se snažit to 

napravit. Máme to do naší milované matičky téměř 

200 km, loni jsme tam byli 12x, spočítáno na dni 

30 dní, to znamená, že jeden celý měsíc jsme nežili 

pro rodinu z důvodu návštěvy nádherných pamá-

tek a akcí v Praze! A kde jsou všechna ostatní místa 

naší krásné vlasti! 

Zdeněk a Milada Špačkovi, Dobrá Voda u Křižanova 

Jsme moc rádi, že se Vám speciál Praha líbil 

a stejně tak i samo město. Praha je prostě Praha, mat-

ka měst, místo, kde se setkáte s historií i současností 

v jednom okamžiku, a je jen a jen na Vás, kterou z cest 

se dáte vést. 

Dobrý den, v posledním speciálu, který je mi-

mochodem NÁDHERNÝ (už i ten minulý PAMÁTKY 

2013 byl moc pěkný), je u soutěží napsáno, že se 

odpovědi mají posílat do 15. 3. 2014. Vím, že se 

říká „Co je psáno, to je dáno…“, ale není to datum 

prosím „až“ moc vzdálené? Nerada bych propásla 

termín odeslání, pokud by šlo o překlep a  termín 

pro odeslání by byl mnohem kratší. Omlouvám se, 

že Vás zdržuji svými dotazy od Vaší práce. 

Loučí se Štěpánka Fišerová

Není třeba se omlouvat, proto jsme tady. Ohled-

ně Vašeho dotazu, není to překlep, termín 15. 3. 

je správný a  výsledky budou uveřejněny ihned na 

www.kampocesku.cz a v magazínech KAM po Česku 

– duben a KAM na výlet speciál – květen. 

Dobrý den, jsem pracovnice infocentra, kam 

pravidelně dochází oblíbený magazín Kam po Čes-

ku. Místní občanka bez přístupu k  internetu mě 

požádala, abych vás zkusila poprosit, zda by neby-

lo možné s příštím číslem zaslat i starší výtisky. Je 

věrnou čtenářkou a sběratelkou vašeho magazínu. 

Alena Davidíková, IC Svoboda nad Úpou 

Dobrý den, je-li to tak, v tomto výjimečném pří-

padě pár vydání pro paní pošleme.

Luděk Sládek, šéfredaktor

Otec se ho rozhodl vý-

hodně fi nančně i  politicky 

oženit s  dcerou římského 

císaře Ludvíka IV. Bavo-

ra. Panovníci se ale nějak 

nepohodli a  ze svatby se-

šlo. To přimělo Václavovu 

matku pokusit se syna za-

snoubit znovu, tentokrát 

s  Johanou Brabantskou 

(1322–1406), dcerou bra-

bantského vévody Jana III., 

a  tedy dědičkou Brabant-

ska a  Limburska. Nic jí ne-

vadilo, že vdova Johana 

(po Vilému IV. Holandském) 

byla o  15 let starší než její 

syn. Zásnuby proběhly ve 

Václavových deseti letech 

a  svatba se konala o  pět let později (1352). Díky 

tomu se stal Václav doslova přes noc otcem něko-

lika levobočků, ale s  Joha-

nou děti neměli. 

Do dějin se tedy neza-

psal jako válečník či politik, 

ale jako básník a  mecenáš 

kronikáře a  básníka Jeana 

Froissarta. Francouzsky na-

psal 79 básní, především 

v  duchu milostné truba-

dúrské poezie. Zemřel před 

630 lety, 8. prosince 1383 

v  Bruselu, snad na lepru. 

Pochován je v  cisterciác-

kém klášteře Orval (Belgie) 

a  posledním přáním Vác-

lava bylo, aby jeho srdce 

poslali manželce. Dědicem 

v Lucembursku se stal jeho 

synovec Václav IV. a  Bra-

bantsku i Limbursku vládla Johana.

-lgs-

Rozhodl se proto hledat pomoc u panovnické-

ho dvora, zvláště když vytušil, že by mu mohl být 

český král a pozdější římský císař Ferdinand Habs-

burský nakloněn. Ale udržování vztahů se dvorem, 

dlouhé pobyty ve Vídni, nákladné cesty po Evropě 

a  rozhazovačný života jeho bratří lezly do peněz. 

Neodvratně proto muselo dojít k  dělení majetku. 

Bratr Vojtěch dostal panství na Moravě s centrem 

v Prostějově, Vratislav další moravské statky s cen-

trem v Židlochovicích a Jaroslav si ponechal česká 

panství, největší z  nich Pardubice a  Potštejn. Ale 

ani poté se Jaroslav dostatečně nevěnoval svému 

panství. Zaneprázdněn povinnostmi u dvora pově-

řil roku 1550 jeho správou Petra Hamzu ze Zábě-

dovic, zkušeného fi nančníka. Rostoucím dluhům 

ale ani on nezabránil. Majetek tak byl postupně 

rozprodáván, často pod cenou, nebo propadl věři-

telům. Roku 1556 musel Jaroslav prodat i Potštejn 

a  výnos z  panství pardubického rozdělil mezi vě-

řitele. Nestačilo to ale ani na úroky, a tak Jaroslav 

uprchl před věřiteli do Itálie, kde 27. července 1560 

zemřel. Dobré jméno rodu zachránil až panovník, 

který nechal převzít panství královskou komorou 

a zaplatil za Jaroslava jeho dluhy. Tak skončila zlatá 

éra Pernštejnů v Pardubicích. -lgs-

Ve stínu bratra
Václav Lucemburský (25. 11. 1337, Praha), zvaný Český, vévoda 
lucemburský, brabantský a limburský, byl synem krále Jana 
Lucemburského a Beatrix Bourbonské. Byl ale také nejmladším 
bratrem císaře Karla IV. (měli společného otce), a přestože mu sudičky 
nedaly do vínku vládnout, čekal ho osud neméně dobrodružný. 

Před dluhy do Itálie
Jaroslav z Pernštejna se narodil před 485 lety, 14. listopadu 1528. Byl nejstarším 
z dětí Jana z Pernštejna (v době jeho smrti bylo Jaroslavovi 20 let). Jaroslav se jako 
prvorozený musel postarat o sourozence Vratislava, Vojtěcha a Kateřinu, ale také 
se od něj čekalo, že převezme odpovědnost za správu rozsáhlého pernštejnského 
majetku.

www.kampocesku.cz   2
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KAM na výlet s:
P. Milošem Szabo

Obléhání Plzně, mědirytina z Theatrum Europaeum

Narodil se v  roce 

1964 v Bojnicích, vystu-

doval Teologickou fa-

kultu Komenského uni-

verzity v Bratislavě a po 

vysvěcení v  roce 1988 

působil v  Levicích, 

Vráblích či Bratislavě. 

V  roce 1995 odešel do 

Čech, kde dodnes pů-

sobí jako farář na praž-

ském Žižkově. Kam nás pozve v čase adventním?

Když začíná advent, někde uvnitř nás se spíše 

automaticky než uvědoměle ozývá nutkání něco 

dobrého udělat. Pomoct nuzným, navštívit stařenku, 

poslat peníze na nadační fond, koupit dárek do dět-

ského domova.  

Když začíná advent, láká nás to vydat se někam 

na výlet. Jen tak. Jako bychom tušili konec roku nejen 

racionálně, ale i biologicky. Ještě něco stihnout, ještě 

se někam podívat. Jako kněz bych vás měl pozvat na 

nějakou mši anebo aspoň do kostela. Jako Pražan 

bych vám měl napsat něco hezkého o  našem hlav-

ním městě, zejména o rázovitém Žižkově, kde půso-

bím a kde je stále co objevovat. Místo toho se zasním 

a pozvu vás na místo, s nímž nemám nic společného. 

Objevil jsem je vlastně náhodou na svých potulkách 

českou přírodou. Na severním Plzeňsku nedaleko od 

vsi Dolany stojí uprostřed louky, jen pár metrů od řeky 

Berounky, kostel svatého Petra a Pavla. Už dávno ne-

slouží bohoslužbám, stejně jako dávno kolem něj ne-

stojí žádná obec, pro niž byl ve 13. století postaven. 

Chátral již ve století 19. a doslova jen zázrakem přežil 

století 20., kdy se bouralo a ničilo mnohé, co připomí-

nalo náboženství. Možná se nikomu nechtělo na to 

odlehlé místo tahat buldozery a rovnat starobylý sva-

tostánek se zemí. Až poslední roky se našli nadšenci, 

kteří se o  kostel začali starat a  opravovat jej. Dnes 

má opět střechu, zvonici, ba dokonce i funkční zvon. 

A tak – i když je to pouze v představách – se vydám 

spolu s vámi brzy ráno některý adventní den na zdejší 

roráty. Auta zastavíme v bezpečné vzdálenosti a vy-

dáme se úplnou tmou za malým světélkem kousek 

od Dolan. Pod nohama nám bude křupat sníh a my 

budeme mít pocit, že jsme před Vánoci objevili i něco 

důležitějšího než pouze supermarkety na okrajích na-

šich měst… Luděk Sládek

Opevněná Plzeň se v  té době 

dala velmi snadno bránit, tedy po-

kud by byli obránci lépe ozbrojeni. 

Proto se Mansfeld rozhodl jednat 

rychle, dříve než by Plzni přišly na po-

moc posily. Na plzeňském předměstí 

se objevila jeho armáda 19. září, ale 

na frontální útok neměla dost po-

četních sil. Rozhodl se proto město 

nedobývat, jen jej oblehnout a  vy-

hladovět. Bylo tedy jen otázkou času, 

kdy obléhatelé prorazí hlavní zeď. 

Zeď padla a  po několikahodinovém 

boji muže proti muži se Plzeň vydala 

do rukou obléhatelů. Mansfeld si vy-

žádal 120 000 zlatých guldenů jako 

válečné reparace a dalších 47 000 fl orinů za nevy-

pálení města. Nedlouho poté Katolická liga oprav-

du uspořádala tažení do Čech, vedené maršálem 

Buquoyem a Maxmiliánem Bavorským. A konec ur-

čitě znáte. Porazila české stavy v bitvě na Bílé hoře 

8. listopadu 1620. Mansfeld toho dne zůstal v klidu 

za hradbami „své“ Plzně.

Alois Rula

Brzy se ocitl mezi předními českými buditeli 

a  jako každý idealista měl i on nouzi o peníze. 

Živil se jako soukromý učitel, vyučoval češtinu 

na gymnáziu, ale nepodařilo se mu získat stálé 

zaměstnání. Neuspěl ani ve Vídni. Po návratu 

onemocněl a ocitl se ve velké  bídě. Josef Dob-

rovský, další významný český vlastenec, se mu 

snažil pomáhat. 

Přesto stále psal, a občas i pod pseudony-

mem Karel Hynek Thám. Názvy jeho děl nám 

dnes mohou znít krkolomně: „Obrana jazyka 

českého proti zlobivým jeho utrhačům, též 

mnohým vlastencům v cvičení se v něm nedba-

lým a  liknavým sepsaná“, „Nejnovější ouplný 

česko německý slovník, aneb příhodný vejbě-

rek slov k mluvení po česku“ nebo třeba „Všeo-

becné naříkání na služebné děvečky zvlášť a na 

čeledíny vesměs“. Ale v době, kdy všude zněla 

němčina, byly pro vlastence rajskou hudbou. 

Kromě psaní také překládal, například Shake-

spearovy a  Schillerovy hry. Zemřel v  Praze 

7.  března 1916 na nemoc chudých – tuberku-

lózu.  Jolana Uhlířová

Dobytí Plzně protestanty
Po druhé pražské defenestraci 23. května 1618 byla otřesena moc krále 
Ferdinanda II. Generálporučíkem českého vojska se stal Jindřich Matyáš Thurn 
a generálem dělostřelectva Petr Arnošt Mansfeld, disponující armádou placenou 
z peněz Savojska a Benátské republiky. Z obavy před perzekucí začali země Koruny 
české opouštět katoličtí šlechtici i duchovní a uchylovali se do Plzně, odkud chtěli 
pokračovat dál za hranice. 

Chudý buditel
Doktor fi lozofi e a spisovatel Karel Václav Ignác Thám se narodil před čtvrt 
tisíciletím, 4. listopadu 1763 v Praze. Katalogizace české literatury, kterou se 
zabýval v Národní veřejné knihovně pražské, ho dovedla až k vlastenectví. 

www.kampocesku.cz   3
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17. prosinec 1108

Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla 

dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princez-

na. Ve dvaceti letech se provdala za třicetiletého 

Wiprechta z Grojče, který věnem získal zemi neda-

leko českých hranic, území Nišanů, Labskou kotlinu 

k Drážďanům a oblast kolem Budyšína.

16. listopad 1543

Brikcí z Licka (asi 1488 – 16. listopadu 1543) byl 

český právník, politik, soudní písař a mistr pražské 

univerzity. Ve 30. letech se stal písařem komorního 

soudu a v roce 1536 vyšlo jeho dílo Práva městská, 

soupis do češtiny přeložených nálezů zemských 

soudů brněnského a jihlavského práva, které byly 

ve své době hojně užívány.

22. prosinec 1573

Univerzita Palackého v Olomouci je svou tradi-

cí po Univerzitě Karlově druhá nejstarší univerzita 

v českých zemích, na Moravě pak nejstarší. Vznikla 

22. prosince 1573 udělením příslušných práv dosa-

vadní olomoucké koleji Tovaryšstva Ježíšova. V době 

stavovského povstání na čas zanikla, ale byla obno-

vena v roce 1621.

8. prosinec 1613

Připomeňme si výročí smrti Adama Zalužanského 

ze Zalužan (asi 1555? – 8. prosince 1613). Byl to 

český lékař, lékárník, botanik a pedagog. Pocházel 

z měšťanské erbovní utrakvistické rodiny. Vzdělá-

ní získal na Karlově univerzitě na škole U Svatého 

Jindřicha a v Německu. Snažil se o znovuobnovení 

lékařské fakulty.

28. listopad 1688

Připomínáme si úmrtí Bohuslava Balbína z Vorlič-

né (latinsky Bohuslav Balbinus; 3. prosince 1621 – 

28. listopadu 1688), českého literáta, historika, kně-

ze, zeměpisce a pedagoga. Jako jezuita se účastnil 

rekatolizace, jako vlastenec se ve své době řadil mezi 

obhájce českého jazyka. Patří mezi nejvýznamnější 

osobnosti českého baroka.

2. listopad 1713

Uběhlo 300 let od položení základního kamene 

ke sloupu Nejsvětější Trojice na Malostranském 

náměstí. Stojí na ploše severní části náměstí, i se 

sochami Panny Marie a českých světců. Byl posta-

ven podle návrhu Itala Giovanniho Battisty Alli-

prandiho z roku 1717 na paměť vymizení morové 

epidemie v roce 1713. 

7. prosinec 1723

Jan Blažej Santini-Aichel (3. února 1677 – 7. pro-

since 1723) byl významný český barokní architekt 

italského původu. Ve svých projektech předkládá 

prostřednictvím znalosti matematiky, geometrie, 

numerologie a zanícenosti pro katolickou věrouku 

užitím židovské a křesťanské kabaly silné smyslové 

i duchovní naplnění prožitků. 

chorobince v Náchodě a Novém Městě nad Metují. 

V roce 1932 byl zvolen členem vedení Jednoty pro 

dostavbu chrámu sv. Víta, kde s  bratrem Josefem 

fi nancovali kapli sv. Anežky české. V  roce 1935 se 

stal členem výboru Národního muzea. Po konfi ska-

ci rodinného majetku (po únoru 1948) odešel s ro-

dinou do emigrace, kde zemřel 29. května 1953.

Josef Grof

Poté pokračoval ve studiích na univer-

zitě v  Halle a  po absolutoriu se vrátil do 

rodinné fi rmy. Prošel barvířstvím, faktor-

stvím, vedl fi remní účetnictví a  nakonec 

se roku 1894 stal společníkem fi rmy. V roce 

1893 se oženil s  dcerou náchodského 

starosty Marií Tichou, se kterou měli čtyři 

děti. Byl spoluzakladatelem České banky 

(1899), členem Průmyslové rady ve Vídni 

a  od roku 1902 založil s  dalšími textiláky 

Spolek českých textilních průmyslníků, 

kde byl jeho bratr Josef Bohumil dlouholetým 

předsedou. Spolu také roku 1908 koupili velkosta-

tek a  zámek v  Novém Městě nad Metují a  roku 

1910 získal Cyril zdevastovaný zbraslavský klášter, 

který pro něj arch. Jurkovič přestavěl na útulný zá-

mek. V roce 1912 císař povýšil otce Josefa a s ním 

dědičně i celou rodinu do šlechtického stavu s pří-

domkem z  Dobenína. Ve 30. letech Cyril zakládal 

Za dobu své existence 

se tento starý český rod 

honosí řadou osobností, 

které se zapsaly do dějin 

Zemí koruny české. Jed-

ním z  nich je i  Ferdinand 

hrabě z Bubna a Litic, kte-

rý se narodil před 245 lety, 

26. listopadu 1768, v  Zá-

mrsku. Byla mu určena ka-

riéra vojáka, proto vstou-

pil do rakouské armády 

již v  16 letech jako kadet 

dělostřeleckého pluku. 

