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Berte každý západ
slunce jako příslib
lepšího zítřka

kalendář

KAM po Česku 2017
Šternberská madona
Sochu v 90. letech 14. století vytvořil následovník Mistra Toruňské
madony. Snad pro hradní kapli ve Šternberku, snad pro šternberský
klášter augustiniánů-kanovníků. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších
děl „krásného slohu v Českých zemích“. Její tvář, lemovaná zlatými vlasy,
jako by přemýšlela. Zajímavostí je, že se halí málo běžným červeným
pláštěm, symbolizujícím Kristovo utrpení i krev jím prolitou na kříži za
spásu lidstva. Její hlava byla původně zdobena korunou králů. Závoj
bílé barvy symbolizuje její ztotožnění s církví a z božnost duše nevěsty
Kristovy z Písně písní, někdy nazývané též Píseň Šalamounova. Jedná
se o sbírku židovských „svatebních“ písní různých dob, řazených mezi
pět svátečních svitků, snad z 5. až 3. stol. př. n. l. Některé pocházejí
dokonce z doby krále Šalamouna, jemuž je připisováno autorství.
Mariiny prsty nořící se do tělíčka malého Ježíše odkazují k pašijové symbolice
a svátosti eucharistie (díkůvzdání). Ježíš třímá v levé ruce jablko, symbol
prvotního hříchu, a Maria tak zaujímá postavení Evy číslo dvě, jako matka
Vykupitele, čímž přispěla k sejmutí dědičných hříchů lidstva. Na zádech
plastiky z opuky s polychromií vysoké 84 cm je signatura Hen(us) nebo
Hen(ricus), jež vede k úvahám o tvůrci, snad Jindřichu Parléři či jeho
synu Janovi. Plastika byla zapůjčena do stálé expozice Arcidiecézního
muzea Olomouc, kde ji máte možnost vidět i vy na vlastní oči.
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Karel Jaromír
Erben – Kytice.
A co dál?
5

cz

říká se, že každý člověk by měl alespoň jednou za život přečíst Bibli,
a to ať je či není věřící.
Už děti školou povinné
se učí, že je knihou knih,
nejprodávanější na světě,
a dokonce i u nás. Netřeba ji vnímat jako historický román či úmluvu s Bohem. Ale jako studnici
moudrosti a inspirace k zamyšlení. Proto až přijde
správná nálada i čas, třeba adventní, podívejte se do
ní. Může vás učinit bohatými.
Ne že by snad naše společnost neměla dost bohatých. Pouhých šedesát nejvíc nejbohatších Čechů
odhaduje své jmění na celkem 846 miliard korun, což
znamená, že čisté bohatství na jednoho obyvatele
u nás činí 341 000 korun. Kdo to ale vpravdě má?
Třeba i proto se u nás s penězi tak šeredí. Nedávné
volby přišly poplatníky na 600 milionů korun. Jistě,
kilometr naší dálnice stojí „jen“ 400 milionů, ale mohli
jsme mít půldruhého kilometru doma. Věděli jste, že
za poslední dva roky se u nás vykácelo na 3 000 ha
ovocných sadů? Přitom osazení jednoho nového hektaru stojí takřka milion. Půjde-li to takhle dál, je vážně
ohrožena budoucnost tradice Vánoc, kdy ještě rozkrojíme české jablíčko a najdeme v něm hvězdičku.
Protože se pomalu, ale jistě blíží Vánoce, je dobré vědět, že v rámci Unie patříme k zemím s větším
počtem tlouštíků a dluhy našich domácností vloni
vzrostly na 1,3 bilionu korun. Proto prosím všechny
naše čtenáře, kteří se hodlají o letošních Vánocích
zvláště rozšoupnout, pamatujte, že 24. 12. je sice
Štědrý den, ale je to také 359. den letošního roku,
ne konec světa, a v lednu 2017 proto nepřestanou
chodit složenky. Raději si užijte předvánoční čas s rodinou na některé z mnoha akcí. Všechna naše města
něco chystají a určitě to bude stát za to. Zajděte si na
adventní trhy s vůní skořice a vánočních laskomin,
poslechněte si mši Rybovu, koncerty vánoční, prohlédněte si betlémy, a to i ty živé, nebo se třeba jen
setkávejte s lidmi. Máte jedinečnou možnost zpomalit a investovat, především citově, zvláště do rodiny,
a tudíž i do své vlastní budoucnosti. Klidné sváteční
dny všem našim čtenářům, splnění alespoň jednoho
dosud nesplněného tajného přání a na počtenou
v roce příštím.
Luděk Sládek, šéfredaktor

Bitva o Hory
a Brod
3
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KAM to vidí

KAM na výlet s MILUŠÍ ŠPLECHTOVOU

foto © Wikimedia Commons

Roku 631, dost možná že i roku 632,
došlo k významnému střetnutí mezi
kmeny Sámovy říše a vojsky Franků
krále Dagoberta I. Dojít k němu mělo
u slovanského hradiště Wogastisburg,
kde Slované dosáhli velkého vítězství.
Podle Fredegarovy kroniky byli na území Sámovy říše přepadeni franští kupci a králův vyslanec
Sicharius požadoval náhradu. Sámo odmítl a Frankové napadli jeho říši ze tří směrů. Jižní a severní
armády tvořené germánskými kmeny Alamanů
(z Alsaska) a Langobarďanů (říše v severní Itálii)
dosáhly vítězství. Třetí a hlavní proud tvořili Austrasijci (Austrasia – království franské říše) a oblehli
Wogastisburg. Po třech dnech došlo k bitvě, mnoho obléhatelů bylo pobyto a zbytek Dagobertovy
armády prchl.
Alois Rula

Období adventu vnímám jako čas příprav na
nejkrásnější svátky v roce. Měl by to být čas nejen
shonu, ale hlavně čas zastavení a setkávání. Ráda
bych tedy ty, kteří se chtějí zastavit a prožít pokojný
večer, pozvala k nám do Divadla Na Jezerce. Myslím,
že všichni, kteří navštíví naše webové stránky, si jistě z nabídky představení vyberou. Návštěvu divadla

Z představení „Poslední aristokratka“

mohou spojit s příjemnou procházkou, divadlo leží
uprostřed parku Na Jezerce. Před představením nebo
po jeho skončení mohou posedět v restauraci, při sklence vína a dobré večeři. Věřím, že všichni, kteří se
rozhodnou u nás v divadle strávit adventní večer, nebudou zklamaní. V každém případě bych chtěla všem
vašim čtenářům popřát příjemné a šťastné Vánoce.
Děkuji za milé pozvání pro naše čtenáře. Přeji
Vám vše dobré k narozeninám a řadu skvělých rolí
v Divadle Na Jezerce.
Luděk Sládek

Dopisy čtenářů
A přece přišli (1155 let)

foto © Wikimedia Commons

Snad roku 861, ale zcela jistě po roce
860, vypravil dnes již pravoslavnou
církví v Českých zemích a na
Slovensku svatořečený Rostislav
posly k papeži Mikuláši I. Rastislav,
Rastic, Rasticlao, Rastislaus, též
Radislav či Ladislav, jak se komu líbí,
z dynastie Mojmírovců, byl druhým
velkomoravským knížetem.
Poselstvo mělo dojednat s papežem vyslání
„učitele“, jenž by zajistil šíření křesťanství na Velké Moravě. Pravda je, šlo o krok vedoucí k samostatné církevní organizaci na Moravě s arcibiskupem v čele. Papež si však nehodlal popudit
císaře Ludvíka Němce, proto jeho odpověď byla
nejspíš zamítavá. Rastislav tedy vyslal stejné poselstvo k byzantskému císaři Michalovi III., který
mu vyhověl. Na Moravu vyslal misii vedenou asi
nejvýznamnějším byzantským učencem Konstantinem a jeho bratrem Metodějem. Přestože
Byzance nemohla zajistit založení arcibiskupství na Moravě, usilovná práce obou bratrů dala
této snaze pevné základy.
Luděk Sládek
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Přeji příjemné babí léto, které má nastat, a dál hodně nápadů pro toulky po naší republice, vždy se
těšíme na nové číslo KAM po Česku.
Marie Fialová, Karlovy Vary
Děkujeme a vzhledem k času, který se nedá zastavit,
dovolte i nám popřát Vám hodně barevný a málo
sychravý podzim i příjemně strávený čas adventní.
Letos jsme měli s našimi turisty KČT týdenní pobyt
v Horní Blatné. Kolem celého příkopu jsme odtud
šli. Je dlouhý 12 km. (reakce na tajenku křížovky
„Blatenský vodní příkop“, kde bylo uvedeno 12 m
– poznámka redakce)
Marie Šmejkalová, České Budějovice
Máte pravdu, paní Šmejkalová, 12 metrů by byl tak
maximálně kanál někde na zahrádce, jak ostatně
trefně poznamenal jiný náš čtenář na toto téma.
Navíc se bude muset osůbka, která připravuje soutěže a také i křížovky do našich magazínů, hluboce
zamyslet nad tím, jestli není na čase si je také občas
vyluštit. Křížovky totiž netvoří redakce, ale přebírá
je již hotové k otištění. Bojím se toho, co bychom se
mohli ještě dozvědět.
Milá redakce, jsem dlouholetým čtenářem KAM
pom Česku chci se zeptat, zda plánujete v příštím
roce vydání magazínu KAM na výlet a kdy? Ještě se

chci zeptat, jestli vyjde na konci roku v KAMu také
kalendář vydání v roce 2017?
Váš čtenář, Jindřichův Hradec
Milý čtenáři z Jindřichova Hradce
Hradce, Speciál KAM na
výlet zcela jistě vyjde, a to v první polovině roku
2017 na téma „Muzea, galerie, expozice“. Předpokládané datum vydání je 24. dubna 2017 na internetu
a 2. května by měl být speciál spolu s KAM po Česku
v informačních centrech. Ohledně druhého a případně i třetího vydání Speciálu, snad také ještě v první
polovině roku 2017, toho ale moc neprozradím, zatím se o nich jen domlouváme. Další vydání Speciálu
v druhé polovině roku 2017 bude zaměřené na dva
kraje, jen zatím neuvedu, o jaké půjde. Vámi zmiňovaný kalendář vydání našich magazínu v roce 2017
je uveřejněn v tomto čísle.
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © Ivan Kahun

Jedno z domnělých umístění Wogastisburgu,

Štýrsko (vlevo uprostřed)
Bitva
u Wogastisburgu (1385)

Mostecká rodačka a absolventka
Pražské konzervatoře (1979) Miluše
Šplechtová působila v Činoherním
studiu v Ústí nad Labem, pražském
Realistickém divadle i v Národním
divadle. V současné době má stálé
angažmá v Divadle Na Jezerce Jana
Hrušínského, svého manžela. Ještě
za studií začala spolupracovat s rozhlasem, ztvárnila několik filmových
rolí, objevila se v televizních seriálech
a pracovala v dabingu. Především ale
odehrála celou řadu úspěšných divadelních rolí. Pro mne se ale stala nezapomenutelnou v představení Sluha
dvou pánů v roli Beatrice Rasponi. Narodila se den
po mně, ve znamení štíra, a proto si troufám také
tvrdit, že pro ni není žádná překážka v životě dost
velká. Tady je pozvání paní Miluše Šplechtové…

Bitva o Hory a Brod (595 let)

Velká Morava (1115 let)

Události, které vám chceme přiblížit, se odehrály na pozadí neúspěšné 2. křížové
výpravy proti husitským Čechám v letech 1421–1422. Výpravy vyhlášené
z iniciativy porýnských kurfiřtů znechucených nezdarem první kruciáty, ze kterého
vinili římského a uherského krále Zikmunda.

Píše se první rok 10. století. Na knížecím
trůnu po smrti otce Svatopluka I. (894)
sedí jeho syn Mojmír II. z rodu
Mojmírovců. Ale až takhle jednoduchá
cesta Mojmíra na trůn nebyla.

18. října 1421 v Moravském Broumově.
Nákladnost zimního
tažení rozhodla, že
hornolužické i vratislavské sbory se do
Vánoc vrátily domů.
Jejich vpád do východních Čech však
způsobil, že pražané
vyslali část hotovosti, která dorazila
k Čáslavi 31. října.
Část neukázněných
vojáků vtrhla do
Kutné Hory. Loupením a ničením
kostelů ale znevážili
slib hejtmana Jana
Hvězdy měšťanům.
Poté se vojsko vrátilo
do Prahy. Žižka, aby
napravil Hvězdovu
chybu, vytáhl s tábority 8. prosince
Portrét císaře Zikmunda Lucemburského, Pisanello (1433)
a u Čáslavi se spojil
s jednotkami moravských pánů z Kunštátu, Valdštejna a Strážnice. Krátce
poté dorazili i pražané. Společný vstup husitů do
Hory proběhl hladce. Ale Zikmund se blížil, proto
mu husité vyšli v ústrety Kouřimskou branou a zaujali pozice na návrší. Zradou německých měšťanů se
Zikmund ale zmocnil Hory a Žižkovu vojsku hrozilo
zničení. Mrazivého rána v pondělí 22. prosince se
však Žižkovi s pomocí dělostřelby podařilo mistrně
zvládnutým výpadem dostat z obklíčení. Nečekaný
obrat zmátl královské natolik, že pokládali ústup
husitů za Žižkovu porážku. Jaké bylo Zikmundovo
překvapení, když se 6. ledna 1422 silné vojsko táboritů a pražanů objevilo v Nebovidech u Hory. Král
nebyl schopen sestavit účinnou obranu, proto se
v noci z 6. na 7. ledna dal na ústup. Po dvou dnech se
vydal Žižka za ním a dostihl ho u Haber, na půl cesty
od Německého Brodu. Královští se dali na útěk ještě
dřív, než se stačil Žižka přiblížit na dostřel. V panice
zahynuly stovky žoldnéřů a opozdilé skupiny ničili
postupující husité. Část Zikmundových velitelů se
rozhodla hájit Německý Brod a krýt králův ústup.
Ráno 10. ledna pak část husitů porušila předchozího
dne sjednané příměří s obléhanými a vnikla pobořenými hradbami do města. Zikmund sice uprchl, ale
dlouhá řada porážek mu jednou provždy vzala chuť
měřit síly s vlastní nepoddajnou zemí.
Žižkova podobizna (Mikoláš Aleš) podle Kroniky české (1510)
-lgs-

Po smrti Svatopluka I. zabrala
východofranská
říše Panonii a česká knížata jí vypověděla poslušnost,
když v Řezně přijala krále Arnulfa.
Na Moravě se v té
době rozhořela
jiná válka, válka
o trůn mezi bratry Mojmírem II.
a Svatoplukem II.,
Svatopluk I. na Arnulfově dvoře,
Dalimilova kronika
podporovaným
východofranskými
Bavory. Mojmír zvítězil, roku 900 obnovil moravské
arcibiskupství a vyslal do Řezna poselstvo s cílem
vyjednat mír s východofranskou říší. Podařilo se a už
příštího roku nastal klid zbraní potvrzený přísahami.
O rok později (902) už jako spojenci odrazili Moravané a Bavoři útok Maďarů.
Alois Rula

Dnešní podoba Divadla
Na Fidlovačce

Ševcovská
Fidlovačka (95 let)

Tylovo divadlo v Nuslích dnes nese
název Divadlo Na Fidlovačce. Bylo
postaveno v místech, kde se konaly
oblíbené jarní slavnosti pražských
ševců, takzvané Fidlovačky, podle
starého ševcovského nástroje. Odtud
jeho název.
Divadlo dal v dubnu 1921 postavit na vlastní
náklady herec a režisér Stanislav Langer, který byl
zároveň i jeho prvním ředitelem. Slavnostně bylo
otevřeno 5. 11. 1921 pod názvem Tylovo divadlo
v Nuslích. V lidové mluvě ale zdomácnělo jako
„Tyláček“. V průběhu 2. sv. války se stalo Divadlem
Pod Vyšehradem, po válce bylo přejmenováno na
Divadlo Na Fidlovačce. V červenci 1963, po spojení s Hudebním divadlem v Karlíně, dostalo jméno
Hudební divadlo v Nuslích. V roce 1978 však bylo
z havarijních důvodů uzavřeno. Divákům se opět
otevřelo až 28. října 1998, jak jinak než hrou Fidlovačka Josefa Kajetána Tyla.
Lucie Sládková

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Plán křižáků byl
jednoduchý, vpadnout do Čech z několika směrů a dobýt
Prahu. Hlavní síly
kruciáty falckraběte
Ludvíka a arcibiskupů z Trevíru a Kolína
nad Rýnem postupovaly od Chebu a oblehly Žatec. Zikmund
s lehkou uherskou
jízdou a oddíly zetě
Albrechta Habsburského postupoval
přes Moravu. Tažení
měla podpořit ze
severu přes Kladsko
ještě míšeňská markrabata, slezská knížata a lužická města.
O nezdaru a prakticky konci křížové
výpravy po odražení
křižáků u Žatce se
Zikmund dozvěděl

foto © Wikimedia Commons
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Historia magistra vitae Karlova korunovace králem (670 let)

2. 11. 1766 (250 let)
Narodil se polní maršálek Josef
Václav Radecký z Radče.
Jedná se o českého šlechtice,
významného rakouského vojenského velitele, stratéga, politika a vojenského reformátora,
jenž je považován za jednoho
z nejlepších vojevůdců Evropy
19. století. Zemřel 5. 1. 1858.
6. 11. 1791 (225 let)
Podle Kalendáře historického
Daniela Adama z Veleslavína ve
městě chebském vyšel oheň
a 11 domů strávil. Téhož dne
skrze tuhé mrazy řeka Vltava
zamrzla.
7. 11. 1876 (140 let)
V pořadí šestá opera Bedřicha
Smetany Hubička měla
premiéru 7. listopadu 1876
v Prozatímním divadle v Praze.
Opera vycházela z lidových
tradic a vyjadřovala prostředí
českého venkova. Předlohou
se stala stejnojmenná povídka,
kterou Karolina Světlá napsala
v roce 1871.

