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Neříkejte, že žijeme
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Není to pravda.
Žijeme znovu každé
ráno. Umíráme
jen jednou.
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KAM vybírá z obsahu
Milí čtenáři,
čekáte-li mou reakci na průběh a výsledky
voleb, budete zklamáni.
Stále si totiž myslím, že
ať volíme, jak volíme,
volíme ty samé, nebo se
z jiných ti samí stanou
časem. Proč si tedy dělat
vrásky s něčím, kde jsou
již karty rozdány? Jen čas ukáže, jak moc dobře.
Blíží se ale také čas adventní, který mám od dětství z duše rád. Když mám své dny, zapálím adventní
svíčky, postavím Ladův betlém, poslechnu si koledy
a nezapomenu koupit jmelí. Dokonce pak nelením
a zajdu k sv. Jakubovi na půlnoční. Asi proto, že jako
křtěnému katolíkovi, který v obecné škole chodil
na náboženství, mi uvnitř cosi uvízlo. Co přesně, to
nevím. Vím jen, že nejsem příznivcem žádného náboženství. Věřím spíše v člověka či osud. Vím ale, co
je hřích, a cítím, když jej páchám. Vánoce vnímám
jako výročí těch prvních a jediných Vánoc před tisíci
lety, na druhé straně ctím české Vánoce, zvláště bez
hromad dárků, Santů a Mrazíků.
To mi připomíná, onehdy nechtěl nechat odejít
Albert Einstein poslíčka tokijského hotelu bez tuzéru.
Snad pro svou šetrnost, snad neměl drobné. Jisté
je, že mu dal dva německy psané lístky. Na jednom
z nich stálo: „Pokud budete mít štěstí, budou mít tyto
poznámky jednou větší cenu než nějaké spropitné.“
Pikolík štěstí měl, po 95 letech se lístky vydražily a zaopatří jeho potomky na dlouhá léta.
Proto mějme i my na paměti věci, které nám mohou přinést radost i štěstí. Važme si dobrého, co nám
život přináší. Není to všelék, ale máme možnost se
sami sebe každé ráno zeptat: „Žiju ve špatném, nebo
dobrém světě?“ A jen my sami si také odpovíme. Klidný a ve zdraví prožitý adventní čas i zbývající dny roku
svým čtenářům přeje redakce KAM po Česku.
Luděk Sládek, šéfredaktor
FREE OF CHARGE
KOSTENLOS
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KAM to vidí

Ludvík I. Pobožný
a Moravané (1195 let)

foto © Wikimedia Commons

Ludvík I. Pobožný, syn Karla Velikého,
zdědil rozsáhlou a národnostně
pestrou říši. Ta se ale za jeho vlády
začíná postupně drolit.
V listopadu 822 svolává do Frankfurtu nad
Mohanem říšský sněm, jehož se účastní i vyslanci
západních Slovanů. Vedle Srbů, Veletů, Čechů se
dostaví také Moravané. Jedná se o první písemnou
zmínku v Letopisech království Franků, jež zachycují a popisují období 741 až 829. Moravané spadali
v tomto období do sféry vlivu Franské říše zřejmě
v souvislosti s placením pravidelného tributu.
-babok-

Krátká vláda
Vladivojova (1015 let)
Krutá a nepřehledná byla vláda
prvních Přemyslovců. Patří sem
i krátké panování knížete Vladivoje.
Po dosazení na český knížecí stolec
Boleslavem Chrabrým v listopadu
1002 slibuje Vladivoj v Řezně věrnost
římskému králi a budoucímu císaři
Svaté říše římské Jindřichu II.
Vladivoj se tak stává prvním českým vladařem,
kterému byly uděleny Čechy v léno. Na základě toho
mohli římští panovníci v 11. a 12. století opakovaně zasahovat do
nástupnic tví
jednotlivých
knížat z rodu
Přemyslovců
(až do vydání
Zlaté buly sicilské 1212). V lednu 1003 se ale
Vladivoj upil k smrti.
Vlády se téhož roku ujal
kníže Jaromír, syn Boleslava II. Pobožného.
-liban-

2 | www.kampocesku.cz

KAM na výlet s DAVIDEM DRÁBKEM
Dramatik a režisér
v jedné osobě David
Drábek pochází z malého východočeského
města Týniště nad Orlicí.
Vystudoval obor Filmová
a divadelní věda na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Během studií založil
s Darkem Králem Studio
Hořící žirafy. Později začal
režírovat a psát také pro
profesionální divadelní
scény, rozhlas a televizi. V současné době lze jeho inscenace vidět v Klicperově divadle v Hradci Králové,

Midsomer u Berounky, Dobřichovice

Dopisy čtenářů
Vážení v redakci! Váš magazín je v naší rodině ve
velké oblibě. Děkujeme!
Vladimíra Batistová, Volary
Děkujeme a pokusíme se, aby to tak i zůstalo...
Vážená redakce, váš velmi zajímavý turistický magazín mne už dávno zaujal. Teď jsem po dvou operacích, a tak jsem nezískal č. 1–2 leden–únor. Pokud to
bude možné, zašlete mi ho, prosím. Předem děkuji.
Dr. Ing. Jiří Mejstřík, Rychnov nad Kněžnou
Předmětné vydání Vám bylo zasláno 26. 10. 2017.
Dobrý den, kdy lze očekávat váš magazín na pultech
informačního centra např. v Ústí n. Labem? Děkuji.
S pozdravem Jaroslav Harapát, Ústí nad Labem
Dobrý den, očekávat jej lze 1. 11. 2017.
Dobrý den, zdravím vás v redakci, velice se mi líbí
váš časopis, mám ráda historii i tipy na výlet. Někdy
soutěžím a v prázdninovém čísle se mně podařilo
i vyhrát – Jablonské kulturní léto. Jaké je mé zklamání, když doteď mně výhra nepřišla. Tak se jen
ptám, jestli se nevloudila nějaká chybička. I tak vám
zůstávám věrná a těším se na další číslo.
S pozdravem Žejšková Olga, Dobrá Voda, Křižanov
Zaznamenali jsme oprávněné připomínky výherců
na nevčasné zaslání výher. Proto jsme učinili taková