Zakrátko se mu také na-

skytla příležitost získat 

si válečné ostruhy ve válce s  Turky (1788–1789). 

Ferdinand se vyznamenal, a  hned několikrát. Při 

obléhání Bělehradu byl povýšen do hodnosti pra-

porčíka, zanedlouho do hodnosti podporučíka 

a zakrátko nadporučíka 7. jezdeckého regimentu. 

Roku 1794 se vyznamenal 

při obléhání Mannheimu, 

v roce 1796 při ústupu voj-

ska arcivévody Karla od 

Rýna k Dunaji u Neumark-

tu (1799) a roku 1813 bo-

joval v čele 2. lehké divize 

v  bitvě u  Lipska. Za své 

hrdinství byl vyznamenán 

Vojenským řádem Marie 

Terezie. Netrvalo dlouho 

a  dosáhl hodnosti maršá-

la. Zemřel ve věku 57 let, 

5. června 1825, v  Miláně. 

Jen pro pořádek, další naši 

maršálové byli: Linhart 

Colona z  Felsu (1565–1620), Albrecht z  Valdštej-

na (1583–1634), Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic 

(1611–1686), Jan Radecký z  Radče (1766–1858) 

a Karel Janoušek (1893–1971).

Lucie Sládková

Rytíř z Dobenína
Cyril Adolf se narodil jako třetí syn manželů Josefa a Anny 
Bartoňových před 150 lety, 24. prosince 1863. Znám je sice 
jako průmyslník díky rodinné fi rmě Josef Bartoň & synové 
v Náchodě, ale byl také uznávaným fi lantropem. Stejně jako 
jeho bratři se vyučil barvířem, ale otec svolil i k jeho studiu 
na Vyšší hospodářsko-průmyslové škole v Táboře, kde mimo 
jiné učil prof. Karel Němec, syn Boženy Němcové.  

Zapomenutý maršál 
Kořeny Bubnů, původně vladyckého, později hraběcího rodu, 
odvozujícího svůj přídomek od hradu Buben, najdeme ve 14. století. 
Později si jedna z větví rodu ke jménu z Bubna přidala další přídomek 
– z Litic, a to podle hradu Litice, který koupil Mikuláš z Bubna (1562), 
majitel panství Přestavlky s tvrzí, nedaleko Chocně. 

Cyril Adolf Bartoň z Dobenína

www.kampocesku.cz   4

KAM to vidí



fo
to

 ©
 W

ik
ip

ed
ie

fo
to

 ©
 W

ik
ip

ed
ie

Historia 
magistra vitae
26. listopad 1753

František Ondřej Poupě nebo také Franz Andreas 

Paupie (26. listopadu 1753 – 1. prosince 1805) patřil 

mezi významné osobnosti českého pivovarnictví, 

byl přímo zakladatelem českého odborného pivo-

varnictví. Někdy byl také nazýván „geniální sládek“, 

zajímal se o kvasnou chemii, proslul i jako konstruk-

tér pivní váhy.

4. listopad 1763

Uplynulo již 250 let od narození českého obroze-

neckého fi lologa, básníka a překladatele, zároveň 

i autora Obrany jazyka českého Karla Ignáce Thá-

ma (4. listopadu 1763 – 7. března 1816). Po studiích 

pracoval v Národní veřejné knihovně pražské. Poté 

se živil jako soukromý učitel češtiny, francouzštiny 

a němčiny.

29. prosinec 1813

Karel Sabina (pseudonymy Arian Želinský a Leo 

Blass; 29. prosince 1813 – 8. listopadu 1877) byl čes-

ký spisovatel, politik a novinář. Proslul jako autor 

libret k operám Bedřicha Smetany (Prodaná nevěs-

ta). Za připravování protirakouského spiknutí byl 

10. května 1849 zatčen a ve vyšetřovací vazbě strávil 

tři a půl roku.

10. prosinec 1818

František Ladislav Rieger (10. prosince 1818 – 

3. března 1903) byl český politik a spoluzakladatel 

Národní strany. Během revolučního roku 1848 jako 

jeden z českých předáků a aktivní poslanec Říšského 

sněmu ve Vídni a Kroměříži neúspěšně prosazoval 

liberální principy plánované rakouské ústavy a fe-

deralizaci monarchie. 

2. listopad 1828

Narodil se Jan Nepomuk František Harrach (2. lis-

topadu 1828 – 12. prosince 1909), český šlechtic 

z  rodu Harrachů, politik, mecenáš a  podnikatel. 

Stoupenec českého státoprávního programu, aktiv-

ní v rozvoji českého kulturního i politického života, 

mj. při budování Národního divadla v Praze. Také do 

Čech přivezl první lyže. 

13. prosinec 1838

Tomáš Krýza (13. prosince 1838 – 31. května 1918), 

autor slavného betlému, kterému se dnes říká Krýzo-

vy jesličky, byl jindřichohradecký měšťan a punčo-

chářský mistr. V 9 letech údajně inspirován strýcem, 

který stavěl jesličky, prohlásil: „Až budu velký, posta-

vím také takové jesličky, ale ještě větší a krásnější.“

19. prosinec 1838

Karel Huss (3. ledna 1761, Most – 19. prosince 1838, 

Kynžvart) byl český kat a sběratel. Narodil se v české 

katovské rodině, a přestože se rodina snažila, aby 

nemusel vykonávat toto řemeslo, i on se nakonec 

stal katem – jako jeho otec Jan Pavel Huss. Ačkoli 

pocházel z devíti dětí, naživu zůstal jen Karel a jeho 

dvě sestry.

Narodil se  27. prosince 1888 v Kutné Hoře do 

starého a rozsáhlého hereckého rodu. Vojta se vyu-

čil slévačem a divadlo začal hrát ochotnicky. Prošel 

několika hereckými společnostmi a  také divadly 

v  Brně a  Plzni. Od roku 

1919 byl členem Divadla 

na Vinohradech a od roku 

1925 působil v  činohře 

Národního divadla. Jeho 

drsný a  poněkud chra-

plavý hlas byl pro něho 

typický a  také je dodnes 

vděčným objektem pro 

Vojtovy různé imitátory. 

Mezi jeho nejznámější 

fi lmové role nepochybně 

patří titulní postava Juraje 

Hordubala v dramatu Hor-

Antonín Kubát mladší, nekorunovaný „Posled-

ní Podskalák“, byl také posledním podskalským 

plavcem i  nejstarším členem spolku Vltavan, do 

kterého vstoupil 3. 10. 1892. Narodil se před 145 

lety, 27. listopadu 1868, v Podskalí čp. 365 a poz-

ději žil ve Vyšehradské ulici čp. 5. Antonín pracoval 

po celý život jako kormidelník a vrátný vorů a zís-

kal jako jeden z mála patent (1927), který ho jako 

kormidelníka nebo vrátného vorů opravňoval vést 

plavidla i  za hranice republiky. Neméně výraznou 

osobností byl i  jeho otec Antonín Kubát st., který 

v  červnu 1871 spoluzakládal spolek Vltavan. An-

tonín Kubát ml. zemřel ve věku nedožitých 99 let 

17. července 1967.  Zdena Kubátová

dubalové a  také starý Josef Bezoušek v protekto-

rátním fi lmu Pantáta Bezoušek. Ovšem jeho neza-

pomenutelnou fi lmovou rolí asi už navždy zůstane 

dodnes oblíbená postava strašlivého loupežníka 

Sarka-Farky z fi lmu Hrátky s čertem. 

Jaroslav Vojta byl pověstný svou milou a vese-

lou povahou, smyslem pro humor a uměním splést 

pointy vtipů. A jelikož prý moc rád vyprávěl anek-

doty, ale pokaždé je poněkud zkazil, začalo se říkat, 

že je „zvojtil“. 

V  šedesátých letech 

se hodně prosazoval také 

v  televizi, a  tak si ho urči-

tě vybavíte jako Leopolda 

Nedobyla v seriálu Sňatky 

z  rozumu nebo jako dů-

chodce Lojzíka v inscenaci 

Tchýně. 

Skvělý herec a  ne-

napodobitelný vypravěč 

anekdot zemřel 20. dubna 

1970 v Praze.

-mak-

Jedinečný Sarka-Farka
Jaroslav Vojta sice patřil k nejlepším hercům Národního divadla, ale hlavních rolí 
si ve fi lmu moc nezahrál. I tak jsou jeho fi lmové role nezapomenutelné, jako třeba 
geniálně zahraný loupežník Sarka-Farka v pohádce Hrátky s čertem.

Poslední Podskalák
Podskalí je název dnes již zaniklé osady, která vyrůstala na pražském pravém 
břehu Vltavy od 12. století. Časem tvořila zástavbu mezi ústím Botiče a jezem 
nad novoměstskými mlýny (dnes Mánes). Někdejší podskalský kostel sv. Kosmy 
a Damiána je připomínán již roku 1178 a obec roku 1198, ale nejspíš byla mnohem 
starší. Lidé v Podskalí žili z vorařství, rybolovu, obchodu se dřevem, ledařství 
a těžby říčního písku.

Vory v Podskalí 

KAM to vidí
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AC Sparta Praha 1896 AC Sparta Praha 1908

První derby se Slavií sehrála Sparta 29. března 1896 

na turnaji „Národní zápasy mužstev, kopaný míč cvičí-

cích“. Sparta sice vyhrála historicky první derby 1:0, ale 

rozhodčí Josef Rössler-Ořovský po zápase gól odvolal. 

Jeho rozhodnutí odpovídalo tehdejším pravidlům, 

kdy museli gól schválit kapitáni obou mužstev. Mohu 

se jen domnívat, že tehdy se slávisti naučili nejspíš 

také „plakat“, což jim vydrželo dodnes. Vztahy po prv-

ním derby se ochladily a další utkání se sehrálo až po 

jedenácti letech (2:2). Jaromír Kohout

S Bohumilem Rudlem přišli do klubu i jeho bratři 

Václav a Rudolf, kteří také hráli fotbal, a brzy přivedli 

celý fotbalový kroužek z Letenské pláně. Protože 

ale původně očekávaná podpora klubu ze strany 

vinohradské radnice nebyla žádná, rozhodl se klub 

9. srpna 1894 v kavárně Demínka změnit působiště. 

Tady byla také vyřčena památná věta Vladimíra Ho-

rejce: „Nechť se náš klub napříště zove AC Sparta!“ 

Zpočátku trénovali na vojenském cvičišti na In-

validovně a zápasy hráli zpravidla na Císařské louce. 

Josef se narodil v  Plzni, kde vystudoval gym-

názium, a  poté odejel studovat bohoslovectví na 

papežskou univerzitu v  Římě. V  roce 1932 se stal 

profesorem na Teologické fakultě Univerzity Karlo-

vy. V  roce 1942 byl po atentátu na Heydricha za-

tčen a  vězněn v  koncentračních táborech Terezín 

a Dachau. Dne 4. listopadu 1946 ho papež Pius XII. 

jmenoval arcibiskupem pražským. 

Po komunistickém převratu v únoru 1948 od-

mítl podřídit církev komunistické moci a  osobně 

vystoupil proti komunisty zřízené podvratné „Ka-

tolické akci“. V  letech 1949–1963 byl protiprávně 

internován StB. V roce 1963 byl sice propuštěn, ale 

nesměl vykonávat arcibiskupský úřad. 25. února 

1965 ho papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Stát 

Beranovi povolil odjet do Říma s  úmyslem, že už 

mu nedovolí návrat zpět do země. Kardinál ale vů-

bec netušil, že se nebude moci vrátit. 

V Římě se okamžitě zapojil do práce, například 

se na koncilu vyslovil pro rehabilitaci Jana Husa. 

Také zde založil České náboženské středisko Vele-

hrad. Po sebevraždě Jana Palacha přednesl ve vati-

kánském rádiu projev, ve kterém vyzdvihl Palacho-

vy ideály (ačkoliv jeho čin neschvaloval), za což byl 

komunistickými pohlaváry velmi kritizován. 

Kardinál Beran zemřel 17. května 1969 a  je 

jediným Čechem, který byl pohřben v  kryptách 

svatopetrské baziliky. Komunistická vláda totiž ne-

povolila převoz jeho těla do vlasti. V dubnu 1998 

byl zahájen proces k jeho blahořečení.  -mak-

20. prosinec 1838

Datum úmrtí Kašpara Marii, hraběte ze Štern-

berka (6. ledna 1761 – 20. prosince 1838), který byl 

jedním z nejvýznamnějších přírodovědců 19. století. 

Je považován za jednoho ze zakladatelů paleobo-

taniky. Shromáždil rozsáhlé sbírky nerostů a zkame-

nělin, ty se staly základem sbírek Národního muzea 

v Praze, které založil.

25. prosinec 1858

Tohoto dne se narodil Karel Emanuel Macan 

(25.  prosince 1858 – 6. února 1925), nevidomý 

hudební skladatel, zakladatel slepecké knihovny 

v Praze, propagátor esperanta, vydavatel slepecké-

ho časopisu Zora, který vychází dodnes, učitel hud-

by v pražském Klárově ústavu nevidomých a autor 

první slepecké české knihy Jitřenka. 

8. listopad 1873 

Světlo světa spatřil Adolf Piskáček (8. listopadu 

1873 – 7. června 1919), kterého můžete znát i pod 

pseudonymem Jan Hořec. Byl to český hudební 

skladatel, sbormistr, hudební pedagog a spisovatel. 

Otec byl varhaníkem a jeho bratr Rudolf Piskáček se 

stal známým operetním skladatelem (Perly panny 

Serafínky).

3. listopad 1878

Narození československého politika Rudolfa Lau-

beho (3. listopadu 1878 – 11. září 1937, Praha), kte-

rý byl zároveň poslancem Národního shromáždění 

republiky Československé za Československou stra-

nu národně socialistickou. Poslanecké křeslo získal 

v parlamentních volbách v roce 1920.

18. listopad 1883

Před 130 lety bylo po požáru 12. srpna 1881, který 

zničil měděnou kopuli, hlediště, jeviště a především 

oponu od malíře Františka Ženíška, znovu otevřeno 

Národní divadlo v Praze operou Bedřicha Smetany 

Libuše. Budovu divadla po požáru dokončil prof. 

arch. Josef Schulz. Novou oponu vytvořil malíř Voj-

těch Hynais. 

4. prosinec 1885

Bohumír Kozák (4. prosince 1885 – 1. dubna 1978) 

byl český architekt, představitel funkcionalismu, 

teoretik architektury a  ochránce památek. Jeho 

největším dílem byla stavba rozsáhlého a ve své 

době ojedinělého komplexu Masarykových do-

movů 1926–1934, nyní Thomayerova nemocnice 

v pražské Krči.

3. listopad 1898

Připomeneme si narození Karla Mareše (3. listopa-

du 1898 – 18. června 1960), brigádního generála, 

vojenského pilota a prvního velitele 311. česko-

slovenské bombardovací perutě RAF. V roce 1925 

se vyznamenal při ukázkovém dálkovém letu 

Praha–Kodaň a zpět. Dvakrát zvítězil v závodech 

kolem zemí Malé dohody.

Železná Sparta
Za počátky klubu lze považovat rok 1891, kdy pár nadšenců založilo na pražských 
Maninách klub AC Praha. Za dva roky se ale klub rozhádal a bratři Malečkovi 
založili Athletic Club Královské Vinohrady (tehdy samostatné město za hranicemi 
Prahy). Klub byl ustanoven před 120 lety, 16. listopadu 1893, což je také 
považováno za den založení klubu. 

Život v pravdě a víře
Před 125 lety, 29. prosince 1888, se narodil Josef Beran, pozdější pražský 
arcibiskup, primas český, kardinál a statečný bojovník proti komunismu. Z toho 
důvodu prožil také poslední roky svého života jako vyhnanec v Římě. 

www.kampocesku.cz   6
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posádky. Přesto za oběť drancování padlo ghetto, 

26 obchodů, 4 hostince, palírna a  51 židovských 

domů. Škoda přesáhla 2,5 milionu korun, ale od-

škodněno bylo jen 16 postižených 90 000 Kč.

Alois Rula

První zmínka o původní trhové osadě pochá-

zí z  roku 1141 a  nejstarší zápis o  zdejších Židech 

najdeme v zemských deskách moravských z  roku 

1391. Hlavní vlna osídlení ale proběhla až v  dů-

sledku vypovězení Židů z moravských královských 

měst roku 1454. Zdejší židovská komunita bývala 

často terčem útoků, přesto tu v roce 1848 žilo 30 % 

Židů a jejich vliv rostl. Zvláště v oblasti hospodář-

ské. Poslední pogrom v  Holešově, který byl také 

posledním na našem území, se udál 3.  a 4. prosin-

ce 1918. Nabyl však takových rozměrů, že pořádek 

měla sjednat Československá armáda povolaná 

z  posádky v  Kroměříži. Smutné na celé události 

je, že povolaní vojáci sami 3. prosince večer vnik-

li násilím do židovských domů, kde loupili šperky 

a  peníze. Přitom jediné dvě oběti pogromu byli 

navrátilci z  války: Hugo Gretzer (43), zastřelil ho 

jeho bývalý spolubojovník, kterého v lupiči poznal, 

a  Heřman Grünbaum (21), jenž na obranu svého 

majetku vystřelil a  byl probodnut bodáky. Násle-

dujícího dne dokonali zkázu místní obyvatelé. 