4 | www.kampocesku.cz

Volba se uskutečnila v úterý
11. července 1346 poblíž městečka Rhens na břehu Rýna. Karel byl zvolen hlasy pěti kurfiřtů,
arcibiskupa Balduina Lucemburského, mohučského arcibiskupa
Gerlacha, kolínského arcibiskupa
Walrama, českého krále Jana Lucemburského a saského vévody
Rudolfa. Po napadení Francie
anglickým králem Eduardem III.
Jan a Karel spjatí s francouzským
dvorem svého spojence vyslyšeli. V sobotu 26. 8. 1346 došlo
k rozhodující bitvě u Kresčaku,
kde bylo francouzské vojsko
poraženo. Smrt zde nalezl i Jan
Lucemburský a Karel se stal dvojnásobným králem. Počátky jeho

Podobizna Karla IV. na Votivním obrazu
Jana Očka z Vlašimi

vlády nebyly snadné. Měl sice
podporu hlavních říšských kurfiřtů, avšak bohatá říšská města
zachovávala přízeň císaři. Přesto
se Karel nechal na římskoněmeckého krále korunovat 26. 11. 1346
v Bonnu kolínským arcibiskupem
Walramem, protože tradiční korunovace v Cáchách nebyla možná
pro loajalitu města císaři. Karel
pak jmenoval svého prastrýce
Balduina říšským vikářem a svěřil mu správu Lucemburska. Zpáteční cesta z korunovace do Čech
byla pro krále riskantní, protože
cestoval nepřátelským územím
v převleku za panoše. Do Čech
dorazil v lednu 1347.
-mf-

foto © Wikimedia Commons

1. 11.1861 (155 let)
V Praze byla čeština zavedena jako úřední jazyk a také
jako vyučovací jazyk do všech
městských škol. Zároveň byla
zavedena jako úřední řeč ve
všech městských úřadech
a institucích. Do služeb pražské
obce měli být napříště přijímáni
pouze zaměstnanci dokonale
ovládající český jazyk.

Hlavní roli v získání římské koruny pro Karla sehrál jeho prastrýc Balduin Lucemburský. Nejprve
ale musel složit závažné, leč formální sliby papeži a vydat záruky a privilegia svému prastrýci.
Poté se papež obrátil na říšské kurfiřty a vyzval je k volbě nového římského krále.

Bohuslav Balbín – muž kontrastů (395 let)
Jezuita zachráncem českých knih? Stoupenec habsburské rekatolizace obhájcem českého jazyka?
Latinsky píšící český historik? Tak to byl v kostce Bohuslav Balbín.
také s tématy českých dějin,
významem českých panovníků
(zvláště Karla IV.), pojmy vlastenectví a obrana českého jazyka.
Vždy hájil právo na vlastní jazyk,
odsuzoval odrodilou šlechtu
a nesouhlasil s odstraňováním
češtiny z úřadů. Kromě knih historických vydával od roku 1679
postupně další díla jako součást
souboru Rozmanitosti z historie
Království českého (např. o českých svatých, českém místopisu,
českých farách, soudech a úřadech, ale také o českém ptactvu). Soubor však již nedokončil,
i když pracoval do posledních
chvil navzdory slepotě a ochrnutí. Zemřel 29. listopadu 1688.
-babok-

Historik, pedagog a vlastenec byl obětí „mediálního“
obrazu jezuitů a rekatolizace
vytvořeného v době národního
obrození. Narodil se 3. prosince 1621 a jako loajální jezuita
a katolík se zasloužil o zachování i rozvoj českého jazyka
a povědomí o české historii jako
nikdo jiný. Jeho nejvýznamnější
historické dílo Výtah z českých
dějin vyšlo až po přezkoumání jezuitskou cenzurou v Římě
a císařskou cenzurou ve Vídni.
V době klatovského „vyhnanství“ (1672–1673) vznikla jeho
Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého,
která byla ve své době zakázána.
Cenzorům činil mnoho vrásek

1566

1851

1856

(450 let)
Ján Jesenský
* 27. 12. 1566
† 21. 6. 1621
slovenský lékař,
filozof a politik

(165 let)
Karel Havlíček
Borovský
16. 12. 1851
byl deportován
do Brixenu

(160 let)
Josef Fanta
* 7. 12. 1856
† 20. 6. 1954
český architekt,
návrhář nábytku
a malíř

foto © Wikimedia Commons

1. 11. 1781 (235 let)
Patent císaře Josefa II. zrušil
nevolnictví v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku. Podle
tohoto patentu se mohli poddaní svobodně odstěhovat
bez souhlasu majitele panství,
svobodně uzavírat manželství,
svobodně nakládat se svým
majetkem nebo svobodně vybírat povolání pro své potomky.

KAM to vidí

Karel Jaromír Erben – Kytice. A co dál? (205 let)

Historia magistra vitae

Strašili jste někdy děti Erbenovou Polednicí nebo Vodníkem? Zkuste to, i když dnes asi spíše vaše
děti vyděsí zabavení mobilu, tabletu či katastrofická zpráva o vymření pokémonů.

9. 11. 1431 (585 let)
Podle Kalendáře historického
sirotci vtrhli do Uher, kdežto
Uhři na ně udeřivše, porazili je
ten pátek před sv. Martinem.
Sirotci nemohli se brániti, ale
zanechavše tu vozů a jednoho
děla hradeckého, dali se na
utíkání. Za nimi hnali se Uhři
plných 10 dnů, mordovali až do
Jihlavy.

foto © Wikimedia Commons

Karel Jaromír Erben
(7. listopadu 1811 Miletín),
bývá neprávem označován básníkem jedné
sbírky. Pravda, jeho Kytice, celým názvem Kytice
z pověstí národních, se
řadí k pilířům české literatury. Poprvé byla souborně vydána v roce 1853,
ale jednotlivé balady se
rodily v předchozích 20
letech. Dílo hemžící se
mrtvolami, uťatými údy,
vydloubnutýma
očima
by se v dnešní „korektní“
době mohlo stěží považovat za výchovné. Přesto
už za života autora se stává slavným a pomáhá mu

překonávat těžký osud (smrt synů, nemoci, vadu řeči atd.). Hlavním mottem
Kytice je vina a často nepřiměřený
trest, což odráželo nitro autora, který
byl svým založením fatalista. Erben
byl tichý a velmi pracovitý introvert.
Sbíral lidové písně i pohádky a ceněn
je také jako vynikající slavista, folklorista a autor děl historických (např.
Výtahy listin Čech a Moravy o českých
a moravských listinách do roku 1253).
Vystudovaný právník pracoval mimo
jiné také jako předseda Královské české společnosti nauk, archivář města
Prahy nebo člen jazykové komise při
Matici české, kde se podílel na formování spisovné češtiny. Erben zemřel
21. listopadu 1870 a pohřben byl na
pražských Olšanských hřbitovech.
-liban-

Jan Otto – pilný nakladatel i knihkupec (175 let)

foto © Wikimedia Commons

Není mnoho slavných Čechů, kteří by měli kratší jméno a příjmení. O to delší by byl výčet všech
aktivit, kterým se Jan Otto věnoval, a výsledků, jichž dosáhl. K těm nezapomenutelným určitě
patří vydání 27dílného Ottova slovníku naučného v letech 1888–1908. Někteří badatelé tvrdí, že
jediným naučným slovníkem obsahujícím více hesel byla v té době pouze slavná Encyclopædia
Britannica.
Grégrova podniku na
Jan Otto přišel na
Václavském náměstí,
svět 8. 11. 1841 v Při1883 získal pro svou
byslavi jako nejstarší
tiskárnu vlastní dům
dítko vojenského ranna Karlově náměstí,
hojiče. Vypracoval se
1899 otevřel filiálku
v nepřehlédnutelnou
ve Vídni. Patřil mezi
osobnost
českého
nejúspěšnější české
kulturního života jako
nakladatele, konkunaprostý „self made
roval známým vydaman“ (člověk, který
vatelským domům
se sám udělal), pěkně
Jan Otto na titulní straně
Humoristických listů
Topiče i Vilímka.
stupínek po stupínku.
(vyd. J. Vilímek, 1887)
Vydával knihy i čaRoku 1854 odešel do
sopisy (Světozor, Zlatou Prahu, Lumír),
Prahy do učení na kupce, 1862 začal
levnou lidovou četbu i náročné odpracovat v tiskárně bratří Grégrů, 1869
borné publikace (např. Brehmův Život
se oženil s dcerou zámožného naklazvířat). Účastnil se spolkové činnosti
datele Pospíšila, 1871 převzal vedení

v řadě organizací. Zasloužil se o vybudování Žižkovy mohyly u Přibyslavi
(1874), před první světovou válkou mu
rodné město udělilo čestné občanství.
Přátelil se s T. G. Masarykem a dalšími
známými osobnostmi. Podnikatelské
úspěchy a charisma ho vynášely do
funkcí v různých výborech a institucích (působil např. ve výboru Zemské
jubilejní výstavy – 1891). Za svou píli
a zásluhy získal řadu ocenění, zmiňme
aspoň zlatou medaili na Světové výstavě v Paříži 1900 a jmenování doživotním členem panské sněmovny, horní
komory parlamentu Rakousko-Uherska. 29. května 2016 uplynulo 100 let
od jeho úmrtí.
-ak-

1871

1871

1876

(145 let)
Karel Špillar
* 21. 11. 1871
† 7. 4. 1939
český malíř
a grafik

(145 let)
Jan Kotěra
* 18. 12. 1871
† 17. 4. 1923
český architekt
a návrhář

(140 let)
Viktor Kaplan
* 27. 11. 1876
† 23. 8. 1934
rakouský technik,
konstruktér
slavné turbíny

11. 11. 1951 (55 let)
Američtí vynálezci John Mullin
a Wayne Johnson předvedli
první videorekordér. Měl dvanáct záznamových hlav a jeho
páska se pohybovala rychlostí
dva a půl metru za sekundu.
Kvalita zaostávala za optickými
kamerami, tzv. kineskopy, které
byly doposud jedinou možností
záznamu videa.
3. 11. 1926 (90 let)
V Praze se narodil Mikuláš
Medek, malíř, grafik, ilustrátor
a básník (zemřel 23. 8. 1974).
Byl vnukem malíře Antonína
Slavíčka, synem generála a spisovatele Rudolfa Medka a bratrem novináře Ivana Medka.
Svou uměleckou nezávislost si
dokázal udržet i v době komunistického režimu.
23. 11. 1921 (95 let)
Narodil se divadelní režisér
a herec Otomar Krejča (zemřel
6. 11. 2009). Proslul také jako
zakladatel Divadla za branou.
Jeho manželka byla herečka Marie Tomášová. Poté co
v roce 1968 podepsal petici 2000 slov, byl vyloučen z KSČ.
Divadlo mohl zase režírovat až
po sametové revoluci.
28. 11. 1901 (115 let)
Ve Skřivanech u Nového
Bydžova přišel na svět Václav
Vojtěch, polárník a cestovatel,
který 27. 1. 1929 stanul jako
první Čech na půdě Antarktidy
(zemřel 6. 8. 1932). Stalo se
tak v rámci expedice admirála Byrda, za což Vojtěch obdržel
nejvyšší americké vyznamenání
– Zlatou medaili Kongresu USA.
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Historia magistra vitae Škola základ života (110 let)

11. 12. 1946 (70 let)
Byl založen Mezinárodní
dětský fond neodkladné
pomoci (UNICEF), který je součástí Organizace spojených národů. Po celém světě se zabývá
ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou
jejich všestranného rozvoje. Má
celosvětové zastoupení ve 158
zemích světa.

Narodil se v Praze a po studiu latiny
a francouzštiny na
Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy se
věnoval výuce jazyků
jak v Čechách, tak na
Slovensku. Po válce
kromě psaní působil
u Československého
státního filmu jako
scenárista. Jeho sarkastické články ve
Svobodném slově se
moc nezamlouvaly
rodícímu se komunistickému režimu.
Proto byl v roce 1948 kvůli svým břitkým politickým názorům vyloučen ze
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a laskavý humor knih charakterizuje
výrok profesora Vobořila při rozdávání
vysvědčení: „Tolik hrůzy, co je v těchto
deskách, nebylo ani v smolných knihách středověku.“ Jaroslav Žák zemřel
náhle 29. srpna 1960 na srdeční infarkt
ve věku nedožitých 54 let.
Jana Siglová

Mistr fantazie (90 let)
V prosinci tomu bude 90 let, co se narodil prozaik a autor knih
pro děti Miloš Macourek. Tento veleúspěšný filmový scenárista
byl, mimo jiné, také duchovním otcem žáků III. B Macha
a Šebestové ze stejnojmenného animovaného seriálu.
Miloš Macourek se narodil
2. 12. 1926 v Kroměříži v rodině

14. 12. 1911 (105 let)
Norský polárník a cestovatel
Roald Amundsen a jeho muži
stanuli jako první lidé na jižním pólu. Ve stejnou dobu se
pokoušela jižní pól dobýt také
expedice Angličana Roberta
Scotta, která dorazila do cíle
o měsíc později než Amundsen.
Na zpáteční cestě všichni její
členové zahynuli.
14. 12. 1546 (470 let)
Narodil se Tycho Brahe,
dánský astronom, astrolog
a alchymista, pracující v Praze
ve službách císaře Rudolfa II.
Byl považován za nejlepšího
pozorovatele hvězdné oblohy,
byl překonán až šedesát let po
vynalezení dalekohledu. Zemřel
24. 10. 1601. Příčiny jeho smrti
nejsou dosud přesně známy.