v pražském Divadle Kalich
a na Nové scéně Národního divadla.
KAM byste pozval
naše čtenáře na výlet
po České republice?
Je to pět let, co jsem
se stal patriotem Prahy-západ a zároveň hrdým
obyvatelem Dobřichovic,
a právě sem bych chtěl
vaše čtenáře pozvat. Už
za dob Rakouska-Uherska
sloužily Dobřichovice jako výletní místo za Prahou.
Díky specifickému klimatu si tady připadáte jako v románském kraji vín Toskánsku či Bordeaux. V Midsomeru u Berounky, jak Dobřichovicím přezdívám, je
k vidění barokní zámek či architektonicky velmi pestré
vily na vrchu Brunšov. V okolí se navíc nachází hrad
Karlštejn, lom Velká Amerika, opojné berounské skály
a brdské svahy. Lze se k nám dostat nejen vyhlídkovým
patrovým vlakem, ale také po cyklostezce či lodí po
Berounce.
Děkuji Vám za milé pozvání a přeji hodně úspěchů v profesním i osobním životě.
Tereza Blažková

opatření, aby partneři soutěží rozesílali výhry včas. Za
zdržení při zaslání výhry se Vám omlouváme.
Dobrý den, mám strašně rád váš magazín Kam po
Česku. Nacházím v něm spoustu inspirace a námětů
pro dovolenou nebo pro výlety. Také rád soutěžím,
ale když chci na konci soutěžního formuláře vyplnit, ve kterém distribučním místě jsem váš magazín
získal, marně hledám v rámci Středočeského kraje
TIC Rakovník.
Zdeněk Moravec, Rakovník
Vážený pane Moravče, byla to chyba našeho webmistra, ale již je opravena a vše funguje, jak má.
Dobrý den, jsem pravidelným čtenářem Kam po
Česku a jsem z něho nadšená, hlídám si pravidelně
první týden v měsíci a těším se na čtení a na soutěže,
které pravidelně posílám. Pak časopis předávám synovi, protože jsou se snachou pravidelnými čtenáři
a jsou tam hlavně upoutávky na výlety. Magazín
Kam na výlety posíláte na všechna TIC? A kdy vychází? Mějte se hezky a přeji moc spokojených čtenářů.
Děkuji za odpověď.
Jaroslava Slavíková, Otrokovice
Vážená paní Slavíková, magazín KAM na výlet Speciál vychází jednou až dvakrát ročně na různé téma.
Předplatitelé jej dostávají automaticky zdarma a do
distribuční sítě chodí společně s magazínem KAM po
Česku. Příští vydání na téma cykloturistika bude v Otrokovicích začátkem dubna 2018.
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © Wikimedia Commons; archiv David Drábek

Ludvík I. Pobožný

KAM to vidí

Centrum vzdělanosti a umění (670 let)

Vysvěcení kateřinského kostela (650 let)

foto © Wikimedia Commons

Ženský klášter augustiniánek při kostele sv. Kateřiny na Novém Městě pražském
byl vybudován na popud Karla IV. v letech 1355–1367. Samotný chrám byl
vysvěcen až 28. 11. 1367 pražským arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi.
Pak však přišla
husitská revoluce
a roku 1420 byl
klášter i s kostelem
poničen a vypálen.
Při plenění se nečekaně zřítil chrámový štít a pod svými
troskami pohřbil
přes dvě desítky
lidí. Prý to byly
většinou husitské
ženy, které si při ničení počínaly velmi
agresivně. Po skončení válek byl kostel
postupně opraven,
klášter však skomíral, stejně jako řád augustiniánek. Po smrti převorky císař Maxmilián II. předal
opuštěný objekt mužské linii tohoto řádu. V první
polovině18. století byla postavena nová klášterní
budova, barokně byl přestavěn i kostel (podle plánů
architekta K. I. Dienzenhofera), který je považován
za jedno z nejkrásnějších děl pražského vrcholného

a pozdního baroka.
Josefínské reformy
však další rozkvět
opět ukončily,
klášter i kostel byly
odsvěceny a do objektů byl umístěn
vojenský výchovný
ústav. Docházelo
k velkým škodám
na uměleckých památkách, byly zničeny varhany i cenné obrazy a sochy.
Další osud kláštera
byl také neveselý.
Po odstěhování vojenského ústavu zde byl zřízen ústav pro choromyslné a vzhledem ke stoupajícímu počtu pacientů
byla přistavěna další budova. Mezi slavnější pacienty
patřil např. Bedřich Smetana nebo Jaroslav Hašek.
Psychiatrická klinika je tu dodnes a císař Karel IV. by
asi svým očím a uším nevěřil.
-aba-