Přítrž řádění učinili až přivolaní vojáci z  brněnské 

Jaromír Vejvoda se na-

rodil 28. března 1902 na 

Zbraslavi. Pocházel ze sta-

rého kapelnického rodu, 

který měl muzicírování 

v  krvi. Slavnou polku slo-

žil v  roce 1927. Zpočátku 

ji jeho kapela hrála jako 

Modřanskou. Vejvodova 

skladba publikum doslova 

uchvátila. V  roce 1934 do-

stala polka slova od textaře 

Vaška Zemana, a tak vznik-

la Škoda lásky. Ve stejném 

roce ji vydalo naklada-

telství Jana Hoff manna 

v  notovém vydání. Podle 

„šikovné“ smlouvy s  na-

kladatelstvím za ni autor 

dostal jen 150 korun. Krátce nato se polka objevila 

v Německu jako Rosamunde a v roce 1938 si našla 

cestu i do USA, kde byla opět přijata s nadšením. Za 

války se hrála také v Anglii a Angličané si mysleli, že 

je to jejich písnička, Ameri-

čané a Kanaďané byli zase 

přesvědčeni, že patří jim, 

Němci si mysleli, že je ně-

mecká, Italové, že je ital-

ská, a  tak bychom mohli 

pokračovat dál a dál. Až po 

válce Češi defi nitivně světu 

objasnili původ polky. 

I když Jaromír Vejvoda 

za život složil desítky dal-

ších skladeb, Škoda lásky 

už navždy zůstala jeho nej-

slavnější. Jediná polka, kte-

rá dobyla svět a svého au-

tora učinila nesmrtelným. 

V  roce 1981 převzal 

Jaromír Vejvoda v  němec-

kém Dortmundu cenu Zla-

tý lev od Rádia Luxemburg a televize ZDF za píseň 

Škoda lásky. Nedožil se ale už okamžiku, kdy se 

jeho skladba stala v lednu 2000 Hitem století. Její 

autor zemřel 13. listopadu 1988.  -mak-

1. prosinec 1898

Zemřel Luděk Marold (7. srpna 1865 – 1. prosince 

1898), český malíř a ilustrátor, který vytvořil panora-

ma Bitva u Lipan, které je vůbec největším obrazem 

v Česku. V roce 1898 dostal medaili za své akvarely, 

které zakoupila pruská vláda. Umřel, aniž by se do-

čkal v Čechách výstavy svých děl. Ta se uskutečnila 

až v roce 1899.

12. prosinec 1903

Čtyři funkcionáři Svatováclavské záložny byli od-

souzeni za účast na podvodech. Po krachu Sva-

továclavské záložny přišlo mnoho lidí o úspory. 

Například farář Jan Boček z Kozmic u Benešova ze 

ztráty části vkladu zešílel a skončil v léčebně v Kos-

monosích. Krach záložny rovněž ochromil veřejné 

aktivity katolické církve.

21. listopad 1908

Připomeneme si úmrtí Josefa Kapuciána (19. břez-

na 1841 – 21. listopadu 1908), lidového řezbáře, 

autora řady řezeb na Třebechovickém betlému. Na 

něm je stejná scéna – spící pastýř se stádem pod 

stromem – ve dvou provedeních vedle sebe, jed-

nou v podání Josefa Kapuciána a podruhé v podání 

Josefa Probošta.

1. prosinec 1908

Zemřel František Augustin (24. května 1846 – 

1.  prosince 1908), významný český meteorolog, 

astronom a geograf. Stal se prvním profesorem kli-

matologie a meteorologie na Karlo-Ferdinandově 

univerzitě v Praze. Publikoval v tisku, byl redakto-

rem části Ottova slovníku naučného a Zeměpisného 

sborníku.

27. prosinec 1908

František Bohumír Zvěřina (4. února 1835 – 

27. prosince 1908) byl český malíř, obvykle zařazo-

ván k romantikům. Témata kreseb čerpal především 

ze svého pobytu v Mariboru a Gorici a z cest po bal-

kánských a jihoslovanských zemích. Publikoval jak 

doma, tak v cizině. Na Moravě maloval v Podyjí, ale 

mimo ně i v Moravském krasu. 

11. listopad 1918

Tohoto dne rakouský císař Karel I. podepsal pod 

silným nátlakem prohlášení, že se vzdává všech zá-

sahů do státních záležitostí (nikoli abdikaci). Tímto 

Rakousko-Uhersko defi nitivně zaniklo. Osamocené 

Německo 11. listopadu 1918 podepsalo příměří 

v Compiègne, čímž první světová válka ofi ciálně 

skončila.

27. listopad 1918

Ten den nás navždy opustil významný český malíř, 

grafi k a výtvarný teoretik Bohumil Kubišta (21. srpna 

1884 – 27. listopadu 1918). Byl nemanželským synem 

z chudé venkovské rodiny, proto cestu k umění neměl 

snadnou, ale prosadil si ji. Dokonce i neutrální témata 

jako zátiší a krajiny maloval jako duchovní dramata.

Těžko uvěřit 
Největší a nejvýznamnější židovská obec na Moravě se nacházela v Holešově 
a dnes si už lze jen těžko představit, že město náleželo dvěma světům – 
křesťanskému a židovskému. Ghetto dávno zmizelo a s ním i jeho obyvatelé.
Jen blednoucí šrám posledního pogromu zůstal. 

Nejslavnější polka světa
Znáte německou píseň Rosamunde nebo anglickou Roll out the Barrels či Beer 
Barrel polku? Určitě ano, jsou to totiž jen cizojazyčné verze polky Škoda lásky. 
Složil ji Jaromír Vejvoda a je to asi jediná naše píseň, kterou zná celý svět. 

KAM to vidí

www.kampocesku.cz   7
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12. prosinec 1918

Veterinární a  farmaceutická univerzita Brno 

(VFU) je veřejná vysoká škola v Brně, první vyso-

ká škola založená nově vzniklou Československou 

republikou. Byla založena 12. prosince 1918 jako 

Vysoká škola zvěrolékařská a jejím prvním rektorem 

byl prof. MUDr. MVDr. h.c. Edward Babák. Škola sídlí 

v Brně – Králově Poli.

21. prosinec 1918

Narodil se český herec Josef Bek (21. prosince 1918 

– 5. května 1995), který celý život hrál optimisticky 

naladěné české muže z lidu. Za svůj dlouhý herecký 

život hrál v téměř sedmdesáti fi lmech i v mnoha 

divadelních hrách. Mezi jeho slavné role patří na-

příklad vysloužilý voják Martin Kabát z fi lmu Hrátky 

s čertem. 

9. listopad 1923

Připomeneme si narození Jaroslava Moučky (9. lis-

topadu 1923 – 26. prosince 2009), slavného české-

ho herce. Jeho postavy většinou patřily mezi lidové 

typy, mírně tíhly ke komediantství, i když posléze rolí 

funkcionáře Pláteníka v televizním seriálu Okres na 

severu byl zaškatulkován právě takto – jako tajemník 

či předseda. 

1. prosinec 1928

Tento den byl významný v období první republiky 

tím, že došlo ke spojení Moravy a země Slezské, tím 

vzniká v Československu země Moravskoslezská. 

Současně také významná města Frýdek, Jihlava, Kro-

měříž, Uherské Hradiště a Znojmo přestala být podle 

vládního nařízení č. 174/1928 Sb. z. a n. statutárními 

městy.

6. listopad 1938

Opustil náš svět Josef Richard Vilímek (14. září 

1860 – 6. listopadu 1938), proslulý český vydava-

tel a  majitel známého pražského nakladatelství 

J. R. Vilímek. Jeho otcem byl Josef Richard Vilímek 

(1835–1911). Po komunistickém převratu v  roce 

1948 bylo nakladatelství znárodněno a o rok později 

defi nitivně uzavřeno. 

16. prosinec 1938

V časopise Mladý hlasatel vyšel první díl dnes již 

legendárního kresleného seriálu Rychlé šípy, ty pů-

vodně vycházely s vynucenými přestávkami v období 

nacismu a komunismu. Zatímco autorem textu byl 

vždy spisovatel Jaroslav Foglar, kreslířem první série 

byl Jan Fischer, druhou sérii kreslil Marko Čermák.

25. prosinec 1938

Tento den zemřel slavný český spisovatel, intelek-

tuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf PhDr. 

Karel Čapek (9. ledna 1890 – 25. prosince 1938). 

Typickým znakem jeho děl je využívání obrovské 

slovní zásoby, používání několikanásobných vět-

ných členů a rozvitých souvětí. Byl sedmkrát nomi-

nován na Nobelovu cenu za literaturu.

Narodila se v  Praze před 90 lety, 19. listopadu 

1923. Po svých rodičích zdědila lásku ke sportu, vý-

borně lyžovala a  ráda plavala. Už od dětství také 

velmi ráda malovala. Často ve škole nedávala pozor 

a malovala si pod lavicí. Její tatínek chtěl, aby uměla 

něco, čím se uživí, proto ji dal do učení na švadlenu. 

To ale Helenu nebavilo, proto jí nakonec přece jen 

zaplatil kurzy kreslení. Ilustrace ji ale zpočátku neži-

vily. Při studiích si přivydělávala jako módní kreslířka. 

Poté se věnovala kreslení komiksů, návrhům plakátů 

nebo kabelek. Nakonec ale zvítězila láska k ilustracím 

a díky ní se můžeme s jejími kresbami setkávat již od 

našich nejútlejších dětských let. Za všechny zmíním 

alespoň obrázky v  leporelech, ve slabikáři, vytvo-

řeném spolu s  J. Žáčkem, a  dále ve známých kníž-

kách, jako jsou Honzíkovy cesty Bohumila Říhy, Děti 

z Bullerbynu Astrid Lindgrenové nebo dětské knížky 

Eduarda Petišky. Mnozí z  nás znají i  krásné příběhy 

kocoura Modroočka nebo večerníček Domeček u tří 

koťátek. Jana Přichystalová

Narodil se 

v  Plzni v  rodině 

obchodníka s  tex-

tilem. Studoval na 

plzeňské reálce, 

kde začal navště-

vovat ochotnický 

spolek. Po válce 

odešel do Prahy 

a v roce 1955 se stal 

partnerem Jana 

Wericha v  Divadle 

ABC. S  Werichem 

hrál šest let až do 

roku 1961. V roce 1967 se účastnil avantgardního 

projektu Kinoautomat na světové výstavě v Mont-

realu. Po návratu se pustil do televizního projektu 

Hovory H. Dokázal nasadit vysokou laťku pro ka-

tegorii zvanou talkshow, česky bavičství. Do pořa-

du si zval známé osobnosti a do svých rozhovorů 

s  nimi vkládal inteligentní humor, který oslovuje 

mnohé diváky i dnes. Hovory H se vysílaly v letech 

1968–1971, s nástupem normalizace byly zrušeny. 

Jeho další 

velkou televizní 

příležitostí byl de-

setidílný seriál Byli 

jednou dva písa-

ři, kde Horníček 

skvěle sekundoval 

Jiřímu Sovákovi. 

Během natáčení 

seriálu ale tragicky 

zemřel jeho jediný 

syn. Horníček přes-

to Písaře dotočil 

a na jeho hereckém 

výkonu tato tragédie nebyla vůbec znát. Jiří Sovák 

v jednom rozhovoru kdysi přiznal, že tehdy Horníč-

ka velmi obdivoval. 

Horníček se také proslavil jako autor více než 

třiceti knih, několika divadelních her a surrealistic-

kých koláží, které často vystavoval. 

Zemřel v  Liberci 15. února 2003 v  péči svého 

přítele MUDr. Vladimíra Mareše. 

Marcela Kohoutová

Máma kocoura Modroočka
Zhruba 250 knížek má na svém kontě jedna 
z nejúspěšnějších českých malířek a ilustrátorek – Helena 
Zmatlíková. Knihy, které ilustrovala, jsou překládány 
do mnoha jazyků (i v zahraničí vycházejí s původními 
ilustracemi). Její obrázky tak znají děti takřka na celém světě, 
velmi oblíbené jsou zejména v Japonsku.

Mistr v oboru talkshow
Miroslav Horníček o svém herectví vždy hovořil jako o pouhém ochotničení. 
Ačkoliv nevystudoval konzervatoř ani DAMU, hrál skvěle, a dokonce si ho vybral 
za partnera i Jan Werich. Autor Hovorů „H“ by se 10. listopadu dožil 95 let. 

www.kampocesku.cz   8
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7. prosinec 1943

Datum narození Františka Veselého (7. prosince 

1943 – 30. října 2009), českého fotbalisty. S fotba-

lem začínal ve Slavii, následovalo dvouleté působení 

v Dukle, poté návrat do Slavie. V roce 1980 přestou-

pil do rakouského Rapidu Vídeň, tam se ale dlouho 

neohřál a už hrál za Sparkasse Zwettl. Kariéru ukon-

čil v klubu First Vienna.

24. prosinec 1953

Připomeňme si železniční nehodu u Šakvic, jednu 

z nejtragičtějších v ČR, resp. v Československu. Došlo 

k ní na Štědrý den roku 1953 u stanice Šakvice na 

trati Brno–Břeclav, kde se srazil osobní vlak a rych-

lík. Při nehodě zemřelo 103 lidí. Na vině byla hrubá 

nedbalost strojvůdce rychlíku, který pil před jízdou 

alkohol. 

10. prosinec 1963

František Slunečko (2. října 1886 – 10. prosince 

1963) byl český generál, legionář první světové vál-

ky, člen Obrany národa, vedoucí ilegální vojenské 

skupiny ALEX a vojenský velitel Čech při Pražském 

povstání 1945. Za své zásluhy byl prezidentem 

republiky v roce 1998 vyznamenán in memoriam 

Řádem bílého lva – vojenské skupiny, III. tř.

16. prosinec 1968

Jiří Steimar (24. dubna 1887 – 16. prosince 1968) 

byl český herec, spolupracoval s rozhlasem a hrál 

v řadě fi lmů. Jeho první manželkou byla herečka 

Anna Steimarová, herci se stali i dcera Jiřina Stei-

marová, vnuci Jiří Kodet a  Evelýna Steimarová 

a  pravnučky Barbora Kodetová, Anna Polívková 

a Vendula Prager-Rytířová.

13. prosinec 1973

Ve čtvrtek 13. prosince 1973 asi ve 3.15 hodin ráno 

došlo v Tachově k výbuchu ubytovny národního 

podniku Plastimat. Při neštěstí bylo až 50 smrtelně 

zraněných. Co do počtu zemřelých je toto neštěstí 

nejhorší z těch, k nimž po druhé světové válce do-

šlo na území bývalého Československa. Výbuch byl 

způsoben únikem svítiplynu.

26. prosinec 1978

Skonal Ludvík Souček (17. května 1926 – 26. pro-

since 1978), český autor science fi ction a literatury 

faktu. Podle spekulací je jeho smrt zahalena tajem-

stvím. Krátce před ní mělo totiž vyjít najevo, že bě-

hem své vojenské služby v Severní Koreji se měl 

Souček zúčastnit lékařských pokusů na amerických 

válečných zajatcích. 

15. listopad 2003

Před deseti lety odešel navždy český herec Jiří Vala 

(27. listopadu 1926 – 15. listopadu 2003). Působil 

v Divadle E. F. Buriana a poté se dostal do činohry 

Národního divadla. Televize mu nabídla několik rolí 

v seriálech, z nichž byl nejvýraznější podnikatel Mar-

tin Nedobyl v seriálech Sňatky z rozumu a Zlá krev.

zhoršujícím se počasí podala posádka poslední hlá-

šení v 17 hodin a 39 minut z oblasti mezi Le Mans, 

Evreux a Rouenem. Všechny další pokusy o spojení 

byly marné. Po nezvěstném letadle bylo vyhláše-

no pátrání ze vzduchu i na moři, ale už druhý den 

bylo jasné, že je zle. V průlivu zmizeli pilot, radio-

telegrafi sta a  šest reprezentantů: brankář Zdeněk 

Jarkovský (20), obránci Zdeněk Švarc (29), Vilibald 

Šťovík (31), Miloslav Pokorný (22) a útočníci Ladi-

slav Troják (34) a Karel Stibor (24). Doma se zatím 

rozšířily spekulace o  emigraci hráčů. Na příbuzné 

se zaměřila i StB, a nic nepomohlo, že později bylo 

v průlivu nalezeno tělo pilota.  Alois Rula

Komplikace s pasy, odlet jen části týmu 6. lis-

topadu, protože zmíněným letem letěl i ministr za-

hraničí Clementis s doprovodem, to vše zapříčinilo, 

že v Paříži zůstalo šest hráčů. Francouzský zástup-

ce jim proto dohodl náhradní let se společností 

Mercure dvoumotorovým letounem Beechcraft. 