Syndikátu českých
spisovatelů a propuštěn z Barrandova. Od
roku 1952 pracoval
jako úředník a psal
do „šuplíku“. Jeho
knihy z tohoto období vyšly až po více
než 40 letech.
Díky tomu, že
sám působil jako
pedagog, mu bylo
blízké prostředí školy. Není snad nikdo,
kdo by neznal filmy
Škola základ života nebo Cesta do
hlubin študákovy duše, které vznikly
podle Žákových knih. Vtipné situace

foto © www.cbdb.cz

10. 12. 1901 (115 let)
U příležitosti výročí smrti vynálezce Alfreda Nobela byla poprvé udělena Nobelova cena. Ta
je na základě jeho poslední vůle
určena tomu, „kdo se v uplynulém roce nejvíce zasloužil
o prospěch lidstva“. Uděluje se
v oborech fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura
a za mír.

Přesně 28. 11. 2016 uplyne 110 let od narození významného
českého spisovatele. Ale také autora humoristických knih
a článků, filmového lektora, učitele jazyků, nezávislého
novináře a sportovce Jaroslava Žáka.

právníka. Než se stal slavným spisovatelem a scenáristou, vystřídal různé
profese. Byl prodavačem květin, sazečem v tiskárně, skladníkem, kulisákem,
redaktorem nakladatelství, a dokonce
i lektorem katedry literatury a umění.
Až v roce 1959 začala jeho autorská
spolupráce s Divadlem Na zábradlí.
K filmové scenáristice se dostal díky
režisérovi Oldřichu Lipskému, který ho
přizval ke scénáři komedie Muž z prvního století, a objevil v něm mimořádný
tvůrčí talent. Tak odstartovala čtyřicetiletá kariéra filmového scenáristy a autora crazy komedií. S režiséry Lipským
a Vorlíčkem vytvořil nezapomenutelné
filmy, které baví několik generací diváků. Mezi nejoblíbenější patří Kdo chce

zabít Jessii, Zabil jsem Einsteina, pánové, Pane, vy jste vdova, Dívka na koštěti,
Jak utopit doktora Mráčka, Čtyři vraždy
stačí, drahoušku nebo Což takhle dát
si špenát?. Nesmí chybět ani seriály
Arabela a Létající Čestmír. Podle jeho
scénářů vzniklo více než sto animovaných filmů s asi nejslavnějšími školáky Machem a Šebestovou výtvarníka
Adolfa Borna. Miloš Macourek zemřel
po dlouhé nemoci 30. září 2002 v Praze.
Marcela Kohoutová

1901

1901

1901

(115 let)
Cyril Bouda
* 14. 11. 1901
† 29. 8. 1984
český malíř
a ilustrátor

(115 let)
Jaroslav Marvan
* 11. 12. 1901
† 21. 5. 1974
český divadelní
a filmový herec

(115 let)
Marie Rosůlková
* 17. 12. 1901
† 15. 5. 1993
česká herečka

foto © www.duha.mzk.cz

8. 12. 1731 (285 let)
Narodil se František Xaver
Dušek, český hudební skladatel
a jeden z nejvýznamnějších
harfeníků a klavíristů. Velmi
vysoce byla ceněna jeho interpretace Johanna Sebastiana
Bacha i Carla Philippa Emanuela
Bacha. Je známý též jako
hostitel W. A. Mozarta v Praze.
Zemřel 12. 2. 1799.

foto © Wikimedia Commons

KAM to vidí

„Debil, Blbeček, Debil, Blbeček...“ (85 let)

Historia magistra vitae

Pronáší na podzim 1967 v Malostranské besedě einsteinovsky vlasatá hlava autora Ladislava
Smoljaka v roli ředitele ve hře Vyšetřování ztráty třídní knihy. Stačilo padesát let, a replika
nejenže zdomácněla v hovorové mluvě národa českého, moravského a slezského, ale dokonce se
stala nejoblíbenější.

15. 12. 1931 (85 let)
Narodil se Evald Schorm,
český divadelní a filmový
režisér. Patřil do tzv. nové vlny
a je všeobecně považován
za výraznou a mimořádnou
tvůrčí osobnost českého filmu
i divadla. Převážná část z jeho
pěti hraných snímků ze 60. let
skončila v trezoru a nesměla se
promítat. Zemřel 14. 12. 1988.

herecké role i režie. Smoljak sám
jako fiktivní všeuměl Cimrman
tak trochu spojoval múzy s praktickou zručností. Jeho oblíbeným
koníčkem totiž byly všemožné stavební aktivity v podobě vlastníma
rukama zbudovaných bytů, chalupy atp., které zároveň souvisely
s jeho pestrým osobním životem
a vztahem k ženám (třikrát ženat,
čtyři děti). Oficiálního ocenění
hlášky v anketě Českého rozhlasu
se na prahu 50. divadelní sezony
bohužel nedočkal. S diváky se
naposled setkal 10 dní před svou
smrtí (6. června 2010) v roli Komenského ve hře České nebe.
-babok-

Režisér, herec, scenárista
a stěžejní člen Divadla Járy Cimrmana se narodil 9. prosince
1931 v Praze. Neúspěšný uchazeč o studium divadelní režie na
DAMU vystudoval pedagogickou
fakultu se specializací matematika-fyzika. Po krátké kariéře učitele působil mimo jiné i v redakci
Mladého světa, kde spoluzaložil
anketu Český slavík. Pracoval jako
scenárista na Barrandově a spolu
se Zdeňkem Svěrákem a Jiřím Šebánkem stál u zrodu Divadla Járy
Cimrmana. Výsledkem osudového
tvůrčího partnerství se Svěrákem
jsou kromě divadelních her a seminářů úspěšné filmové scénáře,

25. 12. 1261 (755 let)
V kostele svatého
Víta na Pražském hradě
byl Přemysl Otakar II. spolu
se svou manželkou Kunhutou
Haličskou korunován českým králem. Vláda Přemysla
Otakara II. je obdobím velkolepého rozmachu přemyslovského panství – za jeho vlády
jsou k českým zemím připojena
mnohá území.

První transport do Terezína
– začátek dlouhé noci (75 let)

ffoto
fo
fot
oto © Wikimedia
Wikim
Wi
kim
medi
e a Commons
ed

V hlavní terezínské pevnosti zřídili nacisté koncem
listopadu 1941 koncentrační tábor pro Židy, Ghetto
Theresienstadt, a již 4. prosince sem dorazil první
transport Židů. Následovaly další transporty, nejen
z území Protektorátu Čechy a Morava, ale i z jiných
evropských zemí. Do konce války prošlo ghettem 140 000
lidí, z nichž asi 33 tisíc v Terezíně zahynulo a 87 tisíc bylo
transportováno do vyhlazovacích táborů na východě.
Proč si datum 4. 12. 1941 stále
připomínat? To abychom měli na paměti, kam až může zajít rozdělování
společnosti na lidi první a druhé kategorie. V minulém století jsme toho byli
i v českých zemích svědky několikrát.
Důvody byly různé: etnické, rasové,
třídní i politické. Když k nim politici
přidali populismus a hlásání kolektivní viny, většinové mínění veřejnosti se
koncentrovalo do jednoduchých hesel.
Tak byli ocejchováni Cikáni („kradou

nám slepice“), Židé („zabili nám Ježíše“), sudetští i jiní Němci („kolaborovali
s nacisty, zradili nás“), lidé se špatným,
tedy ne-dělnickým původem („vykořisťovali nás“), nebo disidenti („rozvracejí
nám republiku“). Občané první kategorie jsou ti, kteří režimu přitakávají, ale
co si počít s těmi druhými? Umírnění
navrhují převýchovu a integraci, tedy
začlenění do většinového davu, převládajícího názoru a zvyklostí. Radikálové
prosazují izolaci, například vystěhování

23. 12. 1466 (550 let)
Na českého krále Jiřího
z Poděbrad byla uvalena papežem Pavlem II. klatba.
Současně byl prohlášen za kacíře a sesazen z trůnu. Papež
proti němu vyhlásil křížovou
výpravu. Této příležitosti využil
uherský král Matyáš Korvín,
bývalý Jiříkův zeť, a postavil se
do čela křižáků.

do holobytů, na okraje měst, do ghett,
na neobydlené ostrovy. Extrémisté vidí
řešení v likvidaci. V meziválečném Německu se veřejné mínění, zpracovávané
nacionálněsocialistickou propagandou
a později i legislativou, antisemitsky radikalizovalo právě v těchto třech stupních. A dnes, v evropské migrační krizi,
jako by se leccos z oné nesnášenlivosti
zase vynořovalo na povrch. I proto je
terezínské memento stále aktuální.
Aleš Krejčí

1901

1926

1941

(115 let)
Milada
Horáková
* 25. 12. 1901
† 27. 6. 1950
česká politička,
oběť justiční
vraždy

(90 let)
Arnošt Lustig
* 21. 12. 1926
† 26. 2. 2011
český židovský
spisovatel
a publicista

(75 let)
Rudolf Rokl
* 16. 12. 1941
† 23. 9. 1997
český klavírista,
skladatel
a hudební
aranžér

27. 12. 1571 (445 let)
Narodil se Johannes Kepler,
německý astronom, matematik a fyzik. Několik let působil i v Praze na dvoře císaře
Rudolfa II. Zde zformuloval
dva ze svých tří Keplerových
zákonů. Ve svých pracích se
zabýval i mechanikou, krystalografií a astrologií. Zemřel
15. listopadu 1630.
27. 12. 1846 (170 let)
Narodil se Zikmund Winter,
český spisovatel, učitel a historik. Jeho historické povídky
i romány představují měšťany,
často mimořádné postavy intelektuálů, umělců, ale i duševně
rozvrácených lidí. Odehrávají se
v pohusitské, rudolfínské nebo
v pobělohorské době. Zemřel
12. 6. 1912.
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20. 2. 2017—19. hodin
Filharmonie Hradec Králové
WͪLKWYVKLQ^^^ORWVPU[Ja

19. listopadu 2016

www.divadlopalace.cz

Únikové hry dostanou vás i vaše děti
Trápí vás, že vaše dítě tráví hodně času před tabletem či počítačem, a nedaří se
vám jej zapojit do rodinných aktivit? Máme pro vás tip na zajímavou aktivitu –
únikovou hru PUZZLE ROOM!
Co přesně jsou únikové hry?
Jde o hru, kdy je tým lidí zavřený do místnosti plné
tajemných indicií, záludných stop a vzrušujících
úkolů, které musí vyřešit, aby splnil svůj jediný cíl
– dostat se do 60 minut z místnosti ven. Únikové
hry jsou momentálně obrovským hitem, který si
podmaňuje lidi na celém světě. Hra má blízko k televiznímu pořadu Pevnost Boyard, ale hráči zde nenamáhají své svaly, nýbrž mozkové závity.

Kam si jít zahrát
V Praze vyzkoušejte únikovou hrou PUZZLE ROOM,
kde si můžete vybrat až ze tří různých tematických
her a přenést se až do tří různých období lidských
dějin. Ocitnout se můžete například v tajné pracovně rabiho Lowa, stvořitele bájného Golema.
Vaší úlohou bude najít ztracený šém a ovládnout
Golema, který pracovnu stráží. Nebo si můžete
vyzkoušet Stroj času a procestovat dávnou minulost nebo naopak dalekou budoucnost. Vyznavači
Jamese Bonda a špionážních filmů pak zase ocení
místnost tajného agenta, kde musí vypátrat důkazy o zrádcích ve svých řadách. Výběr toho pravého
dobrodružství je jen na vás.

8 | www.kampocesku.cz

Únikovou hru PUZZLE ROOM ale neoceníte
jen jako rodinný program, ale třeba i jako místo, kam uniknout před dětmi s partnerem nebo

www.nocdivadel.cz

partnerkou. Zajděte si na originální a neobvyklé
rande, při kterém se budete bavit a vytrhne vás
z každodenních starostí.
Rezervace na webu nebo telefonním čísle
603 841 483. PUZZLE ROOM najdete v Praze na Letné,
v ulici Čechova 10, nebo v Senovážné 8, na Praze 1.
www.puzzleroom.cz

KAM na výlet

Advent na hořovickém zámku
O druhém, třetím a čtvrtém adventním víkendu můžete opět po několikaleté
přestávce navštívit zámek v Hořovicích.
úspěšné adventní prohlídky, které na čas přerušila
rozsáhlá rekonstrukce střech zámku. Ta bude sice
ještě pokračovat i v roce 2017, ale zámek o adventním čase můžete navštívit už letos. Prohlídky pro
veřejnost začínají v 11.00, 12.00, 13.00 a 14.00 hodin. Po dobu adventních prohlídek bude v provozu

Čekají vás prohlídky slavnostně vyzdobeným
zámkem s výkladem zaměřeným na prožívání adventních a vánočních tradic. Pro velký zájem ze
strany návštěvníků obnovujeme po několika letech

také zámecká kavárna Café Hanau. Pro organizované skupiny zajištujeme prohlídky i mimo uvedené
termíny.
Státní zámek Hořovice
Vrbnovská 22, 268 01 Hořovice
tel.: +420 311 512 479
e-mail: horovice@npu.cz
www.npu.cz; www.zamek-horovice.cz

Spisovatel, který proslavil Rakovník (170 let)

foto © Městská knihovna Rakovník, autor Roman Hartl; text © Roman Hartl

Rakovničané svého Zikmunda Wintra (1846–1912) milují. Po historikovi
a spisovateli, který Rakovník proslavil svým Nezbedným bakalářem a dalšími
nesmrtelnými renesančními povídkami, nazvali náměstí, ulici i školu, jeho bystu
umístili na čestné místo na nádvoří muzea a jeho nejslavnější literární postava,
bakalář s korbelem rakovnického piva, se stala maskotem místního pivovaru.

Farní kostel sv. Bartoloměje v Rakovníku

Třebaže Rakovník rozhodně nemá nouzi o slavné osobnosti, které ve svém oboru dosáhly až světového věhlasu, žádná jiná se mezi Rakovničany
netěší takové popularitě jako právě syn pražského
zvoníka, který v letech 1874–1884 působil na místní reálné škole jako profesor dějepisu a zeměpisu.
Jeho historické povídky ze starého Rakovníka, Rakovnické obrázky, si čtenáři okamžitě zamilovali.
První povídka, milostné drama s názvem Golgota,
vyšla v roce 1880 a její název odkazoval k rakovnickému popravnímu vrchu, protože v tomto příběhu
jde doslova o krk. A ne o jeden.
Winter ovšem neměl v úmyslu lovit čtenáře na
laciné krvavé senzace. Beletrie pro něj byla hlavně
způsobem, jak přitažlivě a věrně vykreslit dobu, na
niž se specializoval jakožto historik – 16. a 17. století. Přitahoval ho především život v ulicích. Hostince
a vězení, tam zaváděl čtenáře svých příběhů nejčastěji. Ani humor a šťastné konce mu ale nebyly
cizí, jak dokázal například v humoresce s názvem
Kdo s koho o bláznivém zápase rakovnických kovářů a krejčích v kácení stromů.