Místo posledního
odpočinku (650 let)
Za přítomnosti císaře Karla IV. byla
Janem Očkem z Vlašimi vysvěcena
30. listopadu 1367 Svatováclavská
kaple. Stalo se v Chrámu sv. Víta na
Pražském hradě.
Na náhrobek sv. Václava z roku 1358 bylo použito ryzí zlato, drahokamy a součástí byla také zlatá
relikviářová hlava se svatováclavskou korunou českých králů. Interiér kaple čtvercového půdorysu je
zaklenut masivními žebry hvězdové klenby. Dolní
část je obložena leštěnými drahými kameny se zlaceným štukem. Na nástěnných malbách jsou výjevy Kristových pašijí, Karel IV. a jeho čtvrtá manželka Eliška Pomořanská. Prostoru vévodí kamenná
socha světce, pravděpodobně ze 14. století.
-maju-

foto © Wikimedia Commons, autor DanielHP

Benediktinský klášter byl zbudován na skalnatém pahorku u bývalého farního kostela sv.
Kosmy a Damiána. Je koncipován jako součást
systému církevních staveb, které v půdorysu města tvoří kříž. Areál zahrnuje konventní chrám, jižně
přiléhající kvadraturu s rajským dvorem, na západ od ní komplex novějších budov z 1. poloviny
19. a 30. let 20. století. V ambitech se dochovaly

zbytky cenných gotických
nástěnných maleb, kostel
Panny Marie je vymalován
v beuronském uměleckém
stylu. V letech 1347–1350
se klášter nazýval sv. Jeronýma, Panny Marie
a slovanských patronů.
Později převládl název Na
Slovanech pro slovanské
patrony i řeholníky, kteří
zde působili. Jméno Emauzy se odvozuje z církevního svátku při vysvěcení
kostela v roce 1372, kdy
se předčítala část evangelia o zjevení Ježíše Krista učedníkům cestou do
Emauz. Klášter utrpěl vážné škody při spojeneckém náletu v únoru 1945, rekonstrukce byla provedena v letech 1953–1954 podle projektu architekta Františka Marii Černého. V klášteře vznikla
hlaholská část tzv. Remešského evangeliáře, který
se zřejmě ztratil z Prahy v době husitských válek.
Alice Braborcová

Předchůdce
„Národního“ (155 let)
Předchůdcem Národního divadla
v Praze bylo divadlo Prozatímní.
Královské zemské české prozatímní
divadlo, jak zněl jeho celý název, bylo
otevřeno 18. listopadu 1862.
Sbor pro zbudování Národního divadla, který do roku
1859 shromáždil asi
100 000 zlatých na
jeho stavbu, zakoupil již v roce 1852 pozemek na nábřeží Vltavy. Po dlouhém váhání bylo
rozhodnuto postavit nejprve malé, Prozatímní
divadlo, a to podle plánů architekta V. I. Ullmanna
(za šest měsíců). Kapelníkem opery byl od září roku
1866 Bedřich Smetana, v orchestru hrál na violu
také Antonín Dvořák a premiéru tu měly mj. Smetanovy opery Prodaná nevěsta a Hubička. Vedle
Prozatímního divadla začala od roku 1868 vyrůstat
budova nová – Národního divadla. Veřejnosti byla
předána roku 1881, poté vyhořela a opravená uvítala diváky 14. 4. 1883. Budova Prozatímního divadla byla následně přestavěna a propojena s jižním
křídlem Národního divadla
Martina Jurová

foto © Wikimedia Commons, autor Bohumír Roubalík – Book

foto © Wikimedia Commons

Klášter Emauzy, založený 21. 11. 1347 králem a císařem Karlem IV., byl součástí
urbanistického plánu výstavby Nového Města pražského. Stal se střediskem
vzdělanosti, umění a slovanského písemnictví.
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Historia magistra vitae Slavata vždy s větrem v zádech (445 let)

3. 11. 1957 (60 let)
Na oběžnou dráhu Země se dostal první živý tvor – pes Lajka.
Stalo se to na palubě sovětské
družice Sputnik 2. Pro první let
byly trénovány hned tři fenky,
volba nakonec padla na Lajku.
Zemřela údajně na přehřátí
organismu, asi sedm hodin po
startu.
5. 11. 1882 (135 let)
V Praze na Žofíně se konala
premiéra cyklu Má vlast od
Bedřicha Smetany. Jedná se
o jeho vrcholné dílo, které
vzniklo v druhé polovině 70.
let 19. století, v době, kdy už
byl autor zcela hluchý. Dílo je
ohlasem dozvuků českého národního obrození.
5. 11. 1937 (80 let)
V tento den uspořádal Adolf
Hitler tajnou konferenci v říšském kancléřství, během které
odhalil své plány na získání
životního prostoru pro německý lid na úkor jiných národů
v Evropě. Naznačil, že první
útok německých vojsk bude
veden proti Rakousku a ČSR.
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Budoucí významný český
politik a aristokrat první třetiny
17. století se narodil v Čestíně a vychováván byl částečně i v protestantském duchu
jednoty bratrské. Ve svých 25
letech, po svých cestách Evropou a díky vlivu jezuitů definitivně „konvertoval“ a stal se
z něho horlivý katolík, reprezentant Habsburků v Čechách.
Díky tomu se také nejvíce proslavil coby oběť květnové defenestrace 1618,
kdy byl spolu s Martinicem
a písařem Filipem Fabriciem
vyhozen z okna hradní kanceláře. Po vyléčení relativně
vážných poranění se uchyluje