Letoun sice v mlze odstartoval z letiště Le Bourget 

v 16 hodin a 38 minut, ale kapitán byl znám svou 

nedbalostí k navigačním pravidlům. I tentokrát se 

navzdory pokynům leteckého dispečera odklo-

nil z kurzu a letěl podél pobřeží na Cherbourg. Ve 

Už jako posluchač Pražské konzervatoře vy-

stupoval v Národním divadle a své první angažmá 

dostal v plzeňském divadle, kde byl do roku 1960. 

Od roku 1960 do roku 1966 byl členem Divadla na 

Vinohradech a  od 1. srpna 1966 až do své smrti 

31.  srpna 1986 byl členem činohry Národního di-

vadla. Ve fi lmu debutoval roličkou Sla-

vomíra Mlejnka v  Pušově Krejčovské 

povídce (1953). Zaujal svým hereckým 

projevem a  brzy šel „z  role do role“. 

První větší rolí na počátku jeho kariéry 

byla postava Drdy v Machově komedii 

Tři chlapi v  chalupě. Později ho bylo 

možné vidět v celé řadě úspěšných fi l-

mů, např. Lidé z maringotky, Bílá paní, 

Kladivo na čarodějnice, Pane, vy jste 

vdova!, Jak utopit Dr. Mráčka, Dva muži 

hlásí příchod, v pohádkách Honza má-

lem králem či Princ a  Večernice nebo 

v komedii Což takhle dát si špenát.

Martina Štěpánková Jurová

Kam se poděli?
Řeč je o hokejovém reprezentačním mužstvu Československa, jehož šest členů 
se před 65 lety, 8. listopadu 1948, ztratilo za nevyjasněných okolností při přeletu 
kanálu La Manche z Paříže do Londýna. Nový trenér reprezentace Vodička měl 
s týmem zahájit přípravu mužstva zájezdem do Francie a Velké Británie, kde měl 
sehrát přípravné zápasy před 16. mistrovstvím světa a 27. mistrovstvím Evropy ve 
Stockholmu 1949.

Velký herec malých rolí
Připomeňme si 90. výročí narození rokycanského rodáka, 
herce a divadelního režiséra Čestmíra Řandy (5. prosince 
1923). Herce spíše menších rolí, o to však výraznějších. Již 
za studií na strojní průmyslovce hrával ochotnicky divadlo, 
které neopustil ani po nástupu do zaměstnání. Mezníkem 
však pro něj bylo setkání s Jaroslavem Průchou, který ho 
přesvědčil o studiu herectví na dramatickém oddělení 
Pražské konzervatoře. 

KAM to vidí
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Předvánoční prodej 
v Infocentru KČT
Nemáte ještě dárek pro své blízké? 
Navštivte nás a vyberte si z široké 
nabídky turistických map, suvenýrů 
a funkčního oblečení.

Kde nás najdete?
Infocentrum KČT (po–čt: 10–18 hod.) 

Fügnerovo náměstí 3, 120 00 Praha 2

tel.: +420 224 498 355, mobil: +420 736 754 030 

e-mail: info@kct.cz, e-shop KČT: eshop.kct.cz

Silvestrovskou Prahou za 
historií – Novoroční čtyřlístek
Přijďte se projít na silvestra. Přispějete tak na 

budování bezbariérových stezek pro vozíčkáře.

datum: 31. 12. 

start:  11.30–13.00 hod. Národní divadlo  

(piazzeta)

trasy: 8 a 11 km

cíl: 13.00–16.30 hod. dle popisu trasy

Za příspěvek do sbírky získáte odznak.

1 2

1 2

C

B

A

Své odpovědi nám posílejte do 10. prosince z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.

www.kartografie.cz

Velký atlas Prahy

Ve které části Prahy najdete 
Národní technické muzeum?

a) Dejvice
b) Vršovice
c) Holešovice ???
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NOVASOL s.r.o. 
nám. TGM 809
468 51 Smržovka
tel.: +420 483 382 955
mobil: 606 729 702 

e-mail: novasol@novasol.cz
www.novasol.cz 
tel.: +420 222 311 715
fax: +420 222 329 097

NOVASOL s.r.o. 
Politických vězňů 19
110 00 Praha 1
tel.: +420 222 329 098
mobil: 724 753 234

NOVASOL
Rekreační domy a apartmány ve 26 evropských zemích 

Chaty a chalupy ve středních i jižních Čechách 
a na Šumavě, v Krkonoších a Jizerských 
horách, v západních Čechách,
 na Vysočině a jižní Moravě…

NOVASOL: 

30 000 rekreačních domů 

a apartmánů 

ve 26 zemích Evropy

www.kampocesku.cz   10
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Adventní inspirace
z České inspirace

Českáinspirace - města plná života

www.ceskainspirace.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Martin na bílém koni pod Bílou věží
11. 11. 2013
zimou turistická sezóna v Hradci Králové
a na Hradecku nekončí

Muzejní adventní trh
29. 11. – 1. 12. 2013 

První den spolu – novoroční
ohňostroj na Velkém náměstí
1. 1. 2014 
tradiční vítání nového roku v historickém jádru
města pod královéhradeckými dominantami

CHEB
Chebské vánoční trhy
s víkendovými koncerty 
30. 11. – 26. 12. 2013
účinkují: Janek Ledecký, Vilém Čok, Jiří Korn,
Jiří Štědroň, Ilona Csáková, Maxim Turbulenc,
Petr Kolář, Jakub Smolík, Bára Basiková
denně: krasobruslení, flašinetář, soutěže 
pro děti, ponocný

2. adventní koncert – Dan Bárta 
s kapelou Illustratosphere
8. 12. 2013

Slavnostní zahájení výstavy
Ladových obrazů 
14. 12. 2013
koncert Vašo Patejdla, vyhlášení nejlepších
výrobků Ježíškovy dílny

JINDŘICHŮV HRADEC
Pekelně zábavné odpoledne 
a slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu
1. 12. 2013 

Adventní trhy v centru města
1. – 22. 12. 2013

Adventní focení
a textilní řemeslné dílny 
7. – 8. 12. 2013 
focení v historických kostýmech v Muzeu 
fotografie a textilní řemeslné dílny v Domě
gobelínů  

KUTNÁ HORA
Betlémování v královském městě
21. 12. 2013
předvádění vánoční lidové tvorby, dílničky 
pro děti, vánoční koledy, 2x varhanní koncert
s koledami v kostele sv. Jana Nepomuckého

Barborky na Hrádku
7. – 8. 12. 2013
tradiční adventní trhy s doprovodným progra-
mem – ukázky řemesel, divadlo, rozsvícení 
vánočního stromu

Adventní koncert Cantica
+ Cuthna Antiqua
21. 12. 2013 
Galerie Středočeského kraje, Jezuitská kolej
– refektář

LITOMYŠL 
Výstava vánočních ozdob
v zámeckém sklepení
16. 11. – 28. 12. 2013
vánoční stromečky, skleněné ozdoby, 
svařené víno, workshop zdobení ozdob, 
a to vše každý víkend od 13 do 16 hodin, 
otevřeno také 26. a 27.12. 2013

Zámecké sklepení v moci pekelné
30. 11. – 1. 12. 2013 
o prvním adventním víkendu budou mít hříš-
níci možnost navštívit Pekelné království,
a nepropadne-li jejich duše Luciferovi a jeho
strašným služebníkům, poznají také králov-
ství nebeské 

Dětský silvestrovský ohňostroj
na Smetanově náměstí 
31. 12. 2013, 18.00 
s novoročním přípitkem a čočkovou polévkou

POLIČKA 
Hradní advent na Svojanově
30. 11. – 15. 12. 2013 
prohlídky hradu s tradiční adventní a vánoční

výzdobou a vyprávěním o dobových zvycích 

Adventní koncert v domě zbrojnošů
14. 12. 2013 

Vánoční výstava
„Ve světle vánoční svíce“ 
23. 11. 2013 – 12. 1. 2014 
výstava v Centru Bohuslava Martinů představí

fenomén světla, tak jak provázel člověka 

životem 

TELČ
Adventní koncerty – zaposlouchejte
se do sváteční hudby
1. , 8. , 15. a 22. 12. 2013
v kostele Jména Ježíš 

Mikulášské jízdy vlakem
7. 12. 2013  Telč – Slavonice

8. 12. 2013  Telč – Kostelec u Jihlavy

Živý betlém s folklorním souborem
Podjavořičan a Kvítek
21. a 22. 12. 2013
komponovaný pořad telčských folklorních

souborů na nádvoří Státního zámku Telč

TŘEBOŇ
Adventní zjevení
čtyřmetrových andělů
30. 11. 2013 
zahájení trhů a rozsvícení vánočního stromu

Alikvotní sbor Spektrum 
15. 12. 2013 
jedinečný koncert pražského sboru

v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí   

Novoroční ohňostroj 
s hudebním doprovodem 
1. 1.  2014
tradiční přivítání Nového roku 

na Masarykově náměstí v 18.00 hodin 

Vyplňte kvíz na www.ceskainspirace.cz a vyhrajte zajímavé ceny!



IMM media

NEJVĚTŠÍ HITY
SKUPINY ELÁN 
V DIVADLE KALICH

„To nejlepší, 
co je v Praze 
momentáln  

k vid ní.“

Re lex

PRO VELKÝ ÚSPĚCH 
PRODLOUŽENO!

„V Divadle Kalich 
p ipravili doslova 

muzikálovou 
bombu.“  

Blesk magazín

ZDARMA
ORIGINÁLNÍ CD

v hodnotě 299Kč
ke každénu nákupu vstupenek

v pokladně divadla! 

ZDARMA
VÝPRAVNÝ PROGRAM 

MUZIKÁLU
ke každému nákupu vstupenek

v pokladně divadla! 

O F I C I Á L N Í  V O D A

D I V A D L O  K A L I C H ,  J U N G M A N N O V A  9 ,  P R A H A  1

11. 11. Slavnost Svatomartinských vín 

(sál restaurace U Janů Karlštejn)

Návštěvníci ochutnají první mladá vína ročníku 

2013, svatomartinskou husu a  zazpívat si mohou 

s cimbálovou muzikou Žandár. 

23. 11. Nejstarší řemeslo 

(sál restaurace U Janů Karlštejn)

Divadelní představení autorky Pauly Vogel, ve kte-

rém se představí, jak už název napovídá, pouze dám-

ská část ochotnického divadelního souboru Horšov-

ský Týn. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek.  

1. 12. – 12. 1. Vánoční výstava 

(restaurace U Bílé paní Karlštejn)

8. 12. Mikulášský večer pro děti 

(sál restaurace U Janů Karlštejn)

Přijďte se pobavit v čase podzimním 

i adventním na Karlštejn. 

Ing. Richard Kolek, předseda KKS
mobil: +420 776 633 143
www.karlstejnske-vinobrani.cz

SWINGING 
CHRISTMAS

TOMÁŠ 
SAVKA

& guests

Michaela Nosková, 

Kateřina Šildová 

a překvapení!

SSSSWWWING
CCCCHRISTM

TOMÁ

Divadlo v Rytířské, PRAHA 
sobota 14. 12. 2013 od 19:00 hod.

Vánoční koncert

přek

é P

Pořadatel: Mediální partneři: Předprodej vstupenek: 

www.jabato.cz

Karlštejnské pozvání
Karlštejnské kulturní sdružení srdečně zve na Karlštejn každého, kdo se chystá 
v posledních měsících roku na výlet kolem Berounky a hledá něco zajímavého. 
Vybírat bude z čeho a nudit se u nás určitě nebudete. 
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1. 12. od 10.00 do 18.00 / Vánoční trhy a rozsví-

cení vánočního stromku

10.00–18.00 Vánoční trhy; 15.30 živý betlém; 17.00 

rozsvícení vánočního stromu na Jiřího náměstí

5. 12. od 19.00 / Ondřej Ruml a Capella Tour

ojedinělý hudební zážitek v podobě koncertu s ná-

zvem A Capella Tour 2013 (vstupné 190 Kč) 

15. 12. od 9.00 do 16.00 / Adventní trhy

1. zámecké nádvoří

17. 12. od 19.30 / Petr Kotvald: Vánoce hrajou 

glórijá 2013

koncert zpěváka doprovázeného skvělými hudeb-

níky, členy význačných hudebních těles, včetně 

České fi lharmonie, a pěveckým sborem Kvítek při 

ZŠ Václava Havla v Poděbradech (vstupné 390 Kč)

23. 12. od 19.00 / Adventní kalendář

vánočně laděné známé klasické skladby, hraje Mu-

sica dolce vita v sále Lázeňské kolonády (vstupné 

60 Kč)

25. 12. od 19.00 / Vánoční rozjímání…

…o  kouzlu Vánoc, ve spojení s  krásnou hudbou 

klasické kytary v  komponovaném programu he-

rečky Jarmily Švehlové a kytaristy Jana Irvinga

www.mesto-podebrady.cz

1. 11. od 16.30 do 18.30 / Světýlková cesta

cesta po světýlkách a úkolech pro malé děti a jejich 

rodiče v okolí DDM Symfonie

10. 11. od 9.00 do 16.00 / Svatomartinské trhy

nabídka mladých vín, Martin na bílém koni, cimbá-

lová muzika, kouzelník, pro děti divadelní pohádka 

zdarma, 1. zámecké nádvoří a Divadlo Na Kovárně

14. 11. od 17.00 / Pohádkový lampionový prů-

vod s ohnivou SHOW 

začátek na kolonádě u Kongresového centra

Chanuka aneb Svátek světel – 28. 11.; synagoga; 

pořad o  židovských písních a  tradicích, účinkuje 

Menora trio

Rozsvícení vánočního stromu + adventní trh 

– 29. 11.; Karlovo náměstí; programem provází 

 Yvetta Blanarovičová

Mikulášská taneční zábava s  Evou a Vaškem – 

1. 12.; Městský společenský dům

Šťastné Vánoce – 2. 12.; Městské divadlo Kolín; tra-

diční koncert Velkého dechového orchestru Kolín 

– Dolní Chvatliny

Rybova mše vánoční v  provedení Kolínské 

fi lharmonie – 3. 12.; Městské divadlo Kolín

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše, jeho 

sólistů a hostů – 7. 12.; Městské divadlo Kolín

Vánoční trh – 12. 12.; Karlovo náměstí

Vánoční koncert Městské hudby Františka 

Kmocha – 13. 12.; Městské divadlo Kolín

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby – 15. 12.; 

Městské divadlo Kolín; v  provedení smyčcového 

orchestru Archi ZUŠ Kolín a sborů

Adventní výtvarná dílna „Když nastal čas Vá-

noc“ – 16.–20. 12.; Regionální muzeum v Kolíně

Petr Bende & band a cimbálová muzika Grajcar 

– 21. 12.; Městské divadlo Kolín; náladu vánočního 

koncertu dokreslí dětský pěvecký sbor Boni Bam-

bini ze ZUŠ Kolín

Vánoční koncert pěveckého sboru Continuo – 

21. 12.; kostel Českobratrské církve evangelické

Vánoční koncert Paul Daddy Batto Jr. – 22. 12.; 

Městské divadlo Kolín; za doprovodu klavíristy 

O.  Kříže vystoupí se sbírkou tradiční nadčasové 

klasiky – gospelu, spirituálu a vánočních standardů

Živý betlém – 25. 12.; park J. A. Komenského 

Tříkrálový koncert – 6. 1. 2014; Husův sbor v Kolí-

ně;  koncert dětského pěveckého sboru a smyčco-

vého orchestru Vox Bohemica Č. Brod

www.mukolin.cz
www.infocentrumkolin.cz 
www.divadlokolin.cz 
www.msd-kolin.cz 
www.muzeumkolin.cz 

Pozvánka do Poděbrad
Poděbrady – město léčivých pramenů i bohaté historie – každoročně lákají tisíce 
návštěvníků. A ani na podzim a v zimě tomu není jinak, protože Poděbrady 
neztrácejí nic ze svého půvabu ani v tomto období. Naopak. Nostalgické 
„dušičkové“ období nebo advent mají svou nezaměnitelnou atmosféru. Bohatý 
kulturní a společenský program ji jenom umocní. 