Zikmund Winter (1886)

Nejslavnější z celkem třinácti Rakovnických
obrázků, kantorská povídka Nezbedný bakalář, se
dočkala i úspěšné divadelní a filmové verze (1937
a 1946). V obou exceloval v titulní roli další letošní jubilant, velikán českého divadla i filmu Zdeněk
Štěpánek (1896–1968), který měl k Rakovníku rovněž velmi blízký vztah.
Městská knihovna Rakovník
Husovo náměstí 114, 269 01 Rakovník
tel.: +420 313 513 310
e-mail: knihovna@knihovna-rakovnik.cz
www.knihovna-rakovnik.cz
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ADVENTNÍ SLAVNOSTI
4OBOTAANEDðLE
ALISTOPADU\ÇHODIN
Program
Prodej rozmanitých vánočních
výrobků a řemeslné dílny
Velká perníková dílna
a rozkrajování jablíček
Jesličky se živými zvířátky
Adventní koncerty, divadélka
pro děti, kejklířské vystoupení
Prohlídky zámecké expozice
s průvodci v dobových kostýmech

1$10õ67¨67$5267<3$9/$
2''2'2

26/11/16
6ODYQRVWQÈUR]VYÈFHQÈ3RK¼GNRYÄKRY¼QRèQÈKR
VWURPXVSOQöQØFKSĵ¼QÈV-DQNHP/HGHFNØP
Atmosféru Kladenských Vánoc doprovodí i bohatý hudební
SURJUDP%RKXw0DWXw+HLGL-DQNŉ3HWU.RO¼ĵ'DYLG'H\O
)UDQWLwHN1HGYöG9ODGLPÈU+URQ3HWUDçHUQRFN¼DGDOwÈ
3RGUREQØSURJUDPQDMGHWH
na www.mestokladno.cz/vanoce

Čajovna v zámeckých prostorách
Letošní novinky
STAROČESKÁ ZABIJAČKA
www.zameknelahozeves.cz
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Jižní Čechy –
tradiční výlovy i advent

Sezona výlovů rybníků je v plném proudu. Hlavním centrem jsou tradičně jižní
Čechy. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru těchto akcí. Sledovat rybáře
při práci, sítě plné ryb a další ukázky rybářského řemesla, to je pro každého
návštěvníka výlovu zajímavý zážitek.
17.–18. 11. rybník Krčín v Mazelově
21.–24. 11. rybník Svět v Třeboni
19. 11. rybníky Střela 1 a 2 ve Střele u Strakonic
7.–8. 11. rybník Volešek v Plástovicích u Hluboké
nad Vltavou
10. 11. Byňovský rybník v Byňově u Nových Hradů
9.–10. 11. rybník Krvavý v Člunku u Jindřichova
Hradce
9.–10. 11. Olešnický velký rybník v Olešnici u Trhových Svinů
Podzim je i tradičním časem různých gastronomických akcí. Je to ideální doba na ochutnání
zvěřinových specialit, svatomartinské husy nebo
pochoutek z tradiční jihočeské zabijačky. Z velkých akcí nabízíme Gastrofest – největší setkání
gurmánů a gastronomů na výstavišti v Českých
Budějovicích 10.–12. listopadu nebo Festival

vína v Českém Krumlově s akcemi probíhajícími
až do 26. 11.
V prosinci jižní Čechy ožijí bohatým adventním
programem. Svátečně vyzdobená města každoročně v závěru roku nabízejí řadu akcí pro dospělé
i děti. V centrech měst se rozsvítí vánoční stromy,
rozezní koledy, náměstí zaplní vůně skořice, pečených kaštanů i svařeného vína a vyrostou na nich
stánky tradičních vánočních trhů. Můžete navštívit
i množství kulturních akci, jako koncerty, pohádky
pro děti, výstavy vánočních dekorací. Děti dostanou mikulášskou nadílku a ti ostatní si rozhodně
najdou něco pro sebe a své blízké.
Ten, kdo už se nemůže dočkat, až se postaví na
lyže či snowboard, má od poloviny prosince šanci
užívat si zimních radovánek v některém z lyžařských středisek na Šumavě či Lipně.

Jižní Čechy jsou samozřejmě ideálním místem
i pro oslavu silvestra a uvítání nového roku 2017.
Na webových stránkách jižních Čech
www.jiznicechy.cz a facebookovém profilu
www.facebook.com/jiznicechy najdete termíny
podzimních a adventních akcí.

www.jiznicechy.cz
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Tábor s adventní atmosférou
Dopřejme si nejen v době adventu čas pro sebe, čas naděje a očekávání. Zastavme
běh starostí, povinností a předvánočního shonu a užijme si svátečně vyzdobené
město, duševní klid a pohodu.

Nejhezčí adventní trhy
jsou na jihu Čech
Ano, je tomu tak. Nádvoří strakonického
hradu totiž dávají trhům jedinečný genius loci.
Letos se konají 2.–4. prosince a jsou jubilejní.
Již totiž 20. rokem se věž Rumpál i okolní
domy a cimbuří oblečou do chvojí, historická
studna se promění v místo, kam budete moci
hodit svá přání Ježíškovi, a kamenná nádvoří
se rozvoní svařeným vínem a vánočním
cukrovím.
I letos trhy budou tradičně řemeslné, s bohatou
nabídkou místních i přespolních prodejců. Jako
doprovodný program se představí řada souborů, ale
hlavně přímo v hradu se budou vyrábět skleněné
vánoční ozdoby. Dílničku zde rozbalí skláři z Jablonce nad Nisou a na místě si můžete také ozdoby koupit, neboť s sebou skláři přivezou bohatý sortiment
dekorovaných i broušených baněk. Vyvrcholením
trhů bude živý betlém v podloubí 3. nádvoří. První
prosincový víkend zavítejte do Strakonic!
Více na: www.muzeum-st.cz.

Vánoční housle Jaroslava Svěceného a cembalo
Jitky Navrátilové, pohádkový kolotoč, unikátní
zvonohra mistra zvonaře Petra Rudolfa Manouška
a carillonér (hráč na zvonohru) Radek Rejšek, vánoční divadélka aneb Kouzelný Tábor se představuje.
• 25. 11. v 17 hod. | Slavnostní nasvícení vánočního stromu s pozváním na punč.
• 7. 12. – 6. 1. | Vánoční výstava dekorací, ozdob
a betlémů v Galerii 140.
• 5. 12. v 17 hod. | Podvečerní Čertovské hrátky
s návštěvou v pekle, tradiční nadílkou od Mikuláše a dílničkou pro děti.
• 10. 12. od 9 do 18 hod. | Staročeský vánoční
trh s kulturním programem, ukázkami vánočních
zvyků, prodejem řemeslných výrobků.
• 26. 12. | Sváteční varhanní koncert známého
táborského varhaníka Ladislava Šotka.
Nejkrásnější doba je ta, kterou strávíte spolu. V Táboře k tomu v době adventu budete mít bezpočet
příležitostí.
Podrobný program na
www.taborcz.eu
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Adventní a vánoční čas
v Jindřichově Hradci
Naše město má své kouzlo po celý rok, ale vánoční atmosféra skvěle dokreslí
jeho neopakovatelný genius loci. Adventní a vánoční čas zahájí Jindřichův
Hradec o prvním adventním víkendu novinkou Jindřichohradecké JINoHRÁtky
s podtitulem Dejte děti do jeslí. V rámci programu si návštěvníci budou moci
prohlédnout unikátní Krýzovy jesličky a další adventně laděné výstavy. Na
děti čeká hned několik dílen či her a vrcholem celého víkendu bude rozsvícení
několikametrového PETAnděla na náměstí Míru.
Na slavnostní rozsvícení vánočního stromu
s bohatým doprovodným programem se můžete
těšit v neděli 27. listopadu od 18.00 hod. Pro děti
je pak na 3. prosince připravena akce s názvem Pekelně zábavné odpoledne, odpoledne plné zábavy. 10. a 11. prosince oživí město Vánoční trhy
v centru města a Adventní dny na zámku, které
tematicky doplní také program v Domě gobelínů
nebo v Muzeu fotografie. Tak jako každý rok se na
zámku mohou návštěvníci těšit na originální zboží
a sladké i slané pochutiny a v provozu bude opět
černá kuchyně.

NENECHTE SI UJÍT
 Krýzovy jesličky – největší lidový pohyblivý
betlém na světě, který jeho tvůrce, jindřichohradecký punčochářský mistr Tomáš Krýza, vytvářel
více než šedesát let. Jesličky obsahují 1 398 figurek
lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje.
 PETAnděl – umělecký projekt realizovaný poprvé
v Jindřichově Hradci, kdy v průběhu letošního roku
vzniká pětimetrový anděl z PET lahví. Na jeho konstrukci se podílejí školy z Jindřichova Hradce. Rozsvícení proběhne v sobotu 26. 12. na náměstí Míru.
Užijte si s námi nejkrásnější čas v roce.
www.jh.cz
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Spálené Poříčí nespí zimním spánkem
Zima sice vylidnila některé památky, ale to neplatí pro ty ve Spáleném Poříčí!
Celoročně u nás můžete navštívit renesanční zámek s národopisnou expozicí
a neopomeňte také zavítat do špejcharu Ve Dvoře potěšit se laskavým humorem
Jiřího Wintera NEPRAKTY, jehož jedinou stálou výstavou se pyšníme.
tradiční Silvestrovský běh (31. 12.). V infocentru
bude po celý prosinec umístěna výstava betlémů,
která vznikla z výrobků našich občanů a žáků školy
a mateřinky. Každý den se zde také můžete ohřát
u pravých kachlových kamen!
Zkrátka přijeďte k nám a uvidíte, že ani v zimě
se tu nudit nebudete!

Mudrc a spící
učedníci

foto © www.hauner.cz

Mudrc je kámen, přesněji nedávno
narovnaný menhir (původně nakloněný
asi o 500), který se ukrývá na severním
svahu šumavské hory Javorník.
Měří bezmála tři metry a své jméno
dostal až dnes, díky tvaru horní části
připomínající lidskou hlavou.
Podle odborníků na přírodní energie je jeho
energie oproti průměrným kamenům více než
dvojnásobná. Pokud se jej rozhodnete hledat,
zvolte nenáročnou cestu od javornického sanatoria nahoru. Minete lesní školku a dojdete na rozcestí s mapkou. Odtud půjdete dál rovně a na dalším
rozcestí s mapkou odbočíte vlevo do mírného kopečku. Držte se cesty, Mudrc stojí od ní na dohled.
Protože ale více podrobnějších záchytných bodů
není, čeká vás příjemné dobrodružství.
-lgs-

Infocentrum Spálené Poříčí
mobil: +420 605 368 410
e-mail: Infocentrum@spaleneporici.cz
N 49° 36.886 E 013° 36.298
Ve špejcharu se můžete seznámit i s přírodou
a životem v jihozápadních Brdech. V obou památkách vás rádi provedou pracovníci celoročně otevřeného infocentra, dvojnásobného vítěze hlasovací soutěže o to nej… „íčko“ Plzeňského kraje.
V předvánočním čase je připravena i spousta
akcí – Mezinárodní festival outdoorových filmů (24.–26. 11.), mikulášské trhy s rozsvěcením
stromku (3. 12.), vánoční koncert kapely Roháči
(10. 12.) a pěvkyně Edity Adlerové (17. 12.), představení živého Betléma (18. 12.) a na závěr roku

Adventní prohlídky
3O]QÚ
historie a tradice Vánoc s průvodci
v dobových kostýmech
plzeňské vánoční trhy
horký nápoj a ochutnávka vánočních dobrot
ve sklepích Národopisného muzea
každou sobotu a neděli od 3.12. do 18.12.
vždy v 17.30 hod.
vstupenky k zakoupení v Turistickém
informačním centru na náměstí Republiky 41
nebo prostřednictvím Plzeňské vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz
možnost prohlídek pro skupiny i mimo
vypsané termíny
www.visitplzen.eu
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Advent 2016

Prožijte s námi magické období adventu a Vánoc nejenom na Starém náměstí v Sokolově. Během adventních nedělí se můžete
těšit na tradiční jarmarky v duchu staročeských Vánoc, koncerty, ale také na působivý Krampus nebo atraktivní Coca-Cola kamion.
Pojďte s námi strávit adventní a sváteční čas v Sokolově!

27. 11. NEDĚLE, 1. ADVENT ı 14.00-18.00,
14.00 18.00, Staré náměstí
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ı VYSTOUPENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL
POLÉVKA Z RUKOU PŘEDSTAVITELŮ ı MĚSTA VÁNOČNÍ TRHY
Hraje: Lucrezia Borgia

4. 12. NEDĚLE, 2. ADVENT ı 14.00-18.00, Staré náměstí
VÁNOČNÍ TRHY

Pozvání na
podzimní výlet

Hraje: Dikobraz

9. 12. PÁTEK, COCA-COLA KAMION ı 16.00, náměstí Budovatelů
ATRAKTIVNÍ PROGRAM, ZEJMÉNA PRO TY NEJMENŠÍ
Součástí je dobročinný prodej produktů ve prospěch místní neziskové organizace.

11. 12. NEDĚLE, 3. ADVENT ı 14.00-18.00, Staré náměstí
17.00 - KRAMPUS
Průvod alpských strašidel, která mají v adventním čase odhánět zlé duchy od lidských obydlí, vyjde z náměstí Budovatelů směrem na Staré náměstí.

VÁNOČNÍ TRHY
Hraje: Alison

18. 12. NEDĚLE, 4. ADVENT ı 14.00-18.00, Staré náměstí
VÁNOČNÍ TRHY
Hraje: Ivan Audes Trio

PŘIPRAVUJEME ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY V KLÁŠTERNÍM KOSTELE SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO. ZAČÁTEK V 18 h., 25.12.V 17 h.
27. 11. WABI DANĚK
4. 12. PÁN ANDĚLA SESLAL - loutna/akordeon
11. 12. MUSICA DOLCE VITA
18. 12. ŽALMAN & SPOL.
25. 12. VÁNOČNÍ KONCERT S MUZIKÁLOVÝMI MELODIEMI

EXKURZE
& DEGUSTACE
Nestačí ji vidět... Nestačí ji cítit...

Musí se ochutnat!
Navštivte Jan Becher Muzeum v centru
Karlových Varů, kde se Becherovka od roku
1867 po dlouhých 143 let vyráběla. Přímo
v prostorách muzea jsme pro Vás připravili
milé překvapení: ochutnávku nejen výtečné
Becherovky, ale i ostatních produktů firmy
Jan Becher. Provedeme Vás naší bohatou
expozicí včetně nově zrekonstruovaných
sklepních prostor a ukážeme Vám množství
dobových exponátů a fotografií. A protože
přesné složení Becherovky je již více než
208 let tajemstvím, pozveme Vás na
projekci filmu, který Vám možná odhalí
některá tajemství výroby tohoto magického
likéru ze srdce Evropy.

Přijměte naše pozvání do
Karlovarského kraje, do méně známé
oblasti, ale o to poutavější. Místem
vás zaručeně provede naučná stezka
Kladská, která je zaměřena na biologii,
historii a geologii této významné
části Slavkovského lesa. Začíná před
zámečkem v Kladské a vede kolem
Kladského rybníka, okrajem přírodní
rezervace Kladské rašeliny – Tajga.
zastávky
1 Smysl a význam ochrany Slavkovského lesa
2 Osada Kladská – historie osady, obyvatelé rybníka
3 Lesní porosty – minulost a současnost
4 Fauna kladských rašelin, vznik vrchovišť a rašeliny – slatiniště
5 Květena kladských rašelin
6 Kladské rašeliny – nejcennější hodnoty území
Slavkovského lesa
7 Dlouhá stoka – historie středověké těžby cínu,
technická památka plavební kanál Dlouhá stoka
8 CHKO Slavkovský les – popis chráněných území
ve Slavkovském lese
Délka trasy je 1,6 km. Jde o nenáročný, rovinatý terén. Stezka je vedena po štěrkopískových cestách
a dřevěných vyvýšených chodnících z prken a je
bezbariérová.
Časová náročnost max. 1 hodina.
www.zivykraj.cz

9.00 - 17.00

T.G.MASARYKA 282/57, 360 01
КАRLOVY VARY
tel.: +420 359 578 142 ,
muzeum@pernod-ricard.com
www.becherovka.cz

zdroj © www.zivykraj.cz

ČEKÁME VÁS DENNĚ
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Životy na pomezí
zdánlivě nemožného

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Dvěma dalšími příběhy z Malé pevnosti Terezín vás provede
profesor Jan Pirk (JP), uznávaný kardiochirurg a přednosta
kardiocentra IKEM. Je nejstarším ze tří dětí Otty a Jitky
Pirkových. Dráhu lékaře si zvolil podobně jako někteří jeho
rodinní předchůdci. Původně se však chtěl stát námořním
lékařem, stejně jako jím byl jeho dědeček Karel za Rakousko-Uherska. Nicméně životními vzory pro něj byli oba jeho
dědečkové. Jak již zmíněný lékař ze strany otce, vězněný
nacisty, tak dědeček z matčiny strany – podnikatel a velký
sportovec, vězněný za nacistů i komunistů.