Rytina Viléma
Slavaty
v pozdním
věku

do pasovského exilu, kde se
věnuje autorské činnosti. Po
porážce českých stavů na Bílé
hoře (1620) a složitých vyjednáváních s císařem ve Vídni se
vrací v plném lesku zpět do
Prahy v roce 1622. Navzdory
vysoce loajální práci pro císařský dvůr není štědře odměněn
konfiskovaným majetkem, ale
postupem let získává nejvyšší
funkce, pocty a politický vliv.
Prakticky se stává „místokrálem“ v Čechách. Od roku 1637
žije ve Vídni a jeho vliv v Čechách postupně slábne. Umírá
ve věku nedožitých osmdesáti
let ve vídeňské jezuitské koleji.
-liban-
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1. 11. 1197 (820 let)
Kníže Vladislav Jindřich svolal
sněm, na němž ustanovil svého
osobního kaplana Milíka novým pražským biskupem. Milík
tím posléze přijal biskupské
jméno Daniel. Kníže Vladislav
Jindřich od něj přijal manskou
přísahu věrnosti. Daniel Milík
byl pražským biskupem do
roku 1214.

Loajalita k Habsburkům a katolické víře, cílevědomost, znalost cizích jazyků, stejně jako
zákulisního jednání či vysoké politiky. To byl Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka (1. 12. 1572 –
19. 1. 1652), kterého však zná většina z nás jen jako oběť neúspěšné defenestrace.

Jan Jiří Krnovský (440 let)
Vyvrhel nebo udatný vojevůdce? Máte-li „nepružné“ názory, zato vždy pevná stanoviska, asi moc
přátel mít nebudete. Když se navíc škorpíte s jedinou možnou uznávanou vírou, je na problémy
zaděláno dvojnásob.
Janu Jiřímu, který se narodil 16. prosince 1577 ve
Wolmirstedtu (dnešní Sasko-Anhaltsko), byla původně
předurčena církevní dráha protestantského duchovního. Od
svých rodičů ale získává v roce
1607 krnovské panství a postupně se zařadil mezi výrazné
osobnosti nekatolické šlechty
u nás. Byl to charismatický rebel.
Muž pevných zásad, zastánce
kalvinismu (protestanský směr
křesťanství) a odpůrce Habsburků. Když roku 1618 vypuklo stavovské povstání, účastnil se jej
jako vůdce slezských sborů proti císaři. Po hrůzné popravě českých pánů na Staroměstském

náměstí (1621) se staví na
Moravě do čela vojska, které
postupně ovládá Opavu, Nový
Jičín a celou východní Moravu.
Letní úspěchy ale netrvají dlouho a s podzimem přichází obrat,
který završuje Albrecht z Valdštejna vítěznou bitvou o Olomouc (12. 11. 1621). Následnou
zradou uherského spojence,
knížete Sedmihradska Gábora
Bethlena, jsou zlomeny poslední protihabsburské pokusy na
Moravě.
Jan Jiří Krnovský přichází
o svůj majetek, prchá do Košic
a umírá ve věku 46 let coby bezzemek v Levoči 2. 3. 1624.
-babok-

1872

1957

1877

(145 let)
František Bílek
* 6. 11. 1872
† 13. 10. 1941
český sochař,
grafik
a představitel
symbolismu

(60 let)
Trabant
* 7. 11. 1957
započala výroba
vozů v NDR

(140 let)
František Spilka
* 13. 11. 1877
† 20. 10. 1960
český sbormistr,
skladatel
a pedagog

foto © Wikimedia Commons

listopad 1922 (95 let)
Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským
bouřím. Fašisticky orientovaní
studenti uspořádali demonstraci proti rektorovi kvůli jeho
židovskému původu. Studenti
vstoupili do stávky a výuka
musela být na několik dnů
přerušena.

foto © Wikimedia Commons
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Vrcholné pražské baroko (280 let)

Historia magistra vitae

Kostel sv. Mikuláše na Staroměstské náměstí v Praze byl dokončen 6. 12. 1737 podle projektu
architekta a stavitele K. I. Dienzenhofera. Barokní kopulová stavba je jednou z nejvýznamnějších
budov v metropoli.

13. 11. 1992 (25 let)
Po svržení komunistické totality
byla oficiálně ukončena činnost Charty 77. Ve svém závěrečném prohlášení konstatovala, že dohrála svou historickou
úlohu. Již 12. prosince se 154
signatářů rozhodlo pokračovat
v činnosti Charty jako nadstranického společenství občanů.

Chrám s rozsáhlým klášterním komplexem byl postaven na místě gotického kostela, který založili ve 13. století
němečtí kupci a v roce 1635 jej získali

benediktinští mniši
z Emauzského kláštera. Za panování
krále Václava IV. se
stal jedním z husitských center. Je
spojen se jmény
Jana Milíče z Kroměříže a Matěje
z Janova. V rámci
josefínské reformy
byl klášter i s kostelem církvi odebrán,
poté sloužil jako
skladiště, místo
provazochodeckých exhibicí i výstavní
prostora nebo jako vojenská koncertní
síň. Od roku 1871 užívala chrám ruská
pravoslavná církev a po roce 1920 až

dodnes slouží Církvi československé husitské. Budova benediktinského kláštera
byla zbořena v rámci asanace Židovského města, v roce 1883 se v ní narodil
spisovatel F. Kafka. Až do roku 1901 byl
chrám od Staroměstského náměstí oddělen barokním Krennovým domem.
V interiéru kostela stojí za pozornost
varhany a nástropní fresky zobrazující
životy světců sv. Mikuláše, sv. Benedikta a motivy ze Starého zákona. Hlavní
chrámový lustr tvaru carské koruny
věnoval roku 1880 místní pravoslavné
církvi ruský car Alexandr II., jeho hmotnost je 1 400 kg a pochází z harrachovských skláren. V kostele se v současnosti
pořádají koncerty klasické a duchovní
hudby.
Alice Braborcová