Adventní dění rozehřeje město KOLÍN
Prožít čas blížících se Vánoc v královském městě Kolín znamená připomenout si 
sváteční atmosféru. Zapomeňte na tradiční předvánoční shon a přijměte pozvání 
na některou z akcí, které jsou pro vás připraveny v rámci letošního kolínského 
adventu. Vyberte si z bohaté nabídky kulturních akcí, navštivte vánoční trh na 
Karlově náměstí nebo nasajte slavnostní atmosféru při podvečerní procházce 
městem. Přejeme hodně zábavy.

kolín
www.kampocesku.cz   13
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1. 12. Vánoční strom splněných přání 

* 15.00 hod. koncert Václava Hudečka a Verner Co-

llegium (kostel Nanebevzatí Panny Marie, vstupné 

220 Kč sezení, 170 Kč stání a ZTP)

* 17.30 hod. rozsvícení vánočního stromu 

(nám. Starosty Pavla)

8. 12. / 17.00 hod. Adventní koncert

ženský pěvecký sbor Smetana a  Husův sbor 

plk. Stříbrného (vstupné dobrovolné)

12.–23. 12. Vánoční trhy

Floriánské náměstí 

15. 12. / 17.00 hod. Adventní koncert

Chorus Carolinus Kladno (aula Gymnázia Kladno, 

vstupné dobrovolné)

17. 12. / 17.00 hod. Adventní koncert

dětský pěvecký sbor Sluníčko (kino Hutník, vstup-

né dobrovolné)

22. 12. / 17.00 hod. Adventní koncert

chrámový sbor kostela sv. Václava v Kladně-Rozdě-

lově (kostel sv. Václava Kladno-Rozdělov, vstupné 

dobrovolné)

27. 12. / 18.00 hod. J. Š. J. Ryba: 

Česká mše vánoční

ženský pěvecký sbor Smetana, Chorus Carolinus 

Kladno, Kladenský symfonický orchestr (kostel Na-

nebevzetí Panny Marie Kladno, vstupné 90 Kč)

Změna programu vyhrazena. Výtěžek z dobrovol-

ného vstupného všech koncertů bude věnován 

dětským domovům v Kladně a okolí.

Více informací 
a předprodej vstupenek: 
Městské informační centrum 
T. G. Masaryka 499, Kladno 
tel.: +420 312 604 540 
e-mail: infocentrum@mestokladno.cz
www.mestokladno.cz

Můžete se těšit na:
  variace na svatomartinskou husu v podání ho-

telu Opat, Hubert, staročeské restaurace Dačic-

ký a SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

  křest a autogramiádu knihy „Můj život s tygry“ 

chovatele a drezéra sibiřských tygrů Ivana Rin-

gela (vydává společnost Městské knihy, s. r. o.)

  košt mladých českých vín a bohatý doprovod-

ný program

Přivítejte s námi zimu ve stříbrném městě kalíškem 

Svatomartinského!

Více na: 
 www.kutnahora.cz

Když na Svatomartinské, tak do Hory!
Hoďte za hlavu stres všedních dní a vychutnejte si skvělé mladé víno a husí 
speciality ve stříbrném městě! Tradiční Svatomartinské hody se uskuteční 16. 11. 
od 11 do 18 hod. v areálu Galerie Středočeského kraje – GASK v Kutné Hoře. 

Český řemeslný trh 
pod obry

Letos se již po osmé sjedou různorodí řemesl-

níci do podkrkonošského městečka Hostinné, aby 

nabídli své rozmanité zboží a předvedli rukodělnou 

tvorbu. Nebudou chybět textilní hračky, polštářky, 

kapsáře, aranžmá z  přírodních materiálů, šperky, 

svíčky, batika, malbou zdobený textil, keramika, 

výrobky ze dřeva, kůže, proutí, kovu, skla a spousta 

zajímavých drobností pro radost. Stánkový prodej 

samozřejmě nabídne také široký sortiment staro-

českého občerstvení, cukrovinek a dalších pochu-

tin. Vstup je zdarma.

Informační centrum 
tel.: +420 499 404 746
e-mail: infocentrum@muhostinne.cz
http://infocentrum.hostinne.info

Kladenský advent
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stromky z městských lesů. Žáci stromečky nazdobí 

a  dopraví na samotnou akci, kde budou vánoční 

symboly na pódiu vystaveny. Autorům nejhezčího 

z nich předá odměnu starosta Jindřichova Hradce 

Ing. Stanislav Mrvka. Moderátorem a  průvodcem 

celého odpoledne bude Michal Arnošt. Návštěvní-

ci se mohou v rámci Pekelně zábavného odpoled-

ne samozřejmě i občerstvit. Chybět by neměl ani 

pekelně dobrý čaj z kotlíku. 

Na stejném místě, kde bude probíhat zábavný 

program, tedy na náměstí Míru, si v 17 hodin vez-

mou slovo farní vikář Jiří Špiřík a  starosta Jindři-

chova Hradce Stanislav Mrvka. Po jejich sváteční 

promluvě bude před zraky všech přihlížejících 

slavnostně rozsvícen vánoční strom. 

Zábavné odpoledne pořádá město Jindřichův 

Hradec, Občanské sdružení Alfa Fí z  Fakulty ma-

nagementu VŠE v Jindřichově Hradci, Sbor dobro-

volných hasičů Jindřichův Hradec a Oblastní spo-

lek Českého červeného kříže v Jindřichově Hradci. 

Na adventní shledanou v Jindřichově Hradci…

http://infocentrum.jh.cz

Pekelně zábavné 
odpoledne 

Chybět ale nebude ani Pekelná kniha hříchů, 

do které děti mohou nakreslit své obrázky a  do-

spělí třeba vepsat případné neduhy svých rato-

lestí. Součástí programu bude i  vystoupení žáků 

jindřichohradeckých základních a mateřských škol, 

společné zpívání koled apod. Úplnou novinkou 

pak bude soutěž o nejhezčí vánoční stromeček. Na 

šest jindřichohradeckých základních škol doputují 

zakončí rozsvícení vánočního stromu
Na příchod čertů, andělů a Mikuláše se Jindřichův Hradec může těšit v neděli 
1. prosince. Úderem 15. hodiny totiž na náměstí Míru vypukne třetí ročník akce 
s názvem „Pekelně zábavné odpoledne“. Především na dětské návštěvníky čekají 
soutěžní stanoviště, po jejichž absolvování si mohou vyzvednout balíček se 
sladkou odměnou. 

www.kampocesku.cz   15
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A co město Vimperk pro tuto jedinečnou chví-

li připravilo? Tak třeba tradiční trhy, hudbu všední 

i nevšední, ale také místní 19° pivo, byť pouze pro 

tuto příležitost. 

24. 11. (9.30) – Žehnání zvonu při českoněmecké 

mši svaté (farní kostel)

26. 11. (18.00) – Vánoční koncert bubenického 

souboru Wild Sticks, jako poděkování všem, kdo 

přispěli na zvon (farní kostel)

27. 11. (18.00) – Posezení v  Šumavském pivo-

varu s  harmonikou a  Inocencem aneb Jakub Ko-

mrska a pivo Inocenc

30. 11. (8.00) – Vánoční trhy (ulice Rožmberská 

a Pasovská)

 – Trhy řemeslné (sál MěKS Vimperk)

30. 11. (17.00) – Zvonkový průvod – vyjde od 

ZŠ TGM, dojde na náměstí, kde se rozsvítí vánoční 

strom a rozezní zvon Inocenc

www.vimperk.cz

9. 11. Tosca – Metropolitní opera (live projekce), 

Sokolovna 18.45

12. 11. Šmoulové 2 (3D projekce), Sokolovna 

18.30

13. 11. Zkrášlovací den seniorů, Zámecké 

nádvoří 9–18

16. 11. Martinské posvícení, Baráčnická rychta, 

soutěže, hraje Podskalačka (vstup 50 Kč), 19.00

17. 11. Legohrátky – lego a další hry v MěDDM, 

14.00

19. 11. Revival – kino nejen pro seniory, Sokolov-

na 10.00

20. 11. Vánoční ozdoba, výroba ván. ozdob, 

soutěže pro děti, MěDDM 13.30–15.00

20. 11. Metallica (3D projekce), Sokolovna 18.30

25. 11. Lenoška I. Šmoldase s B. Hrzánovou 

a Condurango, Sokolovna 19.00

28. 11. Křídla Vánoc, Sokolovna 19.30

29. 11. Výroba adventních věnců (vstup 30 Kč), 

MěDDM 14.00–16.30

1. 12. Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního 

stromu, MěDDM 16.00 

7. 12. Vánoční koncert – J. Šmukař a Sedmikrás-

ka, Sokolovna 19.00

9. 12. Lenoška I. Šmoldase s L. Dusilovou 

a R. Křesťanem, Sokolovna 19.00

13. 12. TÝNFEST, Sokolovna 19.00

14. 12. Falstaf – Metropolitní opera (live projek-

ce), Sokolovna 18.45

17. 12. Dáma s kaméliemi, divadelní představení 

v MDK Sokolovna, 19.30

31. 12. Silvestr s kapelou Corso, Sokolovna

Informační centrum Týn nad Vltavou
tel.: +420 385 772 301
e-mail: infocentrum@kultura.tnv.cz
www.tnv.cz

Vimperský adventní zvon
Díky společné snaze Vimperáků, německých rodáků i návštěvníků města či fi rem se 
podařilo něco úžasného. Letošní zahájení adventu tak bude nejen pastvou pro oči, 
ale poprvé se budeme moci zaposlouchat do hlasu zvonu Inocenc. Bude zajímavé 
posoudit, jak dobře si porozumí s téměř o šest století starší Maria Hilfe. 

Bohatá kulturní nadílka
v Týně nad Vltavou

Advent na strakonickém hradě 

Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem

29. 11. – 1. 12.

  řemeslné trhy s  pestrou škálou rukodělných 

výrobků doplněné tradičním občerstvením

  celodenní kulturní program včetně otevření 

bran pekelných 

Andělé

23. 11. – 29. 12. 

  výstava zachycuje anděly ve výtvarném umě-

ní, víru v ně a různou podobu vánočních a de-

korativních andělů 

  k vidění jsou i řemeslné výrobky a sběratelské 

kousky

  výstavu doplňuje přehlídka vánočních strom-

ků a dekorací žáků ZŠ a MŠ Strakonicka a po-

hyblivý betlém F. Malého

Vánoční dekorace

13. 11. – 23. 12.

  prodejní výstava vánočních dekorací v  Zá-

mecké galerii

Vaše návštěva – naše radost!
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Namátkou vybíráme ty, které pořádá město…

29. 11. – 23. 12. Budějovický advent 2013 – 

Vánoční trhy  (nám. Přemysla Otakara II.)

30. 11. Rozsvícení vánočního stromu 

s kulturním vystoupením 

(nám. Přemysla Otakara II.)  

2. 12. Zvonkový průvod, Vránkovy koledy 

(Piaristické nám. a nám. Přemysla Otakara II.)

5. 12. Přílet anděla 

tradiční adventní přílet živého anděla z Černé věže 

spojený s koncertem (nám. Přemysla Otakara II.) 

12. 12. Gospelové Vánoce 

koncert interpretů gospelové hudby z USA 

(kostel sv. Jana Nepomuckého, ul. B. Němcové)

14. – 19. 12.  Tvůrčí dílny

děti i dospělí si mohou vyzkoušet tradiční řemesla 

a odnést si dárek domů (Radniční výstavní síň)

14. – 21. 12. Radniční vánoční trhy 

předvádění a prodej řemeslných výrobků 

s ochutnávkou různých dobrot (Radniční nádvoří) 

20. 12. Živý betlém 

borovanští betlémáři pantomimicky vyprávějí 

betlémský příběh (Piaristické náměstí)

22.12. Vánoce na starém městě a staročeská 

ulička v Panské 

předvádění a prodej tradičního lidového umění 

s ochutnávkou dobrot (Piaristické náměstí a Panská 

ulice)

Turistické informační centrum
nám. Přemysla Otakara II. č. 2
370 92 České Budějovice
tel.: +420 386 801 413 – 4
e-mail: infocb@c-budejovice.cz 
www.cb-info.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE – každý den
„… po roce Vánoce, Vánoce přicházejí…“, ale než přijdou, můžete zažít v našem 
městě spoustu zajímavých adventních akcí a zážitků, které vytvoří vánoční 
atmosféru. Každý návštěvník si určitě vybere podle svého přání. 

14. 12. Staročeský vánoční trh 

s kulturním programem, ukázkami vánočních zvy-

ků a prodejem řemeslných výrobků

14. 12. Vánoce za časů našich babiček 

divadelní představení, kdy děti staví betlém z lou-

tek, zpívají koledy a připomenou nám krásné štěd-

rovečerní zvyky (účinkuje Studio dell’arte)

20. 12. Václav Neckář se skupinou Bacily 

koncert české hudební legendy 

www.taborcz.eu

V čase adventním může najít každý to své a třeba 

právě vy najdete to „své“ v  Táboře. Inspirovat se 

můžete nechat na tradiční táborské Vánoční výsta-

vě, být při rozsvícení vánočního stromu, pobavit se 

při Čertovském rojení, zajít na staročeský vánoční 

trh nebo na vánoční koncerty. Vybere si každý, 

malý i velký… 

29. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromku 

s pozváním na vánoční punč 

4. 12. Zahájení Vánoční výstavy 

vánočních dekorací, ozdob, pečiva a výšivek

5. 12. Čertovské rojení 

zábavný podvečer pro děti s  tradiční nadílkou od 

Mikuláše a řadou překvapení

11. 12. Česko zpívá koledy s regionálním Dení-

kem a Rádiem Impuls 

den, který spojí tisíce lidí na českých a moravských ná-

městích (účinkují pěvecké sbory Domino a Harmonie)

Táborská vánoční inspirace
„Mráz na okna kreslí, venku padá bílý sníh, to nám Vánoce věští, když vločky tančí 
v závějích.“ Křivolaké uličky zapadané sněhem, nádherně zdobené renesanční 
domy, majestátní radnice a pozůstatky hradu svátečně nasvícené a vyzdobené. 
Lahodná vůně svařeného vína se zázvorem linoucí se městem. 

KAM na výlet
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Železnorudská kavárna-cukrárna Café Char-

lotte se již podruhé zúčastnila se svými dorty celo-

státní soutěže Česká Chuťovka a Dětská Chuťovka 

2013. Čtyři z pěti přihlášených dortů získaly značku 

„Dobrý tuzemský potravinářský výrobek“. Navíc 

jako jediná fi rma získala café Charlotte za Čokolá-

dový dort s  višněmi i  novinářskou cenu, plaketu 

„Cena novinářů – Česká chuťovka 2013“.

Českou chuťovku obhájila již podruhé Char-

lottka tvarohová a obdržela ji i letošní novinka Čo-

koládový dort s višněmi a svatební koláče. Dětskou 

chuťovkou  byla také podruhé oceněna již zmíně-

ná Charlottka tvarohová a  z  letošního ročníku si 

tuto cenu odnesl i Ježek v čokoládě.

Slavnostní vyhlášení a předání cen jubilejního 

5. ročníku „Česká chuťovka 2013“ a „Dětská chuťov-

ka 2013“ se uskutečnilo 17. října v Rytířském sále 

Senátu ČR.

www.café-charlotte.cz

Představme si dva z  jejích vrcholů tak, jak je za-

chytil zcela nedávno Václav Šebelík z infocentra v Že-

lezné Rudě. První snímek zobrazuje východ slunce 

nad vrcholem Antýgl (Sokol) z Pancíře (1 214 m), asi 

5 km severovýchodně od Železné Rudy. Na vrcholu 

je Horská chata z roku 1923 s rozhlednou. Druhý zá-

běr je z vrcholu Velkého Ostrého (1 293 m), kde stával 

od konce 13. stol. strážní hrádek (30 × 30 m), který 

byl naším nejvýše položeným opevněným místem. 

A co vy, máte podobné východy slunce a chcete se 

pochlubit našim čtenářům?  -lgs-

Pozvánka 
do Sokolova 
na jedinečný 
vánoční koncert
Vánoce jsou za dveřmi a Městský dům 
kultury Sokolov vás tímto srdečně 
zve na jedinečný koncert orchestru 
Václava Hybše. Udělejte radost sobě, 
svým příbuzným a známým, přijeďte 
do Sokolova a nasajte s námi atmosféru 
blížících se Vánoc na Vánočním 
koncertě 2013 Orchestru Václava 
Hybše, jeho sólistů a hostů.

Hlavními hosty letošního Vánočního koncertu 

2013 jsou Pavlína Filipovská a Karel Štědrý, kteří 

stáli u zrodu a začátků divadla Semafor, spolupra-

covali s  Divadlem Rokoko a  během své dlouhé 

a úspěšné kariéry vystupovali se všemi hudebními 

tělesy, které v  té době zaujímaly přední místo na 

naší populární scéně. Hlavní hosty doplní čtveřice 

mladých vynikajících zpěváků: Lucie Zemanová, 

Marie Lulková, Václav Dufek a Štěpán Růžička. Vác-

lav Hybš je autorem aranží všech skladeb, které ne-

sou jeho nezaměnitelný rukopis. 

Termín konání:  26. listopadu v 19.00 hod. 

Městské divadlo Sokolov

Vstupné: 280 Kč a 300 Kč

Městský dům kultury Sokolov
Sokolovské infocentrum
5. května 655,356 01  Sokolov
tel.: 359 808 729, 714
e-mail: info@mdksokolov.cz
www.sokinfo.cz

Café Charlotte opět potvrdila svoji kvalitu
Na trase Regen–Zwiesel–Klatovy leží příhraniční obec Železná Ruda (Markt 
Eisenstein). V jejím centru se nachází úžasná cukrárna Café Charlotte.