Rodina Picků příjmení Pirk používá až posledních sto let, pochází z Chrudimska, z městečka
Luže. Je pravděpodobné, že rodina sem přesídlila
z Prahy, kde se Pickové vyskytovali již od 16. století.
Dokladem toho by mohl být náhrobek na pražském
židovském hřbitově manželů Jehudy ben Itsak Picka
a Rele Bat Volf Aškenas, rodiny spřízněné s rodinou
Maharala, tedy s rodem rabiho Löwa. První písemné
zmínky o židovském ghettu v Luži se datují kolem
roku 1570. Příslušníci ghetta nesměli vlastnit půdu,
mohli si pouze pronajímat podřadné provozovny,
v případě Picků se jednalo o koželuhy. Po osvíceneckých reformách Josefa II. vstoupily na vysoké
školy v českých zemích celé židovské generace. Také
Pirkův pradědeček Julius, syn Jisraela Picka, vystudoval díky své píli i cílevědomosti medicínu v Praze
a posléze se stal vrchním zdravotním radou v Teplicích. MUDr. Julius Pick (*1856) tak započal bezmála
140letou tradici lékařů Picků. Medicínu absolvoval
na německé části Karlovy univerzity a byl autorem řady odborných
článků i několika knih.
Například vydal česky
psanou knihu „První pomoc při náhlých nehodách a úrazech“ (1888),
která je dnes uložena
v pražském Klementinu.
MUDr. Julius Pick
MUDr. Karel (Pick)
Pirk (20. 3. 1888–27. 3.
1968), dědeček JP, člověk nesmírně odvážný,
velký milovník života
a nezměrný optimista,
byl v generaci lékařů
druhým. Zamiloval se
do krásné a bohaté křesťanky Marie Schwarzové,
kterou si roku 1917 také
MUDr. Karel (Pick) Pirk
vzal za ženu. Aby si ji ale
mohl vzít, musel se nejprve nechat pokřtít a následně si i změnit jméno z Picka na Pirka. V této
souvislosti si JP vzpomíná na zajímavou příhodu.
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Dědeček nejprve nevěděl, co dělat, proto šel
za nejstarším strýcem
v rodině pro radu. Strýc
se zamyslel a povídá
mu: „Víš co, Karle, klidně se nech pokřtít, Židi
nic neztratěj a křesťani
nic nezískaj.“ Díky tomu,
že babička pocházela
Karel Pirk v době svého
z vesnice Lísková (Hazatčení gestapem
selbach) v Českém Lese,
na samé hranici s Německem, Karel objevil kousek
za hranicemi vesnice Pirk a Oberpirk, což jej nakonec
přivedlo k myšlence, jak dokončit změnu příjmení.
Život úspěšného lékaře změnila protektorátní
vláda, která hned na své první schůzi 17. března
1939 přijala soubor protižidovských opatření. Mimo
jiné také zakázala lékařskou praxi lékařům neárijského původu. Plán byl jasný, odstranit Židy z klíčových
pozic, poté jim zabavit majetek a nakonec je zlikvidovat. Karlovi bylo jasné, že v příštích dnech a měsících půjde Židům o holé přežití. Jeho židovský otec
Julius byl tou dobou již po smrti, ale kdyby byl Karlovým otcem někdo jiný, mohl by si život zachránit
on i jeho nejbližší. Vznikl tedy plán, kdy jeho matka
na smrtelné posteli podepsala smyšlené prohlášení.
Kamila Picková, vdova po vládním radovi, místopřísežně stvrdila: „Prohlašuji na místě přísahy, můj syn
pan Karel Pirk není synem mého zemřelého chotě
pana Julia Picka, za kterého jsem se provdala roku
1887, nýbrž synem pana Adolfa Zahradníka, rovněž
zemřelého. Toto prohlášení činím z toho důvodu, že
si přeji, aby můj syn pan Karel Pirk zvěděl pravdu
o svém původu.“ Osoba Adolfa Zahradníka nebyla
vybrána náhodně. Byl bezdětný, a když odcházel na
odpočinek a předával Karlu Pirkovi svoji kancelář
i byt ve Šlikově paláci na dnešní Národní třídě 24
(dům byl zbourán roku 1938 a nahrazen obch. domem Máj), jinak skvělé místo pro lékařskou praxi,
stal se ideálním, reálně žijícím, nicméně fiktivním
otcem Karla Pirka. Doklady o pět let trvajícím úsilí
Karla během soudního procesu s protektorátními
orgány ohledně uznání jeho nežidovského původu

Dědeček Karel Pirk a babička Marie Schwarzová

Prohlášení matky Karla Pirka o nemanželském synovi

najdeme v Národním archivu na pražském Chodovci. V průběhu procesu zemřela Karlova matka
a sourozenci Marie i Vili skončili v koncentračním
táboře. Jejich děti se však k velkému štěstí zachránily
útěkem do Anglie.
MUDr. Otto Pirk
(4. 12. 1918–4. 5. 1987),
třetí z lékařské dynastie a tatínek JP, měl v té
době již svou velkou
lásku Ajku, se kterou
jezdili na vodu a chodili
na výlety. Avšak poslední z řady jejich společMUDr. Otto Pirk
ných fotografií z výletů
je ta z 12. října 1941. Příštího rána nastoupila Ajka
do transportu a už se nikdy nevrátila.
Navzdory tomu, že se doba stávala pro Židy stále více likvidační, Karlu se dařilo dál bojovat o život
svůj, dětí i o majetek a nakonec se odvolat až k nejvyššímu soudu v Lipsku, kde se osobně hájil. A povedlo se mu nemožné. Soud uznal jeho prohlášení
o árijském původu za pravdivé. Unikl tak deportaci
do Terezína, ale netušil, že ne nadlouho.
Karlova univerzita měla před válkou německou
a českou část. Česká byla za protektorátu uzavřena,
ale německá fungovala dál. Aniž by to kdo z rodiny
tušil, Karel pomohl zachránit na německé chirurgii,
kde pracoval (s vědomím šéfa chirurgické kliniky
prof. Hohlbauma), asi 200 lidí před nuceným nasazením na práce v Říši. Vystavoval jim falešné lékařské
diagnózy, přestože dobře věděl, že se jedná o trestný čin, tzv. poškozování hospodářských zákonů třetí
říše, trestaný smrtí. Mimochodem po válce byl šéf
kliniky zatčen, uvězněn a na nucených pracích v komunistických lágrech zemřel. Dílem osudu v podobě
sestry, která nepříliš moudře chtěla ukrýt na oddělení také svého milého, navíc s absurdní diagnózou,
vše odhalil lékař SS. Tou dobou bylo na oddělení

Reportáž
12 či 14 pacientů doktora Pirka. Karel byl zatčen
gestapem 30. listopadu 1944 přímo ve své ordinaci
a převezen do věznice na Pankráci. V takzvaných
pankráckých vězeňských knihách se dočteme:
příjmení

jméno

profese

bydliště

Pirk

Karl

Arzt

Prag XII

Arzt
K.W.O.
IV 2 a 1
Entl.

datum
narození
20.3.1888

místo
narození
Chrudim

poslal rodině, se dozvídáme: „Moji drazí, daří se mi
dobře. Jídla je dost, neposílejte nic k jídlu. Pošlete
mi dva páry spodního prádla, mé sportovní boty,
dvacet deka krystalového cukru a dvě tuby sachapříčina
zatčení
K.W.O.

Referát
datum příchodu
datum
gestapa
Pankrác
příchodu MP
IV 2 a 1 Ruske
30.11.1944
5.12.1944

datum
ukončení MP
20.12.1944

důvod
ukončení MP
Entl.

lékař
Kriegswirtschafts(ver)ordnung
sabotáže, střežení zbrojního průmyslu, úmyslné sebezraňování, porušování pracovního nasazení a pracovní morálky, žhářství ve zbrojním průmyslu, atentáty
Entlassen (propustit)

Prošel si peklem nechvalně známých metod
vyšetřovatelů a poté byl 5. prosince 1944 převezen
do věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti. Po
pěti letech soudních útrap skončil tam, kde skončili
jeho příbuzní, známí… Umístěn byl v cele č. 14, která přestože se nám dnes jeví jako spíše malá, v roce
1944 byla obsazena až stovkou vězňů. Z jediného,
německy psaného korespondenčního lístku, který

rinu a rukavice.“ Pravda však byla, že se mu vůbec
nedařilo dobře. Jídla bylo žalostně málo, spodní
prádlo i boty, byť sportovní, měly v mrazivé cele své
opodstatnění a sacharin byl spíš určen spoluvězňům,
protože Karel cukrovkou nikdy netrpěl, a navíc si psal
o cukr. Je jasně patrné, jaký to byl člověk. Zdálo by
se, že situace byla pro něho bezvýchodná, ale opět
se mu podařilo Terezínu uniknout. Gestapo nakonec

Poslední foto Otty Pirka a Ajky

přece jen zajímaly více jeho lékařské schopnosti. Ať
už tedy podrobíme zkoumavému pohledu dynastii
Picků a Pirků z jakékoli strany, jeden každý z nich žil,
pracoval a jednal na pomezí zdánlivě nemožného.

Podnikatel, sokol, odbojář…

zdroj © Jan Pirk; ČT, Tajemství rodu; Památník Terezín; autor

Dědečkem Jana Pirka z maminčiny strany a také druhým životním vzorem byl
Ludvík Hraba (5. 4. 1894, Zásmuky – 23. 8. 1975, Praha), podnikatel, významný
představitel Sokola – kolínské župy Tyršovy a protifašistický odbojář.
Vystudoval dvouletou tkalcovskou školu
v Liberci a pravděpodobně také dvouletou
obchodní školu s převratným, nicméně tehdy ještě nepovinným
předmětem – český
jazyk. Jako odborník
na látky si poté zřídil
v rodném domě v ZáLudvík Hraba
smukách obchod se
střižním zbožím. Byl
členem Živnostenské strany, ředitelem Občanské
záložny a členem městské rady. Spolu se zásmuckým truhlářem a podnikatelem Josefem Linhartem
postavili továrnu na nábytek LINHRA (1936), která
se postupně rozšířila ještě o výrobu dřevěných hraček. Nejvíce vyráběným artiklem se stala hra „Člověče, nezlob se“, na niž měl Ludvík
Hraba československý patent. Firma prosperovala, otevřela několik
obchodů (Kolín, Uhříněves, Praha
– Václavské nám.) a její výrobky se
vyvážely do celého světa. Vedle
role úspěšného podnikatele se
Ludvík také intenzivně věnoval
myšlence sokolské, kde se vypracoval na náčelníka župy Tyršovy
Kolín, Sokola v Zásmukách.
Po zřízení Protektorátu Čechy
a Morava se stala Obec sokolská
trnem v oku okupačním silám
a Hitler dokonce považoval sokolskou odbojovou organizaci za

jedinou vážnou hrozbu Říše. Od Jiřího Stránského,
bývalého politického vězně (Uranové doly), se JP
dozvěděl, že Hitler 20. dubna 1942, na své narozeniny, dal dokonce asi padesáti představitelům
Sokola amnestii. Ovšem pod podmínkou, že musí
všude říkat, jak je veškerý odboj marný. Ludvík
byl členem odbojové organizace Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD), ústředního orgánu
protinacistického odboje v protektorátu. Jednalo
se o zastřešující orgán významných odbojových
organizací, založený počátkem roku 1940. Úkolem
byla koordinace odbojových činností na území protektorátu. Ludvík byl v roce 1942 zatčen kolínským
gestapem a továrnu v Zásmukách zabrala německá protektorátní moc. Na kolínském gestapu zažil
nelidské týrání během výslechů, kdy jej například
vyšetřovatel mlátil lopatou do břicha. Trestu smrti
unikl jen shodou šťastných náhod. Vyšetřující esesák byl totiž pro kázeňský přestupek poslán za trest
na východní frontu. Z Kolína byl
Ludvík deportován do Malé pevnosti Terezín, kde byl později znám
jako Otec Hraba či Táta Hraba, což
svědčí o jeho širokém srdci a velké
dávce empatie. Pracoval ve velmi
nepříjemných podmínkách zdejší
prádelny, kde po čase dělal vedoucího. JP vzpomíná, jak mu dědeček
vyprávěl o tom, že prádelna bývala
místem setkávání manželů vězněných v Malé pevnosti, umístěných
odděleně v mužské a ženské věznici. Když se náhodou objevil „Pinďa“,
SS-Hauptsturmführer Heinrich Jöckel, zlověstný velitel Malé pevnosti

Ludvík Hraba v sokolském stejnokroji

Populární stavebnice LINHRA

v letech 1940–1945, byli připraveni. Otevřeli hrnce
s vyvářeným prádlem a neskutečný zápach, který
se z hrnců linul, vždy Pinďu spolehlivě od kontroly
odradil. Ludvík se ale nedočkal v Terezíně osvobození. Krátce předtím byl zařazen do pochodu smrti,
který došel do jiného tábora (JP si už nepamatuje
jméno), kde byli osvobozeni americkou armádou.
Válku tak přežil a vrátil se do Zásmuk. V roce 1967
poskytl Památníku Terezín vzpomínku (inv. č. 5774),
která má 17 stran. Po únorovém komunistickém puči
1948 byla jeho továrna podruhé zabrána, tentokrát
znárodněna a včleněna do semilské TOFY. A Ludvík
podruhé putoval za mříže.
To ale nebylo naposledy, co rodina přišla o zásmuckou továrnu. Potřetí a nenávratně o ni přišli
díky „polistopadovým“ privatizátorům, kteří TOFU
vytunelovali. Mamince Jana Pirka tak zbyly akcie
v nominální hodnotě bezcenného papíru.
Pro Památník Terezín Luděk Sládek

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
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Ukázka betlému

V zámeckém parku sněží

Klášterecký advent

Adventní výstava

Od 13 hodin téhož dne můžete navštívit historické tržiště na nádvoří zámku, kde vystoupí také
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trubači a hudební skupina Arcus. Od 14.50 zahraje
v sala terreně divadelní soubor Klas představení
Betlém.
Další betlémy, které vyrobily děti z kláštereckých škol, se rozsvítí ve výlohách obchodů na náměstí Dr. E. Beneše a v galerii Kryt u turistického
informačního centra. Přímo v galerii od 14.00 do
17.30 probíhají adventní tvůrčí dílny pro děti, kde
si všichni příchozí mohou vyrobit vánoční ozdobu
či drobný dárek.
Program první adventní neděle pokračuje na
sousedním náměstí Dr. E. Beneše hudebními vystoupeními již od 15 hodin, v 17 hodin se představí
HNEDLE VEDLE Tomáše Bartáka a v 18 hodin zazní

proslov starosty města. Poté budou rozsvíceny svíce na adventním věnci a vánoční strom. V 18.10 se
nad městem rozzáří závěrečný ohňostroj.
Návštěvu Klášterce nad Ohří si můžete obohatit také o prohlídku zámku se sbírkou porcelánu,
Lázní Evženie či Muzea hodin. Veškeré informace
o turistických možnostech vám podá turistické informační centrum.
Turistické informační centrum Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
e-mail: okm@muklasterec.cz
www.klasterec.cz

foto © město Klášterec nad Ohří

Advent v Klášterci nad Ohří začíná v neděli 27. listopadu, kdy bude v 10 hodin
v kostele Nejsvětější Trojice požehnán adventní věnec.