Vědec a revolucionář (230 let)
I tak by se dala nazvat osobnost Jana Evangelisty Purkyně (18. 12. 1787 – 28. 7. 1869). Rodák
z Libochovic byl fyziolog, anatom, biolog a také básník. Jeho objevy byly revoluční a mnozí jeho
následovatelé na jeho teoriích stavěli.

foto © Wikimedia Commons

Narodil se do rodiny správce
libochovického zámku. Již jako
chlapec se však musel potýkat
s krutými ranami osudu. Jeho otec
zemřel, když bylo Janovi šest let.
Přitom vztah k přírodě a lidem získal právě od svého otce, po matce
ale zdědil pracovitost a disciplínu.
V jedenácti vstoupil do semináře
piaristů. Během středoškolských
studií si však začal uvědomovat, že
jeho životní poslání je jiné. Zahájil
studia na filozofické a přírodovědecké fakultě a později na lékařské
fakultě. Jako nadaný vědec získal
prestižní místo profesora na tehdy
pruské univerzitě ve Vratislavi. Zde
se oženil s Julií Rudolphi, s níž měl
celkem čtyři děti. Bohužel řada

tragédií ho provázela i nadále, stejně
jako v dětství. Na choleru mu zemřela
žena a dvě dcery. Oba syny (přírodovědec a malíř) nakonec také přežil.
Plně se oddal vědě a jako první objevil stěžejní význam buněk pro život
člověka. Tak spatřila světlo světa jeho
„buněčná teorie“. Svůj nejvýznamnější
objev prezentoval na sjezdu německých přírodovědců a lékařů v Praze
v Karolinu (1837). Ve zralém věku
vstoupil do veřejného a kulturního
života, neboť své znalosti chtěl předávat dál. Založil mimo jiné časopis Živa
(1853), jenž vychází dodnes. Na pravdu boží se odebral v úctyhodných 82
letech a pochován je na pražském Slavíně na Vyšehradě.
-mirea-

1847

1852

1922

(170 let)
Eliška
Krásnohorská
* 18. 11. 1847
† 26. 11 1926
(Alžběta
Pechová) česká
spisovatelka
a překladatelka

(165 let)
Mikoláš Aleš
* 18. 11. 1852
† 10. 7. 1913
český malíř
a ilustrátor

(95 let)
Ilja Hurník
* 25. 11. 1922
† 7. 9. 2013
český hudební
skladatel
a klavírista

14. 11. 1777 (240 let)
V otázkách náboženství naznačila Marie Terezie toleranční
meze v důvěrném patentu
z listopadu 1777. Bylo řečeno,
že nekatolíci se už nemusejí
účastnit katolických mší. Měl
jim být tolerován neveřejný
výkon jejich náboženských
obřadů.
16. 11. 1632 (385 let)
V tento den se odehrála jedna
z nejkrvavějších bitev třicetileté války, bitva u Lützenu,
a to mezi vojsky Albrechta
z Valdštejna a švédskými a saskými vojsky pod vedením krále
Gustava II. Adolfa. Tato bitva
nepřinesla vítězství ani jedné
straně, švédský král Gustav II.
při ní padl.
17. 11. 1952 (65 let)
V tento den byla založena
Československá akademie
věd (ČSAV), nejvyšší československá vědecká instituce, na
niž navázala Akademie věd
České republiky (AV ČR). ČSAV
zajišťovala komunikaci s ostatními zahraničními institucemi,
vzdělávání vědců a udílela titul
kandidát a doktor věd.
23. 11. 1882 (135 let)
Pro veřejnost bylo otevřeno
České (dnešní Národní) muzeum, jehož sbírky byly zprvu
umístěny ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí.
Problémem, který provázel NM
od jeho vzniku, bylo uložení
muzejních sbírek. Sbírky NM
byly v paláci umístěny v letech
1821 až 1847.
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Historia magistra vitae Nejstarší záchranná služba (160 let)

1. 12. 1847 (170 let)
Narodil se český krajinář
19. století Antonín Chittussi.
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, dále ve
Vídni a v Mnichově. Byl žákem
J. M. Trenkwalda a Jana Swertse,
nástupcem Adolfa Kosárka
a předchůdcem Antonína
Slavíčka. Roku 1891 zemřel
v Praze na tuberkulózu.
3. 12. 1892 (125 let)
Plzeň se stala místem narození
jednoho z našich nejúspěšnějších gymnastů. Robert Pražák
byl československý gymnasta
a olympionik. Za svou kariéru
získal tři medaile z olympijských
her. Roku 1924 získal v Paříži
tři stříbrné medaile. Zemřel
16. května 1966 v Plzni.
5. 12. 1392 (625 let)
V prosinci roku 1392 zachvátily
celou zemi povodně. Situace
byla nejkritičtější v Praze. Voda
zde dosahovala výšky několika metrů. Zatopené bylo
i Staroměstské náměstí, kde pro
přepravu lidí a zvířat uvězněných v této oblasti sloužily lodě.
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Spolek poskytoval jistou a spolehlivou pomoc při požárech, živelních
pohromách a jiných nehodách. Vznikl
na doporučení tehdejšího ředitele c. k.
Policie pražské barona Antona von Päumanna. Přihlásilo se 36 dobrovolníků

různých profesí, z nichž pouze tři byli
zdravotníci. Cílem tohoto sboru bylo
„ochrániti, co jest ochrany hodno, zachrániti v každém druhu nebezpečí jak
životy lidské, tak i majetek spoluobčanů dobrovolně, neohroženě a nezištně“.