Jak vychází na Šumavě?
Původní keltské označení Gabreta (Pohoří kozorohů) užil prvně ve své mapě 
Klaudios Ptolemaios (asi 145 n. l.). Česky se pohoří nazývalo Les či Bavorský 
les a slovo Šumava poprvé použil asi Antonio Bonfi ni (1565), po něm Balbín 
a další. Název je odvozen od starého slovanského slova šuma, což v bosenštině, 
chorvatštině i jiných slovanských jazycích znamená les. 
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pohled z Velkého Ostrého

pohled z Pancíře

www.kampocesku.cz   18

KAM na výlet



Pilsner Urquell Galerie
U Lužického semináře 11, Praha 1 
otevřeno denně 11.00–18.30 hod. 
mobil: +420 739 620 799   
www.galerie.pilsner-urquell.cz 

Během hodinového programu vás čeká pod 

vedením mistrů výčepních komentovaná prohlídka 

expozice o příběhu piva Pilsner Urquell, jeho historii, 

varním postupu, surovinách a kurz v čepování piva. 

Zábavnou formou se dozvíte správné zásady čepo-

vání piva a péče o pivo. Pod vedením pivovarského 

odborníka si sami vyzkoušíte pivo načepovat a na-

čepované pivo si vychutnáte při posezení ve sklípku. 

Termíny Školy čepování najdete na www.ga-

lerie.pilsner-urquell.cz/zazijte. Cena programu je 

200 Kč za osobu. Zážitek, který Škola čepování na-

bízí, můžete také věnovat jako vánoční dárek. Stačí 

si objednat dárkový voucher.  

V Pilsner Urquell Galerii si také můžete pořídit 

zajímavé dárkové předměty spojené s pivem Pils-

ner Urquell – speciální edice dárkového balení piva 

a pivního skla, kolekci oblečení Pilsner Urquell, re-

pliky historických sklenic, zlaté a stříbrné pamětní 

medaile a další.

Po stopách Kozla se do pivovaru ve Velkých Popovicích můžete vydat i v zimních 
měsících. Každou sobotu a neděli jsou pro návštěvníky připraveny prohlídky ve 
13.00 hodin. 

s bohatou historií i současností slavného pivovaru 

a dovolí vám nahlédnout pod pokličku velkopopo-

vických sládků. 

Prohlídka pivovaru trvá hodinu a půl a prochá-

zí autentickým prostředím provozů spojených s vý-

robou piva Velkopopovický Kozel. Expozice také 

prezentuje historickou podobu pivovaru z 19. sto-

letí, kdy průmyslník František Ringhoff er (majitel 

tehdejších smíchovských továren) vybudoval na 

základě svých bohatých zkušeností a  nejmoder-

nějších technologií unikátní pivovar. Na prohlídce 

nechybí ochutnávka nefi ltrovaného piva Velko-

popovický Kozel přímo v  prostorách historických 

sklepů (pouze pro straší 18 let) a  setkání s  živým 

maskotem pivovaru – kozlem Oldou. 

Před odchodem z pivovaru ještě nezapomeň-

te navštívit Kozlí obchod v Návštěvnickém centru, 

kde najdete originální pivní suvenýry a dárky.  

Navíc v neděli 8. prosince bude pro návštěv-

níky připravena speciální prohlídka, soutěž O nej-

lepší vánočku a v Kozlím obchůdku najdete zimní 

kolekci se zajímavými tipy pod vánoční stromek. 

Pokud se do pivovaru před Vánoci nedostane-

te, nápady na vánoční dárky najdete i v interneto-

vé verzi Kozlího obchůdku na adrese www.eshop.

kozel.cz.

Do pivovaru se dostanete nejsnáze autem, 

když z dálnice D1 sjedete na 15. kilometru na Velké 

Popovice a  pokračujete 3 km až téměř do centra 

Velkých Popovic. Z Prahy se také můžete vydat na 

výlet vlakem do Strančic, kde čeká autobusový pří-

poj do Velkých Popovic, nebo můžete využít auto-

bus č. 363 z Opatova. 

Pivovar Velké Popovice
Ringhoff erova 1 
251 69  Velké Popovice
tel.: +420 323 683 425
www.pivovar.kozel.cz

Kozel ani v zimě nespí, 
vydejte se po jeho stopách 

Škola čepování Pilsner Urquell
Pokud máte rádi pivo a pojmy „hladinka“, „čochtan“, „šnyt“ nebo „mlíko“ vám 
stále ještě nic neříkají, tak si nenechte ujít nový zážitkový program Plzeňského 
Prazdroje „Škola čepování Pilsner Urquell“, který nově nabízí v Pilsner Urquell 
Galerii v Praze.  

V  malebném pivovaru ve Velkých Popovicích 

v těsné blízkosti Prahy se pivo vaří již téměř 140 let, 

ale teprve nedávno byl pivovar zpřístupněn veřej-

nosti. Prohlídková trasa pivovarem – Po stopách 

Kozla – vás zajímavou a zábavnou formou seznámí 
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nedostala. Doma se od otčíma dozvěděla, že toto 

místo rezervuje pro svoji dceru, její nevlastní sestru 

(* 1948), a  tak nastoupila do závodu Škoda Plzeň 

jako mzdová účetní. 

V  roce 1963 se provdala, o  rok později se jim 

narodil syn Roman a  v  roce 1968 ještě dcera Ive-

ta. Po první mateřské se měla vrátit do účtárny, ale 

nabídli jí místo sekretářky obchodního náměstka, 

které přijala. Patrně dědečkovy geny způsobily, 

že Evinou největší životní touhou bylo prodávat, 

a protože peněz bylo v 60. letech málo, začala cho-

dit na brigádu do plzeňského Prioru. Tady ji jedno-

ho dne oslovili dva muži. Původně si myslela, že se 

jim jen líbí, ale ne, oni jí nabídli místo prodavačky 

v  plzeňském Tuzexu. První nabídku odmítla kvůli 

dětem, ale zanedlouho a po dohodě s manželem 

stran péče o  děti souhlasila a  pracovala v Tuzexu 

35 let. Po roce 1989 si splnila svůj sen beze zbytku, 

protože si otevřela obchod vlastní, později i další, 

ale svůj první provozuje dodnes. 

Od mládí chodila Eva na náboženství, na svát-

ky do synagogy a  od 23 let pracovala ve výboru 

Židovské obce v Plzni. Štafetu předsedy obce pře-

vzala po Arnoštu Bergmannovi v  roce 2006. Patří 

jí velký dík za úsilí, které věnuje opravám plzeň-

ských synagog, zvláště pak Velké – největší u nás, 

druhé v Evropě a třetí na světě. Synagoze, která jen 

zázrakem přežila válku, o  vlas unikla socialistické 

přestavbě na lázně a díky souhře šťastných náhod 

i snahám mnoha lidí dnes slouží svému původní-

mu účelu. Přesto si dokončení oprav vyžádá ještě 

notnou dávku naší přízně.   

Pro Památník Terezín Luděk Sládek        

Osvětimi, snad do Mauthausenu a Eva s maminkou 

i  babičkou měly nastoupit také. Eva ale dostala 

černý kašel a její maminka se musela rozhodnout, 

zda půjde s Evinou babičkou Elsou, nebo zůstane 

v ghettu s Evou. Zůstala s Evou, a tak si na rozdíl od 

své maminky a všech příbuzných zachránila život. 

Jednou nebo dvakrát v  týdnu směly chodit s  ma-

minkou na terezínské valy na procházku, aby se 

Eva uzdravila. A protože nešly do žádného z dalších 

transportů, dočkaly se osvobození v Terezíně. Jinak 

si ale Eva z  ghetta nepamatuje nic, ani doma se 

o ničem po válce nemluvilo, proto vzpomínky na ni 

samou jsou jen kusé. Když ale s maminkou navští-

vily v  roce 1946 Terezín, Eva bezpečně našla dům 

i  místnost, kde byly za války vězněny. Po válce se 

vrátily do Plzně, kde před válkou žilo na 3 000 Židů. 

Eva byla jedním z celkem pěti dětí a 204 Židů, kteří 

přežili nacistickou nadvládu. Z rodiny přežil jen bra-

tr tatínka, protože v roce 1938 odešel budovat stát 

Izrael. 

V  Plzni rodině, díky dědečkově poslední vůli, 

ve které uvedl jediným dědicem Evu, vrátili dě-

dečkův velkoobchod. Eva ale byla nezletilá, proto 

se správkyní majetku stala její matka. Osobní věci, 

dokumenty, fotografi e i vybavení jim už ale nikdo 

nevrátil. Eva ale měla jiný problém, mluvila jen 

německy, v Terezíně se jinak nesmělo. Po válce se 

však vyžadovala čeština. Maminka a její nastávající 

manžel poslali Evu ke známému otčíma, kočímu 

Rickauerovi do Kozolup. Eva ale uměla jen spisov-

nou němčinu, kočí slangovou, což byl další problém 

v komunikaci. Zanedlouho dali Evu k jejich bývalé 

služebné, která žila v Losiné u Plzně, a následně do 

několika dalších rodin. Do první třídy chodila v Plz-

ni v  Petákově ulici (Pi-

onýrů) a  na měšťanku 

v Americké (Stalinova). 

Dostala se na ekono-

mickou školu, ale jako 

vnučka obchodníka, 

což se už „nenosilo“. 

Přesto odmaturova-

la (1958), a  dokonce 

i  s několika státnicemi. 

Během školní praxe dě-

lala sekretářku ve Stroj-

ní traktorové stanici na 

okraji Plzně a tamní ře-

ditel jí slíbil, že jakmile 

absolvuje, požádá o její 

umístěnku k nim. Když 

ale došlo na věc, Eva 

slíbenou umístěnku 

Eva Štixová, rozená 

Fischerová, se narodila 

13. května 1941 v  Plz-

ni. Rodiče Evy, Bedřich 

Fischer s  maminkou 

Gertrudou, rozenou 

Schwarzkopfovou, se 

brali v  roce 1940. Dě-

deček Evy měl v  Plzni 

velkoobchod textilním 

a  střižním zbožím, kde 

pracoval také jako obchodní příručí Evin tatínek. 

Ten byl ale deportován do Terezína ještě před prv-

ními transporty Židů z  Plzně, koncem roku 1940, 

a  to díky muži, který vybíral peníze na děti uvěz-

něných komunistů a vedl si jmenný seznam všech, 

kteří přispěli. Přestože sám unikl zatčení gestapem 

poté, co se oběsil během domovní prohlídky na 

toaletě, gestapo našlo jeho jmenný seznam dárců 

a pozatýkalo všechny osoby v něm uvedené. Tito 

lidé byli z Terezína deportováni do koncentračního 

tábora Mauthausen, kde byli všichni umučeni. 

26. ledna 1942 šla Eva třetím transportem „T“ 

z Plzně s cílem terezínské ghetto, a to s celou rodi-

nou z matčiny i otcovy strany. Maminka v Terezíně 

pracovala, odnášela kufry z nádraží. Přestože všich-

ni bydleli v  místnosti přecpané lidmi k  prasknutí, 

dozorci našli způsob, jak ještě zdvojnásobit kapaci-

tu těchto prostor. Lidé se tu střídali po 12 hodinách, 

kdy polovina (50) tu bydlela v noci, a jakmile odešli 

na práci, přišlo jiných 50, kteří tu bydleli přes den, 

a  tak pořád dál, den za dnem. A  mezi nimi malá 

Eva, kterou zde schovávali. Chystal se další z mno-

ha transportů do koncentračních táborů, snad do 

Tento příběh je tak trochu jiný než osudy dosud vyprávěné. Především proto, 
že hlavní hrdince příběhu bylo pouhých osm měsíců, když se za ní zavřela vrata 
terezínského ghetta.      

Vzpomínky na mě

Eva Štixová

Interiér Velké synagogy 
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www.pamatnik-terezin.cz

Židé před plzeňskou sokolovnou připraveni k deportaci do Terezína. Vpravo Elsa Schleissnerová-

-Schwarzkopfová (nar. 29. 7. 1891 – č. v transportu 185), v náručí drží svou vnučku, osmiměsíční 

Evu Fischerovou (č. v transportu 188), nejmladší účastnici všech tří plzeňských transportů do Terezína.
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sobota 7. 12.: Adventní setkání na Novém Hradě

• vánoční trhy, zvyklosti, divadlo, hudba a  občer-

stvení

Zámek Nový Hrad v  Jimlíně

(www.zameknovyhrad.cz)

sobota 14. 12.: Vánoční trhy v  Oblastním muzeu

• vánoční trhy, zvyky, hudba a ozdoby

• ukázka výroby staročeských perníků

• svařené víno a tradiční dobroty

Muzeum Louny (www.muzeumlouny.cz) 

Městské informační středisko Louny 
Mírové náměstí 35, 440 23  Louny
tel.: +420  415  621  101 
e-mail: info@mulouny.cz 
www.louny.eu

neděle 1. 12.: Rozsvícení vánočního stromu 

v Lounech

• hudební vystoupení, soutěže o ceny a zábava

• celým odpolednem provází Divadlo Mazec

• prodej vánočních výrobků a občerstvení

• slavnostní rozsvícení vánočního stromu

• ohňová show v  podání skupiny IN-KOGNITO

Mírové náměstí (www.louny.eu)

V poválečné době, kdy už se ovšem sám název 

vytratil, vedla červeně značená hřebenová trasa 

pohraničními horami od Hrubého Jeseníku přes 

Králický Sněžník, Orlické hory, Broumovsko,  Krko-

noše, Jizerské a Lužické hory a České Švýcarsko do 

kých hor a Českého Švýcarska – od hranic s Libe-

reckým krajem (tedy   z  rozcestí   Pod Ptačincem   

přes  Tolštejn a Jedlovou do  Krásné Lípy a přes Vlčí 

horu do Brtníků). Nejedná se o hlavní směr Hřebe-

novky, je to tzv.  Lužická spojka, která jednou spojí 

naši Hřebenovku s  německou dálkovou cestou 

Oberlausiztzer Bergweg v Horní Lužici.

Více informací o trase i ubytování na: 

www.ceskesvycarsko.cz/hrebenovka 

www.hrebenovka.cz 

Krušných hor. Liberecký kraj otevřel 25. září   ob-

novenou Hřebenovku z  Jizerky přes Ještěd a  Luž 

k hranicím s Ústeckým krajem.

V  oblasti Českého Švýcarska (Ústecký kraj) je 

právě „čerstvě“ vyznačen úsek na pomezí Lužic-

Vánoce v  Lounech a okolí
Město Louny vás zve na „předvánoční“ akce, tradičně plné krásných 
vánočních zvyků i kulturních vystoupení. Nenechte si ujít jedinečnou 
atmosféru města v posledních dnech roku. 

Z Ještědu do Českého Švýcarska
Hřebenovkou a Lužickou spojkou 

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projektu Turistické akce 
v Českém Švýcarsku podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR podporuje 
obnovení tzv. Hřebenovky.  Původní hřebenovka – historicky zřejmě nejdelší 
souvisle vyznačená turistická trasa v Čechách – vznikla před více než sto lety. 
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Kde stály měšťanské domy, historická budova 

radnice a  další stavby původního města? Ty dnes 

najdeme pouze na dobových fotografi ích, ve vzpo-

mínkách pamětníků a nově i v  interaktivní mapě, 

kam byly všechny dostupné fotografi e i vzpomín-

ky přeneseny. „Návštěvníci si mohou na interak-

tivní tabuli najít libovolný dům ve starém Mostě. 

Mapový podklad, na němž jsou domy překresle-

ny, lze přepínat mezi mapou z  poloviny 18.  sto-

letí a  dále pak mezi mapami z  roku 1938, 1950 

nebo 1975. Samotná mapa vznikla již v  loňském 

roce, ale obsahovala jen stavby na bývalých mo-

steckých náměstích. Na jaře přibyly domy na jihu 

města a v současné době se mapa úplně dokonču-

je,“ uvedla historička a  kronikářka města Karolína 

Tichá, která společně s  pracovníky oddělení GIS 

mosteckého magistrátu a za spolupráce oblastní-

ho muzea a státního oblastního archivu interaktiv-

ní mapu připravila. 

Turistické informační centrum města Mos-

tu sídlí v  budově magistrátu. Otevřeno má každý 

všed ní den od 9 do 17 hodin. Mapu je možné si 

prohlédnout také v  Expozici starého Mostu v  bu-

dově městské knihovny.

Turistické informační centrum
Radniční 1, 434 01  Most
tel.: +420 476 105 314
e-mail: info@imostecko.cz 
www.mesto-most.cz

Starý Most ožívá v interaktivní mapě
Most je město ojedinělého osudu. Poté, co musela jeho historická část ustoupit 
postupující těžbě uhlí, vyrostl Most nový. Původní Most byl zbořen a zůstal zachován 
pouze na dobových fotografi ích a ve vzpomínkách pamětníků. Právě s pomocí těchto 
vzpomínek a zejména fotografi í byla podoba původního Mostu zrekonstruována 
a zanesena do speciální interaktivní mapy, která je přístupná v Turistickém 
informačním centru města, jež sídlí v budově magistrátu v Radniční ulici.