KAM na výlet

Zámek na podzim

Adventní jarmark řemesel
a dovedností na Hradě Litoměřice
Adventní jarmark na Hradě Litoměřice nabídne české tradice, vánoční
zboží, ukázky řemesel, hudební a divadelní program.
Ve vánočním duchu se, jako tradičně, ponese
již šestý ročník adventního jarmarku na Hradě Litoměřice, který proběhne 3. prosince 2016 od 10 do
17 hod. Kromě vánočně laděného zboží a ručně
vyráběných vánočních ozdob se můžete také těšit
na ukázky řemesel, výrobky z proutí, domácí sirupy,
textilní hračky a na mnoho dalšího. Chybět nebudou ani živá zvířátka a dětské výtvarné dílničky. Ve
14 hod proběhne v gotické kapli zádušní mše za

krále Karla IV. u příležitosti 638 let od jeho úmrtí.
Pokud zamíříte do královských Litoměřic později, můžete v období od 5. prosince do 18. prosince 2016 navštívit putovní výstavu „10 inspirací
Karla IV.“, která bude k vidění na Hradě Litoměřice
každý den od 9 do 17 hod. Bannerová výstava o Karlu IV. z pohledu 10 inspirací s regionálním pohledem na dopad a stopy Karla IV. Více informací na
www.hradlitomerice.cz.

Pavilon v zámecké zahradě

Zahradní dům

omantické výhledy, adrenalinové
zážitky, naučné stezky, cyklistické
výlety, historické památky – to vše
nabízí město, kterému se říká Srdce severu
nebo též Brána Českého Švýcarska. Aktivní
dovolenou propojenou s magickou historií
můžete prožít v těsné blízkosti národního
parku v každém ročním období. Děčín,
město pyšnící se mnoha nej, je kombinací
strhujících výhledů a notné dávky
dobrodružství. Přĳeďte se přesvědčit na
vlastní oči a objevit město, které stojí za to
vidět.

Botanická zahrada – exteriér

Statutární město Teplice
Turistické informační centrum
Benešovo nám. 840
415 01 Teplice
tel.: +420 417 510 666-8
e-mail.: tic@teplice.cz
www.teplice.cz

foto © informační centrum Teplice
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generální partneři

Lidické náměstí / Kostelní náměstí, Vánoční trhy 27. 11. – 23. 12. od 10.00 do19.00

Slavnostní zahájení
neděle 27. 11. od 16.00 hodin, Lidické náměstí
ústecké pěvecké sbory
dětská divadla vánoční workshopy
vánoční trhy Ježíškova pošta
strom splněných přání
Více informací a podrobný program na:

www.usteckevanoce.cz

facebook.com/usteckevanoce
tecckevanoce

S námi víte KAM – předplatné
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 KAM po Česku vychází ZDARMA, v českém jazyce, 9x ročně
 zasilatelská cena (poštovné a balné) je 252 Kč
 cena zaslání jednoho vydání magazínu KAM po Česku je 28 Kč

www.kampocesku.cz
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KAM až domů k vám
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Objednávka předplatného
poštou: SEND Předplatné s. r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
e-mailem: send@send.cz
telefonem: +420 225 985 225
mobilem: +420 777 333 370

KAM představuje
Petra Braunová, Tomáš Hořava

?

Jaké rubriky se pravidelně opakují v pořadu
Wifina?
a) příroda, technika, historie, společnost,
kultura
b) příroda, technika, móda, společnost, volný čas
c) příroda, hudba, móda, společnost, vaření
Své odpovědi nám posílejte do 15. prosince
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu
redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží
od Edice ČT knižní dárek.

WIFINA 3
Ahoj, to jsme zase my – wifiňáci! Už potřetí jsme pro
tebe připravili výběr těch nejsuprovějších reportáží
z našeho pořadu. Navíc na tebe čeká řada bonusových informací, které se nám do vysílání nevešly,
a rozhovory s každým z nás, ve kterých ti prozradíme, jak nám natáčení wifiny změnilo život a co jsme
se díky němu naučili.
Matěj pro tebe jako vždycky vybral kolekci nejmodernějších high-tech vychytávek a hitů ze světa
techniky. Karina tě zasvětí do tajů nejnovějších
trendů i spolehlivých klasik módního světa. Kuba
tě provede posledními trháky ve společnosti, prastarými civilizacemi i užitečnými tipy, jak se ve světě
dospěláků nezbláznit. Verča ti odhalí ty nejbáječnější a nejstrašlivější přírodní jevy, živočichy a rostliny,
co kdy svět viděl. A Terka ti ukáže nejcoolovější způsoby, jak trávit čas po škole.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní
síti nebo v internetovém knihkupectví České
televize www.ceskatelevize.cz/eshop nebo na
telefonním čísle 387 222 555.

Marcela Kohoutová

Alena Klvaňová a kolektiv

Egyptské pohádky a bajky

KAM za ptáky v České republice

Egyptské pohádky a bajky, to
je název nejnovější knížky spisovatelky a novinářky Marcely
Kohoutové, která je již v oblasti
literatury pro děti zkušenou autorkou. Po knížkách Interview
se strašidly a Příhody veverky
Madlenky a jejích přátel vychází poprvé v nakladatelství AOS
Publishing kniha plná kouzelných příběhů lidové slovesnosti
starověkého Egypta. Nechybí
zde však ani pohádky arabské
a bajky o světě zvířat – nositelů
vlastností lidských – tedy moudrých i pošetilých. Marcela Kohoutová nějaký čas v Egyptě žila. Bylo by
nasnadě předpokládat, že pouze přeložila některou egyptskou knížku
pohádek. Ale bylo to jinak. V úvodu děkuje svému egyptskému manželovi za pomoc, bez které by nemohla kniha vyjít.
cena: 199 Kč, www.aospublishing.cz

Toužili jste někdy pozorovat ve volné přírodě orla mořského kroužícího nad hladinou rybníka nebo třeba zahlédnout na
vlastní oči ledňáčka? Kde na vás takové
zážitky čekají, vám poradí první průvodce
po našich ornitologicky zajímavých lokalitách. V orientaci vám pomohou mapy,
piktogramy vás seznámí s délkou trasy, její
náročností a vhodností např. pro kočárky
nebo zdravotně handicapované turisty. Po
přečtení úvodních kapitol budete umět
ptáky úspěšně hledat a pozorovat je v jejich přirozeném prostředí. Až se vydáte na
výlety za ptáky, poznáte nejkrásnější kouty
naší země opravdu zblízka. Dozvíte se, kdy
je nejvhodnější doba vyrazit, co vzít s sebou a jak se chovat, abyste ptáky nerušili. Trasy pro vás popsali místní znalci přírody,
ornitologové, kteří se s vámi podělí o své zážitky a zkušenosti.
cena: 299 Kč
www.grada.cz

Jan Lakosil

Jižní Čechy krásné i zrádné
v dobových fotograﬁích
a dokumentech
Po úspěšném titulu Šumava krásná i smrtící přichází další výpravná fotografická publikace, která
nabízí unikátní pohled na novodobou historii naší
země – tentokrát jižních Čech. Tři stovky převážně
dosud nepublikovaných fotografií a ukázek historických dokumentů z období let 1933–1966 zachycují tento region neznámou perspektivou. Kniha
přináší nová fakta o zákulisí příprav agrese nacistického Německa proti ČSR včetně ukázek zpravodajské činnosti německých informátorů. Rozsáhlý

soubor komentovaných dobových snímků přibližuje rovněž obsazování jižních Čech v říjnu 1938

a březnu 1939. Značný prostor je věnován přípravě
obrany jihočeského území čs. armádou – výstavbě lehkého opevnění z let 1936–1938 především
v prostoru České Kanady. Na hraniční čáru studené
války pak čtenáře zavedou unikátní panoramatické snímky z roku 1966, které zachycují nejen krásu jihočeského příhraničí, ale i zakázané pásmo
s nekonečným pásem železné opony. Dohromady
představuje kniha Jižní Čechy krásné i zrádné jedinečný obrazový dokument, který by neměl chybět
v knihovně žádného zájemce o novodobou historii
Československa.
cena: 499 Kč
www.kniha.cz
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Mobilní průvodce
Libereckým krajem


 

Aplikace s názvem „Mobilní průvodce Libereckým
krajem“ umožňuje uživatelům vidět ve svém mobilu
kompletní informace, které se hodí pro naplánování
návštěvy Libereckého kraje. Aplikaci lze stáhnout
zdarma v příslušných obchodech operačních systémů
(Google Play, App Store, Windows Store), na které
i navádí odkaz umístěný na webové stránce
www.liberecky-kraj.cz.
Návštěvník dostane přehled o turistických zajímavostech a cílech,
o možnostech ubytování či stravování či kulturních a sportovních akcích
v zájmovém místě. K dispozici jsou virtuální prohlídky a tematické okruhy
pěších, cyklo i naučných tras. Všechny body zájmu si uživatel může zobrazit
na mapě, a to včetně tipů na výlety a naučných tras. U zájmových bodů
jsou dostupné informace o kontaktech, otevíracích dobách, vstupném,
ale i akcích, které se v daném místě konají. Body zájmu, které návštěvníka
zaujmou, si může přidat mezi oblíbené, aby se k nim mohl později vrátit.
„Třešničkou na dortu“ je tzv. systém rozšířené reality (augmented reality), který turistům prozradí, co všechno vidí v okolí aktuální polohy. Návštěvníkům se tak již nestane, že by stáli na rozhledně a přemýšleli, jaké
kopce, hory nebo města vidí. V tomto jim pomůže právě rozšířená realita,
která jim poskytne informace nejen o horách či vrcholech, ale i o všech
ostatních zájmových bodech, jako jsou přírodní zajímavosti, hrady, zámky ale i stravování nebo ubytování.
www.liberecky-kraj.cz
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Výběr z libereckých adventních koncertů
27. 11. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
v 17 hod. na náměstí před libereckou radnicí
4. 12. Dasha a Pajky Pajk + Epoque Quartet
v 19 hod. kostel sv. Antonína Velikého v Liberci
(informace o vstupném a bližší informace na
www.visitliberec.eu)

10. 12. Musica Bohemica Viva
v 18 hod. kostel sv. Bonifáce v Horním Hanychově
pod vedením Jaroslava Krčka (vstupné 100 Kč)
V rámci koncertů bude probíhat prezentace a prodej výrobků chráněných dílen z Liberce.
Tak jako každý rok, i letos budete mít možnost

Městské informační centrum Liberec
náměstí Dr. E. Beneše 23
460 59 Liberec
tel.: +420 485 101 709
e-mail: info@visitliberec.eu
www.visitliberec.eu
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zakoupit si v Městském informačním centru v Liberci
vánoční ozdoby firmy Glassor, výrobky chráněných
dílen či jiné upomínkové předměty jako vánoční dárek pro vaše blízké. Nabídka na www.visitliberec.eu
od listopadu 2016.

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
Jak se jmenuje tradiční vánoční královéhradecká specialita, kterou můžete ochutnat
v průběhu adventních akcí na Hradecku?
a) frgál – velké pečivo z kynutého těsta posypané sladkou drobenkou
b) jabkanec – sladké bramborové placky s tvarohem, sypané cukrem
c) buchtičky – máčené v sirobu a obalované
perníkem

?

Kouzelný advent na Hradecku
pro celou rodinu

Své odpovědi nám
posílejte do 15. prosince
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží zajímavé ceny
věnované Destinačním managementem
Hradecko.
Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

Se zbarvováním listí na stromech se nezadržitelně blíží i jedno z nejkrásnějších
období roku. Rozzářené oči, dětský smích, pohoda, klid, přátelé a rodina… říká
vám to něco? Ano, řeč je o vánočních svátcích a adventním čase. Na Hradecku si
advent mohou rodiny s dětmi i všichni ostatní užít plnými doušky. Toto období je
plné tradičních akcí s vůní jehličí, cukroví, punče a medoviny.
před-adventní pozvání
 19. 11. Vánoční trhy v kulturním domě Dvorana
ve Smiřicích a dále pak vánoční koncerty 3., 13. či
14. 12.
 25.–27. 11. XXVII. adventní trhy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové a předvánoční čas
v neopakovatelné atmosféře

 10.–11. 12. Vánoce ve skanzenu, Podorlický
skanzen Krňovice tradičně zve na atmosféru vánočně vyzdobených interiérů, svou zručnost můžete vyzkoušet při rukodělných předvánočních
činnostech
Skanzen Krňovice

adventní pozvání
 3. 12. Malý advent na statku – atmosféra staročeských Vánoc na Šrámkově statku v Pileticích
nabídne vánoční lidové zvyky a tradice, připomene jednu specialitu z královéhradeckých vánočních tradic – pečení buchtiček máčených v sirobu
a obalovaných v perníku – a „Tetičky Apolenky“
vám k tomu budou vyprávět o vánočních zvycích,
tradičním životě na vsi, Štědrém dni a kde se vzal
vánoční stromeček
Vánoční trhy v Hradci Králové

 26. 11. – 11. 12. Vánoce na Hrádku u Nechanic
 10.–18. 12. Vánoční trhy na Masarykově náměstí v Hradci Králové, kde si pod rozsvíceným vánočním stromečkem můžete zazpívat koledy a ohřát
se u sklenky dobrého punče či medoviny
 17. 12. Betlémské trhy v Třebechovicích pod
Orebem budou doplněny Vánočním vytrubováním a v průběhu prosince vás čeká několik adventních koncertů
Dětem se jistě zalíbí program na zámku Karlova
Koruna v Chlumci nad Cidlinou „Vánoce letem
světem“ (11. 12.), odkud budou moci poslat dopis
se svým vánočním přáním Ježíškovi a kde se dozví,
jak slaví Vánoce v různých koutech světa.

Třebechovický betlém

www.hradecko.eu
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Napište dopis
Ježíškovi
Z Ústí nad Orlicí můžete poslat dopis
Ježíškovi. Děti napíší svá vánoční
přání, pošťák dopis opatří razítkem
Ježíškovy pošty a děti vhodí přání do
připravené schránky pod vánočním
stromem. Zdali se přání dětí naplní,
poznají u vánočního stromečku
na Štědrý den. Ježíškova pošta
a schránka na dopisy jsou k dispozici
na Mírovém náměstí v neděli 27. 11.
a pak každou adventní sobotu.
Zveme vás do Ústí nad Orlicí na první adventní neděli 27. listopadu. Proběhne zde jarmark
místních škol a neziskových organizací, který je
zahajovací akcí Ústeckého adventu. Během
akce se na Mírovém náměstí rozsvítí vánoční
strom, bude žehnáno adventním věncům a na
pódiu vystoupí dětské soubory. Kulturní program zakončí koncert skupiny NEZMAŘI. Nedílnou součástí akce je výstava ústeckých betlémů
v městském muzeu do konce roku 2016.

Advent v Chocni
 25.–27. 11. Adventní jarmark v Orlickém
muzeu – své dovednosti osobně předvedou Jan
Strejcius (řezbář), Eva Hrdinová a Marie Fajfrová
(ubrousková technika, adventní věnce, falešný
patchwork), Eva Kopicová (dekorace, šperky), Hana
Komůrková (perníčky a pečivo), Ateliér MH (dekorace), M. Sejkorová (mýdlotéka), Veronika designs
(dekorace, ozdoby). Studenti OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň budou v muzeu předvádět své
dovednosti (zdobení perníčků, výrobky z cukrové
hmoty, ukázka prostřeného vánočního stolu). Výstava je prodejní, od 9 do 17 hod.
 5. 12. Mikulášský jarmark – od 10 do 19 hod. si
na Tyršově náměstí můžete zakoupit různé dárky,
vánoční výzdobu a v 18 hod. začne čertovské řádění i malá nadílka pro děti.