Členové byli označeni červenobílou
stuhou na levé paži, později sborovým
odznakem. Sbor svou pomocí při požárech Šítkovských mlýnů v roce 1858
i během povodní v 19. století získal obrovský věhlas a byl vzorem při zakládání
obdobných organizací např. v Opavě,
Olomouci, Lvově a dalších městech. 22.
října 1890 získal první oficiální sídlo, které se nacházelo na Václavském náměstí.
Tímto byla také zavedena nepřetržitá
služba, čímž vznikla v podstatě obdoba
dnešní záchranné služby. 19. prosince
1949 byla začleněna pod správu Ústředního národního výboru v Praze a stala
se samostatnou organizací. V tomto období se Záchranná služba Praha stává
průkopníkem přednemocniční neodkladné péče v naší zemi.
-aba-
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prosinec 1117 (900 let)
Bořivoj II., syn krále
Vratislava II. a Svatavy Polské,
usiloval o vládu nad českým
knížectvím. Jeho mladší bratr
Vladislav I. mu jej po dohodě
s Přemyslovci postoupil roku
1117. Pouhé tři roky poté jej
opět přenechal mladšímu
bratrovi Vladislavovi a odešel
do Uher, kde po několika letech
zemřel.

Zřízení Pražského dobrovolného sboru ochranného dne 8. prosince 1857 je považováno de facto
za počátek vzniku záchranné služby u nás. Zpočátku se jednalo pouze o sdružení dobrovolníků.

Zakladatel novodobého dramatu (225 let)
Připomeňme si výročí narození Václava Klimenta Klicpery (23. 11. 1792 – 15. 9. 1859), českého
dramatika, spisovatele a rodáka z Chlumce nad Cidlinou. Je nutno ale také dodat, že Klicpera byl
a je stále vnímán jako zakladatel novodobého českého dramatu.
Narodil se do rodiny krejčího, a přestože se řemeslu
ševcovskému učil, stejně jako řeznickému, posléze zjistil, že mu budou lépe vyhovovat studia na gymnáziu.
Následně pak vystudoval filozofii v Praze. Během studií
se začala projevovat jeho vášeň pro divadlo, a tak jako
jednadvacetiletý vystoupil coby ochotník ve Stavovském
divadle. Zároveň začal sám psát divadelní hry. Jako první
byla na jevišti uvedena jeho rytířská hra Blaník (1816). Po
studiích působil jako profesor v Hradci Králové, později
v Praze, na akademickém gymnáziu. Mezi jeho žáky patřili
například K. J. Erben, J. K. Tyl, V. Hálek, J. V. Frič, J. Neruda
a další. Rok 1817 byl nejplodnějším rokem v jeho životě.
Napsal desítku výtečných dramatických prací, z nejvýznamnějších jmenujme například hry Hadrián z Římsů, Divotvorný klobouk nebo Každý něco pro vlast. V roce 1848
se aktivně účastnil revolučních událostí a za účast v nich
se dostal do hledáčku úřadů. Umírá v polovině září roku
1859 a pochován je na Olšanských hřbitovech v Praze.
-mat-

foto © www.muzeumhk.cz

24. 11. 1907 (110 let)
Bylo slavnostně otevřeno Městské divadlo na
Vinohradech. Prvním představením byla hra Jaroslava
Vrchlického Godiva. Divadlo
vzniklo jako vícesouborové –
kromě činohry zde dostala prostor i zpěvohra (opera a opereta). Základní kámen divadla byl
položen o dva roky dříve.

1777

1617

1882

(240 let)
Biskupství
olomoucké
5. 12. 1777
z popudu Marie
Terezie bylo
povýšeno na
arcibiskupství

(400 let)
Hrob
u Duchcova
12. 12. 1617
stržen
evangelický
kostel
německých
nekatolíků

(135 let)
Jiří Mahen
* 12. 12. 1882
† 22. 5. 1939
(Antonín
Vančura)
český básník,
spisovatel,
novinář
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Kolben – český Edison? (155 let)

Historia magistra vitae

Obecně je za českého Edisona považován František Křižík,
ale možná by tento titul slušel lépe Emilu Kolbenovi (1. 11.
1862 – 3. 7. 1943). Kolben navíc u Edisona pracoval a byl jeho
vedoucím inženýrem vývoje. Jako již úspěšný podnikatel
pozval Edisona do Prahy. Tomáš Alva opravdu přijel 13. 9. 1911
se svou druhou ženou, 20letou dcerou a 13letým synem.