Chomutovské Vánoce
Přijeďte do Chomutova za atmosférou krušnohorských Vánoc, kde na vás po celou 
dobu adventu čeká v historickém centru nejedno milé překvapení. Najdete tu 
vánoční trhy, ukázky krušnohorských řemesel, bohatý kulturní program, 
ale i Ježíškovu poštu spolu s vůní koření, svařeného vína a jehličí. 

Advent bílý, 
jizerskohorský…
Nejkrásnější a nejtajemnější období 
v roce, období adventu a Vánoc, nás 
přivádí k zamyšlení nad sebou samými, 
nad našimi životy a cíli. Stejně jako 
odpočívající příroda hledáme ticho 
k rozjímání, radujeme se z čerstvé bílé 
krásy a hledáme vhodný dárek pro své 
nejbližší. To vše můžete najít u nás… 
v Jizerských horách.

Netradiční dárek pod stromeček se značkou 

Regionální výrobek Jizerské hory můžete vybí-

rat zahaleni do vůně skořice a  za zpěvu koled na 

tradičních vánočních trzích v  Jablonci nad Nisou 

(18.–20. 12.), ale i v jiných městech a obcích Jizer-

ských hor (www.jizerske-vyrobky.cz).

Jedním z velkých dárků může být také pobyt 

v čisté a krásné zimní přírodě Jizerských hor. A na 

dosah je pak Jizerská magistrála (www.jizerska-

ops.cz), sjezdové tratě nebo jen místa pro hrátky 

a mazlení se sněhovou peřinou. 

V informačních centrech budou pro návštěv-

níky Jizerských hor od prosince připraveny zimní 

Jizerské noviny zdarma, včetně mapy a kalendáře 

akcí. Ty vás provedou místy známými i méně zná-

mými a pomohou v plánování vašeho času stráve-

ného v našich horách.

Společně s  vílou Izerínou, patronkou Jizer-

ských hor, děkujeme za celoroční přízeň a přejeme 

vám klidný advent, krásné Vánoce plné lásky, zdra-

ví, úcty, porozumění a  do roku 2014 čistou a  ne-

poskvrněnou přírodu nejen v Jizerských horách… 

abychom se měli kam vracet.

Jizerské hory – turistický region Liberecko, 
Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko 
e-mail: info@jizerky.cz 
www.jizerky.cz

1. adventní neděle

Vánoční zpívánky – 

Divadlo Hnedle vedle

Vánoce Václava Třasáka

Halali – slavnostní troubení 

z městské věže

Rozsvícení vánočního stromu 

a výzdoby a ohňostroj 

sv. Mikuláš: Zábavné 

čertoviny čertice Berty 

Puberty a čertovy babičky

2. adventní víkend

Čert a Káča – pohádka 

Evy Hruškové 

a Jana Přeučila

Jů a Hele – Divadlo Loudadlo

Josef Pepa Náhlovský 

a Josef Malý 

Staročeská dechovka

Dopis Ježíškovi – 

pohádka Divadla Úsměv

Pepa Štross – písničkář

Šmoulování – 

zábavný pořad pro děti

Lunetic

3. adventní víkend

O princezně mlsalce – pohádka

Vánoce trochu jinak – klaunské 

představení

Big Band Z. Tölga

Album

4. adventní víkend

Vánoční pohádka – 

Divadlo Úsměv

Hornický dechový orchestr

Country Vánoce – 

skupina Poutníci

Inka Rybářová 

Jak to bylo s Ježíškem – 

Divadlo Hnedle vedle

Štědrý den

Živý betlém J. Stejného

www.eChomutov.cz
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Když malí nevědí,
velcí poradí…

1. Rodákem města a držitelem zlaté medai-

le z OH v Londýně je?

a) David Svoboda

b) Vavřinec Hradilek

c) Jaroslav Kulhavý

2. V jaké nadmořské výšce se nachází 

město?

a) 350 m n. m.

b) 470 m n. m.

c) 520 m n. m.

3. Víceúčelová věž s rozhlednou Andrlův 

chlum byla postavena?

a) v roce 1905

b) v roce 1943

c) v roce 1996

? 
Své odpovědi nám posílejte do 

10. prosince z www.kampocesku.cz 

nebo poštou na adresu redakce. Pět 

autorů správných odpovědí získá ceny věnované 

městem Ústí nad Orlicí.

děli 15. 12. je pro ně připraven vánoční kamion 

Coca-Cola a 26. 12. živý betlém od 15 hodin před 

kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Ujít si určitě 

nenechte ani starými časy prodchnutou Výstavu 

betlémů a  dřevořezeb v  městském muzeu od 8. 

12. do 2. 2. 2014. A  když se rozhodnete ve městě 

zdržet, využijte nabídky Sport Hotelu Tichá Orlice, 

který nabízí nejen zázemí pro vás a vaše děti. 

neděle 1. prosince

14.00 Vánoční jarmark škol a neziskovek

14.00 Větrníček – MŠ Na Výsluní  

17.00 Rozsvícení vánočního stromu

17.15 Vánoční koncert skupiny GAJDOŠI (Brno)

neděle 8. prosince

13.30 Vánoční trhy 

14.00 Soubor zobcových fl éten

16.00 Tomáš KOČKO & Orchestr

neděle 15. prosince

13.30 Vánoční trhy 

15.00 Skupina Kantoři – koncert

16.30 Vánoční kamion Coca-Cola

neděle 22. prosince

13.30 Vánoční trhy

14.00 Ponny Expres

16.00 Koncert skupiny Docuku

úterý 31. prosince 

17.00 Světelná a ohňová show 

18.00 Novoroční přípitek + ohňostroj 

Krásný adventní čas přeje všem město 

Ústí nad Orlicí…

Turistické informační centrum
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111 a 271
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz

Město každoročně pamatuje také na nejmen-

ší, pro které v čase adventním připravuje nejedno 

milé překvapení. Letos se děti mohou těšit na kaž-

dou z adventních nedělí, kdy mají možnost posílat 

svá přání prostřednictvím Ježíškovy pošty. V ne-

Malí i velcí, přijměte naše pozvání do Ústí nad Orlicí na rozsvícení vánočního 
stromu o první adventní neděli na Mírovém náměstí, které zahájí advent ve městě. 
Můžete se těšit na bohatý doprovodný program i staročeské laskominy, které pro 
vás budou připraveny i o všech dalších adventních nedělích. 

Ústeckoorlický 
advent pro děti

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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Doprovodný odpolední program:

17. 12. dechová hudba Mohelanka

18. 12. děti z mateřských školek a ze ZUŠ

19. 12. hudební kroužek ZŠ Mlýnská, dechová 

hudba Mohelanka

Vánoční koncert ZUŠ

19. 12. 2013 v 17.00 hod. Dům kultury Mohelnice

Vánoční koncert Smolařů

20. 12. 2013 v 18.00 hod. Dům kultury Mohelnice 

Turistické informační centrum Mohelnicka
Lazebnická 974/2
789 85  Mohelnice
tel.: 0420 583 430 915
e-mail: karabcova@mksdk.cz
www.infomohelnice.cz
www.mohelnice.cz
www.regionmohelnicko.cz
www.mks-mohelnice.cz

Zapomeňte na tradiční předvánoční shon 

a  přijměte pozvání na některou z  akcí, které jsou 

pro vás připraveny v rámci letošního adventu. Vy-

berte si z bohaté nabídky kulturních akcí, navštivte 

vánoční trhy nebo nasajte slavnostní atmosféru při 

podvečerní procházce městem. V adventním čase 

vám Mohelnice nabízí řadu kulturních možností. 

Z níže uvedených událostí si vyberte ty, které vás 

budou nejvíce zajímat. Přejeme hodně zábavy.

Mikulášování

2. 12. 2013 v 8.30 a v 10.00 hod. Dům kultury Mo-

helnice. Velká výpravná a  bohatě kostýmovaná 

předvánoční show pro MŠ a ZŠ.

Rozsvícení vánočního stromu (soutěž 

o nejhezčího přítomného Mikuláše, anděla 

a nejškaredějšího čerta)

5. 12. 2013 v 17.00 hod. náměstí Svobody

Vánoční koncert – Dagmar Pecková

14. 12. 2013 v 19.00 hod. Dům kultury Mohelnice

Koncert fenomenální pěvkyně.

Vánoční koncert Collegium musicum

15. 12. 2013 v 18.00 hod. Dům kultury Mohelnice

Vánoční trhy a koledování 

pod vánočním stromem

17.–19. 12. 2013 8.00–20.00 hod. náměstí Svobody

Vánoční čas ve 
Velkém Meziříčí
Přijeďte si do Velkého Meziříčí užít 
zahájení adventního času. Zdejší 
náměstí se  opět rozzáří nejrůznějšími 
adventními světýlky spolu s vánočním 
stromem.

Velké Meziříčí se rozkládá na Českomoravské vy-

sočině, mezi řekami Oslavou a Balinkou, v bezpro-

střední blízkosti dálnice D1. Město obklopují pře-

vážně jehličnaté lesy a  přírodní chráněné oblasti 

Nesměř a Balinské údolí. Toto místo oplývá boha-

tou historií, což je vidět na každém kroku. Turisté 

se sem sjíždějí za poznáním historických památek, 

za odpočinkem v  přírodě, ale také za sportem, 

protože oblast nabízí velké množství sportovního 

vyžití v podobě cyklostezek, tenisových kurtů a ly-

žařských sjezdovek. 

Adventní světýlka na náměstí – neděle 1. prosin-

ce 2013 v 17.00 hodin

Každoroční akce na náměstí, s lampiony, prskavka-

mi, svíčkami, lucerničkami…

Rozsvícení vánoční výzdoby 

Vánoční písně a koledy hraje skupina Pavana

Pohádka pro děti – Rákosníček a jeho rybník

Nebeský pošťák

Živý betlém u kostela sv. Mikuláše

Tradiční vánoční koncert – neděle 15. a pondělí 

16. prosince 2013 

Vystoupení místní ZUŠ a dětských sborů, jež zazpí-

vají nejen vánoční koledy…

Novoroční koncert  KPH (Klub přátel hudby) 

s  přípitkem starosty – pondělí 6. ledna 2014 

v 19.00 hodin

Moravské klavírní trio s operními sólisty…

Akce v lyžařském areálu na Fajtově kopci

Večerní lyžování, domácí zabijačka, karnevaly, 

Horsefeathers snowpark… 

Turistické informační centrum 
Radnická 29/1, 59413  Velké Meziříčí  
tel.:+420 566 781 047
e-mail: ic@metovm.cz
www.mestovm.cz

Adventní čas v Mohelnici
Mohelnice je starobylé město ležící uprostřed krásné přírody Mohelnické 
brázdy v pomyslném trojúhelníku mezi hrady Bouzov, Mírov a Úsov.
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Nenechte se však zmýlit tím, že betlémy pat-

ří výhradně k  zimnímu období. Unikátní třešťské 

betlémy jsou k vidění v domě J. A. Schumpetera po 

celý rok ve stálé expozici betlémů a v třešťské po-

bočce Muzea Vysočiny Jihlava. K vidění jsou papí-

rové i dřevěné betlémy, raritou je rozsáhlý betlém 

z Dřevořezání, tradičního setkání řezbářů na třešť-

ském náměstí. Rozrůstá se od roku 2002 a čítá víc 

než šest set fi gurek. 

Každoročně po celou vánoční dobu (od 

26.  prosince do 2. února) jsou betlémy přístupny 

nejširší veřejnosti. Návštěvníci města mohou na-

vštívit přímo v domácnostech třešťských betlémá-

řů asi dvacítku betlémů. Tradiční Betlémská cesta 

je fenomén, který nemá v naší republice obdoby. 

Přijeďte se přesvědčit do Třeště.

www.trest.cz

Betlémářství v Třešti vzniklo počátkem 19. sto-

letí, kdy se objevily betlémy papírové, které byly 

po roce 1860 postupně nahrazeny betlémy dře -

věnými. 

Třešťské betlémy jsou komponovány jako dio-

rama, v  němž krajina, vytvářená z  pařezů, mechu 

a  jiných přírodnin, se stupňovitě zvedá až k  hori-

zontu, kde téměř neznatelně přechází v  krajinu 

malovanou na tzv. „lončoftu“. Značná členitost 

a  především hloubka jsou pro třešťské betlémy 

typické. 

Navštivte Třešť – město betlémů 
Kouzelný biblický příběh o narození dítěte v opuštěném chlévě 
inspiroval od svého vzniku všechny umělce ke ztvárnění. Lidoví umělci 
přijali zvěstování o narození dítěte za vlastní pro jeho obsahovou blízkost. 
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SVATOMARTINSKÁ VÍNA 2013
VINIUM A.S., Velké Pavlovice

Müller Thurgau Zweigeltrebe
Rosé

Modrý Portugal Svatovavřinecké
Rosé

cckéék

OCHUTNEJTE 
PRVNÍ VÍNO
VINIUM

Z ROČNÍKU 2013

Sv
at

ov
av

řin
ec

ké

VINIUM a.s., Hlavní 666, Velké Pavlovice, www.vinium.cz

16. 11. 2013 vás srdečně zveme na SVATOMARTINSKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY (11 - 18 h.)

První mladé víno ročníku 2013 z produkce společnosti VINIUM 
a.s. Velké Pavlovice bylo vyrobeno z vybraných vyzrálých hroznů 
sklizených v optimální zralosti. Byla použita speciální technologie 
zpracování, jejímž výsledkem je svěží víno, které je charakterizováno 
výrazným ovocným buketem, vynikající harmonií cukrů a kyselin 
a vyváženou chutí.



Rezervace a více informací na: 

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | Horní náměstí – podloubí radnice | tel.: 585 513 385, 585 513 392 | otevřeno denně 9:00–19:00
e-mail: infocentrum@olomouc.eu | www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | tourism.olomouc.eu

VYHRAJTE VÍKEND V OLOMOUCI! Odpovězte na aktuální soutěžní otázku na www.stayovernight.eu

a vyhrajte jedinečný víkend pro dva v Olomouci a další zajímavé ceny.

Speciální nabídka adventních pobytů v Olomouci 

od 29. 11. do 22. 12. 2013.

Třídenní pobyt pro dva již od 2 440 Kč!

SOUTĚŽ

Vánoční jarmark bude zahájen první advent-

ní neděli 1. prosince, a  sice vystoupením hudeb-

ní skupiny Fleret, rozsvícením vánočního stromu 

a  koncertem Františka Nedvěda se skupinou. 

O  vaši přízeň se budou dále ucházet například 

Pavel Žalman Lohonka, YO YO band, Naďa Urbán-

ková či Kamelot. Kromě revivalových skupin vy-

stoupí i oblíbené kapely Rock´n´Roll band Marcela 

Woodmana či Čankišou. Popíjet se bude tradiční 

punč, stánky nabídnou širokou paletu vánočního 

zboží a pro děti je připravena Ježíškova pošta. Vá-

noční jarmark bude probíhat v samém srdci měs-

ta na Horním náměstí a  celý program nadejte na 

www.vanocnitrhyopava.cz.

Vidět vánoční Opavu z výšky, to je nezapome-

nutelný zážitek. Pro zájemce bude v době od 2. do 

20. prosince zpřístupněna městská věž Hláska, kte-

rá vám tento ojedinělý pohled nabídne. Věž bude 

přístupná každý všední den v době od 16 do 19 ho-

din. Vstupenky si můžete zakoupit předem v Měst-

ském informačním centru nebo přímo na místě, 

cena vstupenky je 20 Kč.

Přijďte se k nám vánočně naladit, určitě ne-

budete litovat!

Městské informační centrum
Horní náměstí 67, 746 26  Opava
tel.: +420 553 756 143
e-mail: informacni.centrum@opava-city.cz
www.infocentrum.opava.cz

Vánoční Opava
Opavu bez vánočního jarmarku si snad už ani nedokážeme 
představit. I letos se město ponoří do vánoční atmosféry, 
kdy si na své přijdou děti i dospělí. 
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KAM píše recenze

Miroslava a Jiří Pecháčkovi
Svět hraček Rychnov nad Kněžnou

Unikát sbírky rychnovského Muzea hraček tkví 

především v její bohatosti a rozmanitosti. Jsou v ní 

zastoupeny hračky vyráběné jako jedinečné kusy, 

Petr Kratochvíl, Pavel Franěk

Procházka chutěmi
českých regionů

Petr Kratochvíl a Pavel Franěk
Procházka chutěmi českých regionů

Publikaci vydalo Gastronomia Bohemica, o.s., s cílem připomenout 

recepty tradiční regionální kuchyně s využitím i tradičních surovin. 