 23. 12. Zpívání u vánočního stromu – v 17 hod.
u vánočního stromu na Tyršově náměstí si společně zazpíváme vánoční koledy. V budově radnice
bude vystaven choceňský betlém.
 31. 12. Silvestr – na Tyršově náměstí od 9.30
zahraje při silvestrovské veselici a dobrém občerstvení Choceňačka a Kantorský dixieland. V 18 hod.
začne silvestrovský ohňostroj s hudebním doprovodem u dolních bubnů na Tiché Orlici.
www.chocen-mesto.cz
www.kultura-chocen.cz

Za tradicemi betlémů i na sjezdovku
ÚSTECKÝ ADVENT (výběr z programu)
27. 11. Vánoční jarmark
14. 12. Česko zpívá koledy
13.–15. 12. Vánoční trhy
26. 12. Živý betlém
31. 12. Silvestrovský ohňostroj, přípitek a koncert
1. 1. 2017 Novoroční výstup k rozhledně na Andrlově chlumu
Celý program na www.ustinadorlici.cz.
Srdečně vás zveme do Ústí nad Orlicí, kde si
můžete užívat adventního času, ale i relaxovat
ve finské sauně nebo v krytém bazénu se slanou
vodou a lázněmi.
Přejeme vám klidný čas adventu
a šťastné Vánoce.

Turistické informační centrum
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz
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Východní Čechy patří k oblastem se starou betlemářskou tradicí. Jedním z měst,
kde se tato tradice silně rozvinula, je i Česká Třebová. Zdejší tradice sahá až do
1. poloviny 19. století. Zlomky nejstarších betlémů jsou dodnes roztroušeny
v místních sbírkách muzeí či v rodinách Třebováků, pro které jsou cenným
rodinným pokladem přecházejícím z generace na generaci.

Městské muzeum Česká Třebová

O betlémech a jejich historii se můžete dozvědět více na tradiční výstavě betlémů v Městském
muzeu, kde budou k vidění jak muzejní, tak rodinné
sbírky. Ta letošní nese název „Už vánoční přichází
čas“. Vernisáž proběhne 27. 11. a výstava potrvá do
8. 1. 2017. Návštěvu výstavy můžete spojit s prohlídkou stálé expozice muzea nebo s jednou z mnoha
adventních akcí konaných ve městě. Například s rozsvěcením vánočního stromu (27. 11.), s výstavou
vánočních výrobků v Malém sále Kulturního centra
(5.–11. 12.) nebo adventními trhy (18. 12.).

Díky skvělé 800 m dlouhé sjezdovce ve Ski areálu Peklák je Česká Třebová také městem, které láká
lyžaře. V areálu se nachází i malá dětská sjezdovka
a snowpark, kde je otevřeno denně včetně večerního lyžování. Po zahájení lyžařské sezony budou
navíc každých 14 dní probíhat dětské závody na
malém svahu a jednou za sezonu veřejný závod
na velké sjezdovce. Na své si přijdou také běžkaři. Třebovský sportovní areál Hory nabízí na 30 km
upravených běžeckých tratí.
Turistické informační centrum
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
tel.: +420 465 500 211
e-mail: info@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz; www.peklak.cz

Ski areál Peklák

KAM na výlet

Unikátní betlémy v Třešti
jsou k vidění nejen o Vánocích
Na přelomu 18. a 19. století si místní lidé v Třešti začali vyrábět papírové figurky.
Původní papírové betlémy byly postupně vystřídány dřevěnými. Ty se v Třešti
začaly stavět a vyrábět ve druhé polovině 19. století.

Betlémářství je ve městě stále živé, řezbáři
a příznivci betlémů jsou sdruženi ve Spolku přátel
betlémů v Třešti. Ti pečují o stálou expozici betlémů v Schumpeterově domě, nechali vytvořit obří
sochy svaté rodiny v nadživotní velikosti a jsou organizátory akce Dřevořezání (5.–6. července). Během něj se každoročně ve městě schází na náměstí
řezbáři z celé republiky i ze zahraničí a vyřezávají
figurky do společného betlému.

Betlémáři udržují a rozvíjejí tradici stavění betlémů ve městě. Prostřednictvím spolku jsou třešťské betlémy prezentovány na různých výstavách
u nás i ve světě.
V Třešti jsou k vidění betlémy po celý rok, a to
v Schumpeterově domě ve stálé expozici a muzeu.
Unikátní je i Betlémská cesta, která je od konce
roku 2015 zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR. Jde o putování po
rodinách v Třešti, které ukazují svůj betlém veřejnosti přímo ve své domácnosti, a to každoročně
od 26. prosince do 2. února. Aktuální mapku pro
nadcházející sezonu najdete na internetových
stránkách Třeště.
Prodlužte si Vánoce a poznejte krásu třešťských
betlémů.
Turistické informační centrum Třešť
Rooseweltova 462
589 01 Třešť
tel.: +420 567 234 567
e-mail: info@trest.cz
www.trest.cz

Vánoce
na Veselém Kopci
Vánoční výstava v roubenkách na Veselém Kopci
vám umožní nahlédnout do domácností našich
předků v čase zimních svátků. Kromě různého pečiva, ozdob a tradičních dárků uvidíte například,
jak se pletou ozdoby z přírodnin, malují skleněné
ozdoby nebo zhotovují ozdoby z korálků.
Vánoce na Veselém Kopci můžete navštívit od
3. prosince do 11. prosince denně od 9 do 16 hodin.
Více se dozvíte na
www.vesely-kopec.eu

Napište, která kolonáda u nás je nejdelší.
Připište její délku.
a) Luhačovice
b) Karlovy Vary
c) Kroměříž

?

?

?

www.kartograﬁe.cz
Své odpovědi nám posílejte do 15. prosince z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí obdrží mapy věnované vydavatelstvím Kartograﬁe PRAHA, a.s.
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Srdce pro region
Je naší milou povinností představit vám druhou polovinu oceněných prestižní
cenou Srdce pro region, která se těší velkému a neočekávanému zájmu veřejnosti.
cestovní kanceláře Jihotransa pod ČSAD Jihotrans.
Byl „otcem od A do Z“ dopravního systému Cyklotrans, který dodnes vozí z Českých Budějovic cyklisty do všech koutů Jihočeského kraje. Posléze se
přesunul do neziskového sektoru do Nadace Jihočeské cyklostezky.

SRDCE
PRO REGION
Srdce pro region – Ústecký kraj
Na návrh Ústeckého kraje získal ocenění pan Miroslav Foltýn. Nominaci obdržel za dlouholetou
činnost v rozvoji turistických informačních center
nejen v Klášterci nad Ohří, na území Ústeckého kraje, ale i po celé ČR. Podílel se na projektu vybavení
a značení cyklotras v okrese Chomutov a Karlovy
Vary. Byl také členem mezinárodního týmu pro
zpracování studie Krušnohorské lyžařské magistrály a podílel se na vydání atlasu lyžařských tras
a stezek Krušných hor. V letech 1997–2013 byl prezidentem ATIC ČR, autorem produktu 3K návštěvnické karty, spoluautorem jednotné klasifikace TIC
ČR a od roku 2013 působí jako regionální koordinátor Českého systému kvality služeb.

Srdce pro region – hlavní
město Praha
Ocenění získal na návrh a ve shodě redakce KAM
po Česku a Asociace turistických informačních center České republiky pan PhDr. František Kadlec.
Jmenovaný je uznávaný historik i odborník, který
svůj profesní život zasvětil od 90. let minulého
století návštěvnickému provozu Pražského hradu.
Je autorem a spoluautorem řady publikací o Pražském hradu. Jeho přednášky pro průvodce nebo
vystoupení v Českém rozhlase jsou posluchačským
zážitkem.

Srdce pro region – Karlovarský kraj
Ocenění získal na návrh Karlovarského kraje pan
Ing. Jiří Šindelář. Jmenovaný je zahradní a krajinářský architekt, který se svými spolupracovníky
více než deset let obnovuje botanickou zahradu
v Bečově nad Teplou. Areál dnes návštěvníkům
nabízí mimo poznání a vzdělávání také vyhlídky či
pískové pláže s možností projížďky na loďce. Volnočasový areál s vrbovými prvky, travnatým hřištěm, lanovkou, pískovištěm a prolézačkami nabízí
také unikátní skalní stezku, tzv. bioferratu, která
byla první svého druhu v ČR.

Srdce pro region – Pardubický kraj

Srdce pro region – Jihočeský kraj
Ocenění získal na návrh Jihočeské centrály cestovního ruchu pan Ing. Vladimír Votřel. Byl jedním ze
zakládajících členů cestovní kanceláře AquaClub,
s. r. o., nabízející ve své době ojedinělý koncept
dopravy turistů – hotelbusy. Působil jako ředitel
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Ocenění získal na návrh Destinační společnosti východní Čechy a města Litomyšl pan Ing. Miroslav
Brýdl. Byl prvním porevolučním starostou města
Litomyšl. Z jeho přičinění byl litomyšlský zámecký areál zapsán na seznam UNESCO (1999) a stál
za obnovou dnes nejnavštěvovanějšího místa ve
městě – Klášterních zahrad. Jako náměstek hejtmana byl u příprav revitalizace zámeckého návrší.
Z jeho iniciativy byla poprvé zorganizována Smetanova výtvarná Litomyšl.

KAM to vidí

Kraj mého srdce V. ročník ankety

Hlasujte o kraj vašeho srdce a získejte jednu z DESETI CEN od všech
partnerů ankety. Slavnostní vyhlášení vítězných krajů proběhne v rámci
doprovodného programu prestižního veletrhu cestovního ruchu Holiday
World v Praze (16.–19. 2. 2017). Seznam deseti výherců bude zveřejněn
na www.kampocesku.cz a v březnovém vydání magazínu KAM po Česku.

Podpořte hlasem svůj oblíbený kraj v deseti kategoriích:
Srdce pro region
– Jihomoravský kraj
Další ocenění získal ve shodě s krajským úřadem
Jihomoravského kraje pan Ing. Juraj Flamik.
Oceněný se věnuje cyklistické a vinařské turistice,
sklepním uličkám a jejich marketingu. V Nadaci
Partnerství je již od roku 1997 a přivedl zde k životu několik velkých projektů, například kulturní
Evropská stezka Greenway Praha–Vídeň (1997),
Moravské vinařské stezky (1999), certifikace Cyklisté vítáni (2005) a další.

 pěší turistika

 lázně, lázeňství, wellness

 cykloturistika

 výlety s dětmi

 zimní dovolená

 památky/historická sídla

 letní dovolená

 koně a koňské stezky

 folklor a tradice

 zážitky a adrenalin

Hlasujte na www.kampocesku.cz/anketa
do 31. ledna 2017.

Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska
Novinka z ediční řady KAM Edition popravdě vznikala tři roky, což bylo mnohem
déle, než bychom si sami přáli. Přestože naším cílem bylo představit čtenářům
všechna naše města, řada z nich byla jiného názoru a my to respektujeme.

Srdce pro region – Olomoucký kraj
Ocenění získal na návrh redakce KAM po Česku
a Asociace turistických informačních center České
republiky pan RNDr. Ivan Marek. Jmenovaný byl
jedním z hlavních propagátorů cestovního ruchu
města Olomouc i regionu. V průběhu roku 2005 to
byl právě on, kdo v rámci své agentury navrhl strategii fungování a zásady marketingové komunikace pro Olomouc region Card. Je autorem marketingových studií, přednáší na konferencích a stále
platí za uznávaného odborníka v oblasti podpory
rozvoje cestovního.
Více informací na
www.kampocesku.cz

Podařilo se nám však představit dobrou polovinu z nich, většinu krajských znaků a navíc, jako
skvělý bonus, všechny znaky městských a místních
částí hlavního města Prahy. Čtenář se v publikaci
dozví, jaký je městem aktuálně užívaný znak, rok
založení (první písemná zmínka), popis znaku, pří
přířípadně legendu o jeho vzniku.
Nadčasovými
zniku. Nadčasový
adčasovými
sděleními jsou informace,, co ve městě navštívit, pozvání na pravidelně pořádané akce
a nechybí ani tipy na
doporučený výlet.
Publikace v oblíbe-ném formátu A6 s tvrdými
mi
deskami a šitou vazbou vychází v nákladu 3 000 výtisýtisků a bude stát 250 Kč. Jejíjí dotisk
sice není možný, ale každé
aždé z prezentovaných měst bude mít k dispozici
deset výtisků. Přesto doporučujeme
poručujeme všem
případným zájemcům o zajímavý vánoční dárek „pohlídat si“ v městském
kém infocentru její vydání 1. prosince 2016.
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KAM na výlet
Turistické informační centrum Strážnicko
Vinohradská 35, 69662 Strážnice
tel.:+420 518 325 721
e-mail: infocentrum@straznice-mesto.cz
www.straznice-mesto.cz

Advent a Vánoce ve Strážnici
Město Strážnice je známé svým folklorem, dobrým vínem i okolní přírodou.
V zimním období k návštěvě láká osvětlením památkové zóny i zajímavými
akcemi:
6. 11. Strážnický salon Františka Cundrly
12. 11. Svatomartinské hody
19. 11. Hudecký večer Slávka Volavého
26. 11 Radujme se, veselme se…
2. 12. Čertovské harašení

4. 12. Mikuláš ve městě
9.–11. 12. Adventní jarmark
14. 12. Adventní koncert v kostele P. Marie
23. 12. Rozsvícení vánočního stromu
25. 12. Strážnický živý betlém

#brnenskevanoce
To nejlepší na náměstí Svobody:
25
03
15
17
18
23

11
12
12
12
12
12

pá
so
čt
so
ne
pá

17:00
18:00
18:00
18:00
19:00
18:00

Slavnostní rozsvícení stromu
Lenka Dusilová a Baromantika
Dan Bárta & Robert Balzar Trio
Howard Gospel Choir
Česká mše vánoční
Gustav Brom Big Band

Vánoční trhy otevřeny od 25 11 do 23 12
vždy od 9 :00 do 21 : 45

2016
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Statutární město Brno finančně podporuje Turistické informační centrum města Brna, p.o.
Brněnské Vánoce se konají pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.

KAM na výlet

Město Příbor vás zve na

advent a Vánoce v Příboře
neděle 27. 11. od 17 hod.
(farní kostel Narození Panny Marie)
I. ADVENTNÍ KONCERT
sbor Valentin, MgA. Pavel Rybka, Art. D.
vstupné 50 Kč
sobota 3. 12. od 17 hod. (kostel sv. Valentina)
II. ADVENTNÍ KONCERT
ZUŠ Příbor
vstupné 50 Kč
neděle 4. 12. od 17 hod. (náměstí S. Freuda)
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA, rozsvícení vánočního
stromu
Pavel Novák, čerti, koně atd.
neděle 11. 12. od 17 hod.
(refektář piaristického kláštera)
III. ADVENTNÍ KONCERT
Trio Oliver – lesní rohy
vstupné 50 Kč

středa 14. 12., od 17.45 hod. (náměstí S. Freuda)
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
sbor Schola

úterý 27. 12. od 15 hod. (náměstí S. Freuda)
ŽIVÝ BETLÉM
Farnost a štramberské divadlo

sobota 17. 12. 8–12 hod. (náměstí S. Freuda)
VÁNOČNÍ JARMARK
FS Sedmikvítek, MŠ a ZŠ

sobota 31. 12. od 24 hod. (náměstí S. Freuda)
OHŇOSTROJ

sobota 17.12. od 15 hod. (kulturní dům Příbor)
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A TANČENÍ PRO DĚTI
s Míšou Růžičkovou
vstupné 100 Kč
neděle 18. 12. od 17 hod. (kulturní dům Příbor)
IV. ADVENTNÍ KONCERT
sbor Schola a Komorní orchestr Příbor
vstupné 80 Kč

Předprodej od 14. 11. v pokladně Kulturního
domu Příbor vždy v PO a ST 10–17 hod. Nebo
on-line na kulturnidum.pribor.eu.
Změna programu vyhrazena.
Pro více informací
www.pribor.eu
www.facebook.co/priboroficialni
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KAM na výlet

Kam na Východní Moravě
v předvánočním čase
Hrady a zámky jsou zpravidla v zimní sezoně zavřené, nejinak je tomu také
v turistickém regionu Východní Morava. Ale najdou se výjimky. Do vánoční nálady
vás dostane výstava vánočních dekorací z tradičních skleněných baněk v zámku
Lešná u Valašského Meziříčí (19. 11. – 18. 12.). Na zříceninu hradu Lukova nedaleko
Zlína se vypravte 19. prosince na Adventní jarmark, o Vánocích pak nabídne
Štěpánské koledování, podobně jako hrad Buchlov ve Chřibech při akci
„Na Štěpána na Buchlově otevřená brána“.
Pokud toužíte po odpočinku v teple, pak si
vyberte z nabídky desítek wellness či lázeňských
hotelů. Jsou k dispozici prakticky v celém regionu,
k nejvíce vyhledávaným patří ty v Luhačovicích,
Rožnově pod Radhoštěm, Velkých Karlovicích,
Horní Bečvě, v Bílých Karpatech či v Hostýnských
vrších. Ve výběru pomohou webové stránky www.
vychodni-morava.cz.