6. 12. 1197 (820 let)
Přemysl Otakar I. podruhé
usedá na český trůn. Jako
český panovník je pak velmi
úspěšný. S podporou Filipa
Švábského získává 15. srpna
1198 pro české země královskou korunu. Zároveň získává
i další výsady – pouze římský císař v budoucnu bude potvrzovat v Čechách zvoleného krále.

foto © Wikimedia Commons

Emil Kolben se narodil ve Strančicích jako nejstarší syn německy mluvící židovské rodiny. Navzdory tomu byl
jeho profesní život ukázkou vzestupu

a rozmachu českého ducha, ke kterému se sám po celý život hlásil. Stal
se významným elektrotechnikem, vynálezcem a vizionářem, který prorazil
v Americe, spolupracoval s Nikolou Teslou,
a dokázal díky své píli,
odborné zdatnosti
i schopnosti správných
rozhodnutí vybudovat
úspěšnou firmu ČKD
s tisíci zaměstnanci.
Šťastná hvězda mu
svítila až do německé
okupace 1939. Kolben
Ruiny Kolbenovy haly z roku 1923 a expedičního skladu z roku 1929
odmítl emigrovat. Kvůli

židovskému původu musel odejít z vedení ČKD a v roce 1940 mu umírá žena
Malvína. Podobně jako jeho zeť Lieder-Kolben a dva vnuci byl i Emil spolu se
synem Hanušem a vnukem Jindřichem
Transportem Dc (počet osob 175) z Prahy 9. 6. 1943 deportován do terezínského ghetta jako číslo 155. O měsíc později, 3. 7. 1943, ve věku 80 let v Terezíně
umírá.
-babok-

Ilustrace Babičky zachránila studenta (140 let)

foto © Wikimedia Commons

Český malíř, grafik a ilustrátor Adolf Kašpar se narodil v Bludově 27. prosince 1887. Znám je
především jako ilustrátor literárních děl Aloise Jiráska, Karla Václava Raise, Boženy Němcové
nebo Adama Mickiewicze.

Adolf Kašpar

Adolf Kašpar zdědil výtvarný talent pravděpodobně po svém otci,
který velmi rád maloval. Během studií
na německém učitelském ústavu si

Kašpar přivydělával kreslením ilustrací k národním písním pro časopis Náš
domov a také pro olomoucké nakladatelství Romualda Prombergera. V roce
1899 úspěšně složil přijímací zkoušky
na AVU. Přestože byl Kašpar velmi talentovaný, měl problémy s docházkou.
Proto mu v roce 1902 hrozilo vyloučení. Před touto skutečností ho uchránila
semestrální práce – ilustrace Babičky
Boženy Němcové. Díky těmto kresbám
se z Kašpara stal nejvyhledávanější
český ilustrátor. V roce 1922 vydal oficiálním prohlášení v tisku, že ilustrování knih zanechá a nadále se bude věnovat pouze malbě a grafice. Na nátlak
nakladatelů, spisovatelů i veřejnosti
vzal své rozhodnutí zpět. V roce 1932
se s manželkou Jitkou přestěhovali

z Loštic do malé valašské obce Rusava. Tady chtěl Kašpar čerpat inspiraci
a především odpočívat. Jeho přání
však nebylo vyslyšeno. Zemřel na mrtvici při jedné ze svých studijních cest
u Čertova jezera 29. června 1934 ve
věku padesáti sedmi let.
TreBl

Jedna z ilustrací k Babičce od Boženy Němcové
(kol. 1903)

1932

1867

1877

(85 let)
Jaroslav
Velinský –
Kapitán Kid
* 18. 12. 1932
† 19. 2. 2012
český spisovatel,
trampský
písničkář
a hudebník

(150 let)
František Xaver
Šalda
* 22. 12. 1867
† 4. 4. 1937
český literární
kritik, spisovatel

(140 let)
Viktor Dyk
* 31. 12. 1877
† 14. 5. 1931
český básník,
prozaik,
dramatik,
publicista

6. 12. 1897 (120 let)
Narodil se František
Malkovský, první český vojenský akrobatický pilot. Přezdívalo
se mu také Král vzduchu.
Akrobacie se mu bohužel stala
osudnou. Roku 1930 tragicky zahynul na leteckém dni
v Karlových Varech, kde se jeho
letoun Avia BH-21 zřítil. Bylo
mu pouhých 32 let.
15. 12. 1837 (180 let)
V Čejkovicích se narodil
český novinář Josef Svatopluk
Wurm, jeden ze zakladatelů
časopisu „Hvězda“, prvního
beletristického časopisu na
Moravě. Byl také zakladatelem
Hospodářské jednoty olomoucké (první spolek toho druhu na
Moravě). Podporoval zakládání
záložen.
23. 12. 1882 (135 let)
Narodil se český malíř a sochař
Jakub Obrovský. Portrétoval
významné osobnosti české
kultury, dochovaly se vesměs busty v životní velikosti. Vojtěch Hynais, Josef Mánes
nebo Božena Němcová. Podílel
se také na ilustracích pohádek
a tvorbě prvních československých poštovních známek.
31. 12. 1942 (75 let)
Narodil se český herec Vladimír
Bejval, známý zejména díky
svým dětským rolím. Ztvárnil
například roli Ivánka ve filmu
Pyšná princezna, Frantíka ve
filmu Konec strašidel a malého
Jirky ve filmu Cesta do pravěku.
Na studia na DAMU se však
nedostal, a proto pracoval jako
nástrojař u soustruhu. Později
se odstěhoval do Ameriky.
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SEDMIČKY
JOSEFA LADY
1887
1957
2017

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jaký handicap měl Josef Lada?
a) viděl jen na levé oko
b) viděl jen na pravé oko
c) žádný neměl
2. Čím se Josef Lada vyučil?
a) malířem pokojů a výtvarných dekorací
b) ševcem
c) knihařem-zlatičem
3. Proč odešel kocour Mikeš do světa?
a) ukradl babičce peníze
b) šel hledat nevěstu
c) rozbil krajáč

?