Tři stovky receptů jsou doplněny o náměty na cestování za malý-

mi pivovary či za zajímavostmi z  regionální gastronomie. Členění 

je podle krajů a  navíc obsahuje doporučené výletní trasy, které 

jsou vyznačeny v mapkách. Spojení gastronomie s cestováním po 

našich regionech nemá zatím u nás konkurenci. Objednávejte na 

info@gastronomia-bohemica.cz.  

www.gastronomia-bohemica.cz

Cena: 280 Kč + 50 Kč poštovné a balné

Alois Pavlůsek, Ondřej Pavlůsek
ČZ – Historie motocyklů

Zajímáte se o  historii českých motocyklů? Pak se 

vám nabízí encyklopedie obsahující zajímavé in-

formace i fotografi e motocyklů ČZ, a to od počátku 

výroby až po poslední vyrobený motocykl. V knize 

naleznete desítky modelů klasických i sportovních 

motocyklů, jejich technická data a konstrukční za-

jímavosti. Nechybí zde ani prototypy, studie, zapo-

menuté projekty nebo malé motocykly ČZ.

www.albatrosmedia.cz

Cena: 397 Kč

? 
Co znamená zkratka ČZ?

a) Česká země

b) Česká zbrojovka

 c) Česká zahrada

Pokud znáte správnou odpověď, napište nám do 

10. prosince z www.kampocesku.cz nebo poštou 

na adresu redakce. Pro tři autory správných 

odpovědí jsou připraveny publikace ČZ – Historie 

motocyklů, věnované internetovým knihkupectvím 

Albatrosmedia.cz.

Petr Friedl, Pavel Brycz a Vhrsti
Bílá paní na hlídání

Paní Černá, maminka čtyřčat, pracuje jako restau-

rátorka starých obrazů a  pan Černý, tatínek, je 

důstojníkem na zaoceánském parníku. Jejich kluci 

jsou pěkná čísla. Ze školky je vyloučili, protože ji 

vytopili až po střechu, když si hráli na piráty, a žád-

ná paní na hlídání u nich nevydrží ani hodinu. Paní 

Černá je na ty čtyři rošťáky sama. Tedy až do chvíle, 

kdy se seznámí s  paní Bílou, která to s  kluky umí 

přímo zázračně. Je to totiž opravdová strašidelná 

Bílá paní ze zámku. O tom, že umí ledajaká kouzla, 

ale maminka nemá ani tušení. Takové věci se přece 

nedějí! Kluci však vědí své…

Cena: 299 Kč

? 
Víte, jak se jmenují čtyřčata paní Černé?

a) Šmudla, Stydlín, Rejpal, Prófa 

b) Myšpulín, Bobík, Fifi nka, Pinďa

 c) Barnabáš, Matyáš, Tobiáš a Uriáš

Pokud ano, napište nám do 10. prosince 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Pro tři autory správných odpovědí má 

Edice ČT připraveny zajímavé publikace. 

S námi máte výběr!
Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

kolekce autorsky navržených hraček, hračky do-

bové tovární produkce, ale také lidové hračky do-

máckých výrobců. Muzeum i katalog jsou obrazem 

historického vývoje hraček, můžeme zde sledovat 

i proměnu materiálu, který byl nejčastěji využíván.

www.muzeumhracek-rk.cz  Cena: 190 Kč
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Součástí zámeckého areálu je bývalá sýpka na 

obilí – špýchar, kde malí i  velcí, kromě předmětů 

z venkovské minulosti, mohou spatřit právě tento 

betlém. Ten je rozdělen do čtyř ročních období 

(jaro, léto, podzim, zima) a je nádhernou ukázkou 

toho, co se v konkrétním ročním období na vesnici 

dělalo. Betlém obsahuje více jak 700 různých po-

staviček. 

Vyberte si z bohaté nabídky kulturních, spole-

čenských i historických akcí, nechte na sebe dých-

nout minulost. Těšíme se na vás.

Jednou ze zajímavých akcí jsou i  Vánoce na 

zámku. Zámecká brána se již tradičně otevírá 

1. advent ní neděli. Slavnostně vyzdobené zámec-

ké interiéry vítají nejenom malé návštěvníky, ale 

i  jejich rodiče a  prarodiče. Vánočního ducha na-

ladíte při poslechu koled, při zhlédnutí pohádky, 

živého betlému, u rukodělného tvoření, na trhu či 

u voňavého čaje.

Pokud nestihnete dorazit na betlém vánoční, 

je pro vás připraven betlém keramický. 

Žirovnice, malebné městečko na pomezí Vysočiny a jižních Čech, láká návštěvníky 
krásnou přírodou, zajímavou historií i bohatým kulturním programem.

www.zirovnice.cz

Žirovnický betlém 
nejenom v adventním čase Když malí nevědí, 

velcí pomohou
1. Co to je špýchar? 

a) sýpka na obilí

b) zemědělské náčiní

c) vesnická hospůdka

2. Kolik postaviček obsahuje keramický 

betlém ve špýcharu? 

a) 300

b) 500

c) 700

3. Jak se nazývá první adventní neděle?

a) železná

b) bronzová

c) stříbrná

d) zlatá

4. Kdo u nás nosí vánoční dárky? 

a) Děda Lebeda

b) Santa Klaus

c) Ježíšek

5. Jaké zvířátko má Žirovnice ve znaku? 

a) nosorožce

b) jednorožce

c) kozorožce

6. Mezi vánoční zvyky nepatří?

a) lití olova

b) malování vajíček

c) zpívání koled

? 
Své odpovědi nám posílejte do 

10. prosince z www.kampocesku.cz nebo 

poštou na adresu redakce. Tři autoři 

správných odpovědí získají volné vstupenky 

do zámeckého špýcharu s doprovodem dvou 

dospělých osob.

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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Ačkoliv je dnes Vsetín moderním městem, 

mezi jeho nejvýraznější dominanty patří renesanč-

ní zámek ze 17. století s vyhlídkovou věží. Z jejího 

ochozu máte město i působivou hornatou krajinu 

kolem jako na dlani. Další zajímavé stavby ve měs-

tě představí nová stezka Městský okruh památ-

kami. Ve všech ročních obdobích je pro zájemce 

přístupná Hvězdárna Vsetín, která nabízí například 

pozorování Slunce nebo večerní astronomická po-

zorování. 

V zimě se nejen Vsetín, ale také celé Valašsko 

stává rájem milovníků zimních sportů. Ve Vsetíně 

se dá dobře lyžovat hned na dvou místech. Na 

okraji města v  areálu lyžařských vleků Jasenka, 

nebo v areálu Nordic ski centra Vsacký Cáb, který 

se nachází cca 8 km od centra města pod vrcholem 

Vsacký Cáb. Krásy valašské krajiny můžete obdivo-

vat na upravovaných trasách pro běžkaře. 

V období adventu je život města spojen s mi-

kulášskými a vánočními programy. Oslavy nejkrás-

nějších svátků v roce pak zakončí tradiční vánoční 

jarmark Veselé vánoční hody provázený bohatým 

kulturním programem, vůní punče, svařeného 

vína a pečených kaštanů. Atmosféru Vánoc dovrší 

společné zpívání vánočních koled u rozsvíceného 

vánočního stromu na Dolním náměstí. 

Významné akce:

16. 11. Galaprogram k 70. výročí Souboru valaš-

ských písní a tanců Vsacan 

5. 12.  Mikulášský den ve městě 

17.–20. 12.  Veselé vánoční hody 

23. 12. Zpívání vánočních koled

 

Informační centrum Vsetín
tel: +420 575 755 144
e-mail: ic.vsetin@mvk.cz
www.vsetin.mic.cz

 Adventní čas čeká na návštěvníky i obyvatele 

města také v  muzeu v  zámku Kinských. Již první 

prosincovou neděli se mohou těšit na vernisáž 

tradiční vánoční výstavy spojenou s vánočním jar-

markem. Součástí výstavy bude po celý adventní 

čas řada doprovodných akcí jak pro jednotlivce, tak 

pro školy, které se v  rámci lektorského programu 

Kouzlo adventu seznámí s historií a tradičním zvy-

koslovím nejkrásnějších svátků v roce (www.muze-

umvalassko.cz). 

V  lapidáriu Nejsvětější Trojice se tradičně ro-

zezní v  předvánočním týdnu tóny Rybovy mše 

vánoční v podání ženského pěveckého sboru Hed-

vika. 

Turistické informační centrum 
Komenského 169, Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 684 558 
mobil: +420 775 109 809
e-mail: info@info-vm.cz
www.info-vm.cz 
www.valasskemezirici.cz

Zimní čas ve 
Velkých Karlovicích
Velké Karlovice se v zimě stávají rájem 
lyžařů. Ski areály nabízejí kromě 
moderních lyžařských vleků celou 
řadu dalších služeb a aktivit. Upravené 
běžecké stopy jsou vhodné jak pro 
začínající, tak pro náročné lyžaře. 

24. 11. se uskuteční tradiční Kateřinský jarmark 

u  Karlovského muzea. Vystoupí CM Staré Gatě, 

sbor zpěvavých žen Karlovjanky, Dětský folklorní 

soubor Karlovjánek, Pěvecký sbor ze ZŠ Velké Kar-

lovice, Dareband i gajdoš. Každý si může vyzkoušet 

svou dovednost v  řemeslných dílnách – zdobení 

perníčků, adventních věnců, výrobu vánočních 

ozdob lupenkovou pilkou, nebo se podívat na prá-

ci dráteníka, řezbářů či odlévání svíček z  včelího 

vosku. Jarmark bude samozřejmě vonět svařeným 

vínem, pečeným čajem a  krajovými specialitami. 

Karlovské muzeum otevře své stálé expozice a pro-

běhne také vernisáž výstavy: „Tajemství v názvech 

ukrytá – Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozen-

kov“. Výstava o příbězích, které nám vyprávějí ná-

zvy chalup, kopců, potoků a údolí. 

11. 11. Svatomartinské hody včetně ochutnávky 

vín v Resortu Valachy 

www.valachy.cz

Informační centrum Velké Karlovice
e-mail: icentrum@velkekarlovice.cz
www.velkekarlovice.cz

Přijeďte se podívat na Vsetín
Vsetín, srdce hornatého Valašska, se nachází 34 km od Zlína. Leží v údolí Vsetínské 
Bečvy na úpatí Beskyd a Javorníků. 

Čas adventní ve Valašském Meziříčí
Advent „zavítá“ do města již 29. 11., kdy se na náměstí objeví vánoční stánky. 
Následující týdny, vždy od čtvrtka do neděle, doplní atmosféru jarmarků bohatý 
kulturní program. Prodejci nabídnou tradiční řemeslné výrobky, vánoční punč 
či „svařák“. Děti jistě potěší nadílka na Mikulášském jarmarku, která vyvrcholí 
slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
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Kaštanové
víkendy v Nitře

Přijeďte zažít pravou podzimní atmosféru do 

Nitry. Vyberte si víkend dle vlastního výběru a ab-

solvujte procházku s  velkomoravským knížetem. 

Ochutnáte nitranskou medovinu a  kaštanové 

delikatesy v  historické pivnici. Gastronomickým 

zážitkem pro vás bude oběd v  restauraci Rouge 

v Hotelu Mikado, kde absolvujete i wellness. Podle 

chuti si vyberete taneční párty, divadelní předsta-

vení nebo kino. Ve  dnech 8.–9. 11. bude součástí 

balíčku také vstup na Nitriansky vinný festival. V lis-

topadu se můžete také těšit na divadelní předsta-

vení Tisícročná včela v Divadle A. Bagara. Neváhej-

te a navštivte Nitru. 

www.visitnitra.sk

Bardejovské kúpele se nachází uprostřed pře-

krásné přírody horního Šariše. Jen zde najdete ko-

lonádu s osmi léčivými minerálními prameny. Pří-

rodní léčivá voda a panenská příroda jsou hlavním 

bohatstvím, pro které tyto lázně vyhledávají tisíce 

domácích i zahraničních turistů. Lázně leží 5 km od 

historického města Bardejov, které bylo už třikrát 

zvolené nejkrásnějším městem Slovenska.

Silvestrovský wellness pobyt:
  balíček atraktivních procedur

  vstup do komplexu Wellness Spa

  bohatý doprovodný program

  silvestrovský galavečer

  cena již od 128 eur za 2 noci

www.kupele-bj.sk

Bardejovské kúpele – oáza 
zdraví a oddychu
Přivítejte rok 2014 v Bardejovských kúpelích – jedněch 
z nejstarších a také nejkrásnějších lázní na Slovensku. 
Silvestrovské wellness pobyty jsou tu jen pro vás. 

Ze stezky dlouhé 1  300 metrů, mezi stromy 

ve výšce 8 až 25 metrů a s  rozhlednou vysokou 

44 metrů, jež nabízí fantastický výhled nad koruna-

mi stromů do nádherné krajiny lesů, je při dobrých 

povětrnostních podmínkách možno dohlédnout 

až k Alpám. Stezka je bezbariérová, umožňuje po-

hodlný výstup jak lidem na invalidním vozíku, tak 

i rodičům s kočárkem. 

V období konání zimních trhů je stezka komplet-

ně osvícena. Trhy se konají od 25. prosince 2013 

do 1. ledna 2014 vždy od 10.30 do 18 hodin. 

Zimní trhy v okolí Stezky v korunách stromů 

patří svou jedinečnou atmosférou a rozmanitým 

programem k vyvrcholení zimního období a Vánoc 

v  regionu Národního parku Bavorský les. Nabízí 

se vám nejen možnost nahlédnout do tajů míst-

ních tradičních a uměleckých řemesel, ale také tu 

řada spolků prezentuje své produkty ve vlastních 

stáncích. Výtěžek z letošních trhů poputuje opět 

na dobročinné účely (do mateřských škol, domovů 

důchodců atd.).

Baumwipfelpfad
Böhmstraße 37
D – 94556 Neuschönau
e-mail:  info@stezkavkorunach.cz
www.stezkavkorunach.cz

Zimní trhy u Stezky v korunách stromů
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Správné odpovědi a výherci

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali čtenáři z okolí distribučního místa Mostu. Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých odpovědí rozhodl, že prestižní certifi kát

Mazaní čtenáři
získává od redakce magazínu KAM po Českuza vydání říjen 2013

Turistickému informačnímu centrustatutárního města Most,Radniční 1/2, 434 69 Most

Luděk Sládek
šéfredaktor

Tajenku křížovky a odpovědi 

na foto-hádanku nám 

zašlete do 10. prosince na 

adresu redakce nebo z www.

kampocesku.cz. Dvakrát třem 

autorům správných odpovědí 

zašleme mapu věnovanou 

vydavatelstvím 

Kartografi e PRAHA.

a) Bečov nad Teplou v roce 1901, b) Jánský Vrch v roce 1918, c) Bítov v roce 1929

Poznáte místo na fotografi i?

Soutěže za měsíc říjen 2013
Celkem došlo 2 748 odpovědí, z toho 2 638 z internetu a 110 dopisů

Kapr Jakub k poslechu
otázka: Který slavný výtvarník ilustroval knihu o kapru Jakubovi?

odpověď: b) Jaroslav Kerles

soutěžilo: čtenářů 476; správně 462; špatně 14 

výherci: Adéla Vrobelová, Skrbeň; Zdeněk Mouca, Třeboň; 

Ondřej Tomášek, Jaroměř

Rychnov nad Kněžnou (test pro děti)
otázka: Ve kterém roce se Tomáš Savka narodil?

otázka 1: a) Kryštof

otázka 2: c) poustevníka, který tu žil

otázka 3: b) 120 cm vysoká panenka vyrobená kolem

soutěžilo: 409 čtenářů; správně 342; špatně 67

výherci: Hana Bittnerová, Chomutov; Zdena Pálková, Zdice; Milan Jasoněk, Otice; Jaroslav Jeřábek, 

Česká Lípa; Zdeněk Křemínský, Havlíčkův Brod

Edice ČT
otázka 1: c) pošesté

otázka 2: a) počtvrté

soutěžilo: 496 čtenářů; správně 367; špatně 129

výherci: Eva Frouzová, Cheb; Josef Duben, Čelákovice; Jaromír Trubák, Skuteč

Slovácko (test pro děti)
otázka 1: c) součást kroje

otázka 2: b) listnatý ovocný strom Slovácka

otázka 3: a) tradiční slovácké výrobky z kukuřice

soutěžilo: 571 čtenářů; správně 531; špatně 40

výherci: Iva Barsová, Praha 4; Mgr. Štěpánka Chaloupková, Teplice; Květuš Kmínek, Děčín

Křížovka
…největší v Jeseníkách

soutěžilo: 376 čtenářů; správně 374; špatně 2

výherci: Helena Marie-Anna Prinz, Vrchlabí; Antonín Bušák, Sopotnice; Václav Rojík, Plzeň

Foto-hádanka
otázka: Poznáte místo na fotografi i?

odpověď: b) Březnice okolo roku 1900

soutěžilo: 420 čtenářů; správně 360; špatně 60

výherci: Lenka Hudečková, Toužim; Sylva Probstová, Ostrava; Marian Rohoška st., Praha 4

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
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23. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

TOP GASTRO & HOTEL
GOLF SHOW

Výstaviště Praha - Holešovice
www.holidayworld.cz

20. - 23. 2. 2014

NEJVĚTŠÍ VELETRH 

CESTOVNÍHO RUCHU  

V ČESKÉ REPUBLICE

Hlavní mediální partner

Navštivte veletrh v době pro odbornou veřejnost! S tímto kupónem na 
HOLIDAY WORLD 2014 v pátek 21. 2. 2014
od 14.00 hodin jen za víkendových 150 Kč!

* kupón předložte bez vyzvání u pokladny