1266 od 14. století vyrábějí mešní víno. I zde bude
11. listopad patřit sv. Martinovi, vínu a vůni pečených hus.
Předvánoční čas patří i Mikuláši s čerty. Na
Mikulášském jarmeku ve Valašských Kloboukách
(3. 12.) se jich sejde několik desítek. Jedinečné
mikulášské průvody s 200 let starým scénářem nabízí obec Žlutava na Zlínsku. V polovině prosince
návštěvníky zveme na vánoční jarmarky do Rožnova pod Radhoštěm, Luhačovic, Zlína, Napajedel,
Uherského Hradiště či Kroměříže.
Už jste navštívili unikátní česko-slovenský mechanický betlém v Horní Lidči na jižním Valašsku?
Nyní je vhodná doba. Betlém vás okouzlí nejen
stovkami figurek a dřevořezeb, ale zejména multimediální scénou s příběhem poutníka. I zde poznáte, proč má tento region kouzlo rozmanitosti.
www.vychodni-morava.cz

Východní Morava je domovem vína a k tomu
patří i udržování vinařských tradic. Do Uherského
Hradiště každý rok 11. 11. přijíždí sv. Martin na
bílém koni, aby v 11 hodin zahájil křest svatomartinských vín, který pokračuje ochutnávkou a kulturním programem. Možná budete překvapeni,
ale vinařská tradice patří i k hanáckému městu
Kroměříži. Zdejší arcibiskupské vinné sklepy z roku

Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm
zve v čase adventním
4.12. JAK JDE KROJ, TAK SE STROJ (Sušák, 14 hod.)
– slavnostní otevření nové stále expozice o tradičním oděvu
na Valašsku
4. 12. VEČER PŘI SVÍČKÁCH
(Dřevěné městečko, Janíkova stodola, od 17 hod.)
– předvánoční rozjímání
5. 12. MIKULÁŠSKÝ PODVEČER (Valašská dědina)
– prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou
– volný vstup pro děti do 15 let
10.–11. 12. VÁNOČNÍ JARMARK (Dřevěné městečko, Valašská dědina)
– nabídka dárků z dílen lidových výrobců,
koledování, obchůzky lucek a čertů
17.–18. 12. ŽIVÝ BETLÉM (Dřevěné městečko, v 17 hod.)
– lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše
26. 12. ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA (Dřevěné městečko, ve 13 a 15 hod.)
– vánoční koncert v kostele sv. Anny

www.vmp.cz
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KAM za rohem

Pro zdraví i za odpočinkem
Ráj pro duši i tělo, hotel Esplanade
Chcete si dopřát relax za hranicemi své představivosti? Chcete být obklopeni
krásou, hýčkáni na těle i na duši a zahrnováni péčí prvotřídních služeb doslova
na každém kroku? Pak si udělejte čas na návštěvu lázeňského hotelu Esplanade v samém srdci Piešťan.
 největší a nejmodernější Balnea centrum
 – procedury z oboru hydroterapie, fyzioterapie, elektroterapie a oxygenoterapie
– krytý i otevřený termální bazén, jacuzzi, podvodní masážní postel
– vodopád, finská sauna, parní
komora, infrasauna, solárium
a masáže
 lékařské konzultace
 unikátní sirné procedury
 zrekonstruované apartmány
a pokoje Premium
 nádherné prostředí a vše pro
vaše pohodlí
 gurmánské zážitky, golf a sportovní vyžití
www.spapiestany.sk

Zázračná síla přírody pro zdraví dětí
Lázně Smrdáky disponují unikátními léčivými přírodními zdroji, které prospívají zdraví nejen dospělých, ale zejména dětí. Jen pár kilometrů za hranicemi
a díky minerální vodě s největším obsahem sirovodíku v Evropě lze úspěšně
léčit nemoci kůže a jedinečným sirným bahnem napomáhat zmírnit neduhy
pohybového aparátu.
 PRO LÉČBU KAŽDÉHO z onemocnění je stěžejní začít s ní co
nejdříve, proto ve Smrdákách
věnují vydatnou péči právě
dětem
 ÚSPĚCHY MALÝCH slovenských lázní stojí na využívání
unikátního léčivého zdroje,
špičkového vybavení a používání vlastních přípravků
 NOVĚ zrekonstruovaná vanová
část, nové ruční a nožní vany,
vířivé vany, šlapací koupele
atd.
 PROTOŽE POZITIVNÍ výsledky
léčby lze pozorovat až po delším pobytu, je zde řádná školní
výuka dětí i zajímavá náplň jejich volného času
 V LÁZNÍCH SMRDÁKY si můžete zajistit ambulantní, jednorázové využití
procedur – po konzultaci s lékařem a odsouhlasení procedur je lze podat
ještě týž den
www.smrdaky.danubiushotels.com

Den s lesními duchy u Stezky v korunách stromů
Ze stezky dlouhé 1 300 m, mezi stromy ve výšce 8 až 25 m a s rozhlednou vysokou 44 metrů, jež
nabízí fantastický výhled nad korunami stromů do
nádherné krajiny lesů, je při dobrých povětrnostních
podmínkách možno dohlédnout až k Alpám. Stezka
je bezbariérová, umožňuje pohodlný výstup jak lidem na invalidním vozíku, tak i rodičům s kočárkem.
Zimní trh se koná 27. 12. 2016 od 9.30 do
18.00 hod. Odpoledne s lesními duchy!
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 zde nejen možnost nahlédnout do tajů tradičních místních 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@stezkavkorunách.cz
www.stezkavkorunach.cz
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc říjen 2016
Celkem došlo 2 218 odpovědí, z toho 2 138 z internetu a 80 dopisů

Edice ČT
otázka: V kolik hodin a který den Česká televize pravidelně vysílá Hyde Park Civilizace?
odpověď: c) v sobotu ve 20.05
soutěžilo: 489 čtenářů; správně 475; špatně 14
výherci: Lenka Žaloudková, Velká Bíteš; Milan Barták, Chrudim; Petr Horálek, Teplice

Nástěnný kalendář Šumava tajemná 2017
otázka: Kdy byl založen Národní park Šumava?
odpověď: b) 20. března 1991
soutěžilo: 573 čtenářů; správně 556; špatně 17
výherci: Štěpánka Fišerová, Strakonice; Miluše Vondrejsková, Humpolec; Ladislav Červinek, Most;
Ondřej Holý, Bruntál; Milan Jíra, Hodkovice nad Mohelkou

Kouzlo rozmanitosti Hradecka
otázka: Jednou z atraktivit Hradecka je také tzv. Žižkův stůl. Víte, kde se nachází?
odpověď: c) ve Všestarech
soutěžilo: 539 čtenářů; správně 327; špatně 212
výherci: Anna Fišerová, Podbořany; Daniela Kvapilová, Mělník; Pavlína Skořepová, Liberec; Jarek
Hein, Loštice; Jan Hešlar, Nový Bydžov; Petr Kolínský, Hradec Králové; František Matějka, Brandýs
nad Orlicí; Jaroslav Pernica, Blansko; Karel Procházka, Volary; Pavel Weingartner, Lučice

Výlet za přírodou do Klášterce nad Ohří
otázka: Jaké české křestní jméno se kromě Vincenz někdy uvádí u vrchního zahradníka Stibala?
odpověď: a) Čeněk
soutěžilo: 280 čtenářů; správně 267; špatně 13
výherci: Ludmila Cibulková, Kolín; Věra Snášelová, Šumperk; Martin Krýsl, Klatovy

Křížovka
… Blatenský vodní příkop …
soutěžilo: 337 čtenářů; správně 333; špatně 4
výherci: Miriam Možiešíková, Choceň; Bohuslava Podgrabinská, Šternberk; Milan Zachrdla, Valašské Meziříčí

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Nejvíce odpově

Poznáte místo na fotografii?
Tajenku křížovky a odpovědi
na fotohádanku nám zašlete
do 15. prosince

dí na soutěžní
otázky do red
akce zaslali
čtenáři z okolí
distribučního
místa Tábor.
Poměr počtu oby
vatel v závislo
sti na počtu doš
odpovědí rozhod
lých
l, že prestižní
certiﬁkát

Mazaní čtená

ři

uděluje redakc

e magazínu KA
M po Česku
za vydání říjen
2016

z www.kampocesku.cz/
souteze nebo na adresu
redakce. Dvakrát tři autoři
správných odpovědí

IC Tábor

Žižkovo nám.

obdrží mapu věnovanou
vydavatelstvím
Kartografie PRAHA.
a) Prostějov (1930)
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b) Fulnek (1934) c) Pardubice (1935)
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šéfredaktor

2, 390 01 Tábo

r

Habsburkové

knížata
z Münsterberku

Jagellonci

Anna

Jiří
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*1410/†2. 6. 1410

Jiří – nemanž. syn
benediktinský mnich
*?/†1457

Alžběta (Eliška)

Alžběta
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†26. 9. 1425

*1356
†31. 12. 1386

Prokop

Kateřina

*1342
†20. 5. 1386

Václav IV.
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†před 17. 7. 1378
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markrabě moravský
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†24. 9. 1405

Jindřich

Karel
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*1355 (1352)
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probošt vyšehradský
*?/†?
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*29. 11. 1329
†20. 12. 1340

Blanka z Valois

Anna Svídnická
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Karel V. Moudrý
král francouzský
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Markéta

*8. 7. 1313
†11. 7. 1341

*1340/†1416?

Jitka
(Guta, Bona)

Anna Falcká

Karel IV.

*1329
†2. 2. 1353

*21. 5. 1315
†11. 9. 1349

*14. 5. 1316
†29. 11. 1378

*1318
†3. 10. 1369

*22. 11. 1318
†20. 4. 1320

*1347
†14. 2. 1393

Eliška

Markéta
Korutanská
zv. Maultasch

Přemysl
Otakar

Alžběta
Pomořanská

*27. 3. 1323
†srpen 1324

Mikuláš
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Anna

Jan Jindřich

*?/†?

*27. 3. 1323
†3. 9. 1338 (?)
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*1322/†29. 7. 1358

Beatrix
Bourbonská
*?
†23. 12. 1383

Eliška
Přemyslovna

Marie

*?/†?

*asi 1304
†26. 3. 1324

Jindřich
a Baldvin

*?/†5. 6. 1288

Markéta

převorka
v Beaumontu
*?
†6. 10. 1336

řeholnice kláštera
v Lille *?/†?

*?
†1311

*10. 8. 1296
†26. 8. 1346

Felicitas

Markéta

Philippa

Jan
Lucemburský

převorka
v Marienthalu
*?
†14. či 16. 2. 1337

Beatrix
Lucemburská

Anežka

Jindřich VII.
(IV.)

Kateřina

*?/†?

*asi 1305
†asi 11. 11. 1319

Walram

*asi 1280
†26. 7. 1311

hrabě lucemburský
*12. 7. 1275 (1276)
†24. 8. 1313

Ermengarda

*?/†?

jediná dcera
*?/†1282

Baldvin

arcibiskup trevírský
*1285
†21. 1. 1354

Walram IV.
*?
†1280

Jindřich III.

Isabella

Felicitas

Markéta

*?/†?

*?/†?

*?/†?

hrabě lucemburský
*1240 (?)
†5. 6. 1288

Walram

pán z Ligny
*?/†5. 6. 1288

Filipina

Jindřich IV.
Limburský

*?/†6. 4. 1311

prvoroz. syn Walrama
*?/†1247

erb hrabat

Jindřich II.

českého

z Luc

řečený Veliký
hrabě lucemburský
*1217
†24. 12. 1281

Ermesinda

jediná dcera
Jindřicha I.
*1186?
†13. 2. 1247 (9. 5. 1246)

koruna říšská
Karla Velikého

Konrád II.
*?/†1136

ero
Adalb
/†?

Jindřich )

*?

(95
*?/†1096

ero
Adalb
/†?

dědictví po přeslici
přešlo do vlastnictví
hrabat z Namuru

Jindřich I.

Wilhelm

Ermesinde I.

*?/†1130 (1127/31)

Konrád I.

*?

*?/†8. 8. 1086

f
dol
Ru †1099
*?/

dřich

Jin
1047
*?/†4. 10.

ich
Friedr06
5
*?/†1

h
Jindřic h)
(Heinric 6
*?/†102

ero
Adalb03
7
*?/†1

Giselbert

hrabě ze Salmu
*?/†14. 8. 1056/65

Friedrich
(Frederic)
*?/†1019

Siegfried

(Sigefroi)
*?/†13. (15.) 8. 998(7)

Walram III.

vévoda z Limburgu
*1180/†1226

erb
K

ka
u rs
emb

*?/†?

rálo
vst ví

Isabella z Baru

řečený Slepý
*1138/†1196

*?/†24. 6. 1143

koruna
Svatováclavská

Mathilda
*?/†?

hrabata ze Salmu

Hermann

*?/†28. 9. 1088

Adalbero

*?/†13. 11. 1072

Irmingard

Otgiva

Theoderich

Kunigunde

*?/†1035

*?/†?

Voda
*?/†?

Giselbert
*?/†?

*?/†1046

V roce 963 získal do vlastnictví hrad Lusenburk
(Luxemburk) a založil dynastii lucemburskou.
Oženil se s Hedwig v. Elsass.

*?/†8. 8. 1037

Theoderich
*?/†?

Luitgard
*?/†?

Eva

*?/†?

Ermentrud
*?/†?

Lucemburkové
Upravené, rozšířené vydání © Redakce KAM po Česku (2016); redakce: Luděk Sládek, Marie Kulinkovská; graﬁcká úprava: Luděk Dolejší; jazyková korektura: Marcela Wimmerová; kresba © Jaromír Novotný; AUTORKA RODOKMENU © PhDr. Naďa Kubů

ŠKODA
MUZEUM
ŠKODA Muzeum a výrobní závody ŠKODA AUTO
nvn|wjy{xqumt~U ȗ~njrwjnt~{rmxÎ{xkwlqy{xxË
U ȗȗÕ wmrrm~uwy{xqumtjv~njsnvxÑwtmtxur{vlr
x}n{jlmxkÕ
{xqumtv~nj|y{ËxmlnvÖnt~{nmxÎ{xkwlqy{xxËU ȗȗ
jlrxsjwÎÎtujmyxyºnmlqxvxksnmwwÕ
}n{jlmxkjØxànÖĞàĖĜqxmrwÕ

ŠKODAMuzeumÖºÕlujj unvnw}jėĞęÖujmȖxun|uj
ıęėĕĘėěĝĘėĕĘĝÖv~n~vû|txmjßj~}xÕl
muzeum.skoda-auto.cz