Své odpovědi nám posílejte
do 30. listopadu z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny
zajímavé ceny.

15. 11. 2017 — 1. 4. 2018

TANÎÍCÍ DīM
hlavní partneĖi

hlavní mediální partneĖi

v malebné vesničce Hrusice čp. 115 nedaleko Prahy. Nudit se tu určitě nebudete. Kromě stálé expozice nádherných děl našeho významného výtvarníka vám také nabízíme různé akce, které zde pro
vás připravujeme.

mediální partneĖi

otevřeno
středa–neděle | 9–12 a 12.30–16.30 hod.

partneĖi

Josef Lada (130 let)

Více na
http://hrusice.muzeumbrandys.cz/cz/

Ilustrátor, kreslíř, malíř a scénograf Josef Lada se narodil 17. prosince 1887
v Hrusicích nedaleko Prahy. Vyučil se knihařem-zlatičem a od roku 1925 pracoval
jako redaktor nedělní přílohy Českého slova Kvítko z čertovy zahrádky. Od roku
1940 se pak převážně věnoval volné tvorbě.
Za svůj dlouhý a plodný život vytvořil víc než
15 000 černobílých a barevných ilustrací, jedny
z nejpopulárnějších jsou ilustrace ke knize Osudy
dobrého vojáka Švejka. Z volné tvorby nám zanechal přes 550 obrazů. Jeho oblíbenými figurami
byl vodník či ponocný. Úplným fenoménem je
spojení dvou slov, a to Ladova zima. Jeho dílo je
zastoupeno nejen v soukromých, ale i ve veřejných
sbírkách. Na své rodné Hrusice nikdy nezapomněl,

a tak si zde ve 30. letech nechal postavit vilku, ve
které je dnes otevřen jeho Památník.
Ladova starší dcera Alena zdědila jeho talent
a věnovala se také výtvarné tvorbě. V Památníku
je připomenuta i její tvorba. Josef Lada zemřel
14. prosince 1957 a je pochován spolu se svou rodinou na Olšanských hřbitovech.
Připomeňte si své dětství návštěvou Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Nachází se
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-

Brandýsko-boleslavský

pátek

͜͞Ǥ͜͜Ȃæ±À «Àõ
æÀ e 

sobota

2. prosinec
zahájení adventu
³³À
ý
͜͝Ǥ͜͜Ȃ ýǡÀ³
ͣ͝Ǥ͜͜ȂÀ À«À

³

3. prosinec
zahájení adventu
±³À±
10.00 Ȃ«À
11.00 Ȃ«ÀÀ«³
17.00 ȂÀ À«À
͝͡Ǥ͜͜Ȃͤ͝Ǥ͜͜Ȃæ
³ ³ 

«

úterý

5. prosinec
ͣ͝Ǥ͝͡Ȃ,ý
³³À

19.00 – Adventní koncert ZUŠ
ý±

sobota

Expozici tvoří dva soubory zlatnických
prací vesměs z druhé poloviny
14. století. Výstava je pro velký
zájem veřejnosti prodloužena
do 7. ledna 2018.
Těšit se můžete na reprezentativní kusy nádob
na pití nebo módní doplňky – šperky, knoflíky,
přízdoby na šat, nákončí pásu, spinadla, brakteáty.
Unikátem pokladu je schránka na vonné bylinky
a masti. „Poklad“ byl na Karlštejně ukryt patrně
v době obléhání hradu vojsky pražanů v letech
1421 a 1422. Výstavu můžete navštívit:
1.–12. 11. | út–ne | 10–15 hod.
17. 11. | pá | 10–15 hod.
13. 11. – 22. 12. | so–ne | 10–15 hod.
26. 12. – 7. 1. | po–ne | 10–15 hod.

Dobrodružná hodinová prohlídka v naprosté tmě,
za doprovodu nevidomého průvodce.

͜͝Ǥ͜͜Ȃ 
âÀÀ  
 ýǦ
«³

13. prosinec
ͥ͝Ǥ͜͜Ȃ±
ý±

sobota
³

â

Program:
• prodej rozmanitých vánočních
výrobků a řemeslné dílničky
• velká perníková dílna
• adventní koncerty, divadélka
pro děti, kejklířské vystoupení
• prohlídky zámecké expozice
s průvodci v dobových kostýmech
• občerstvení na nádvoří
• cimbálová muzika a posezení
u vínečka ve sklepení
• čajovna v zámeckých prostorách
• jízdy na koních a ukázky výcviku koní
• staročeská zabijačka

Karlštejnský poklad

7.
7.prosinec
prosinec

9. prosinec

16. a 17. prosinec
ͥǤ͜͜Ȃ«À
³³À

21. prosinec
«

Adventní
slavnosti

lobkowicz.com

1. prosinec
zahájení adventu v Popovicích
18.00 – À À«À

25. a 26. 11. 2017
od 9 do 17 hodin

͜͝Ǥ͜͜Ȁͣ͝Ǥ͜͜Ȃ~ý±
âÀý±
ͤ͝Ǥ͜͜Ȁ͜͞Ǥ͜͜Ȃ«À 
KrisKrosKvintet
,±±
ý±

Další nezapomenutelný zážitek Vám zajistí:
NEVIDITELNÁ

NEVIDITELNÁ

VEČEŘE MASÁŽ
NEVIDITELNÁ

NEVIDITELNÝ

OCHUTNÁVKA TEAMBUILDING
NEVIDITELNÁ

POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA
pro děti a rodiny!

+420 / 777 787 064 | info@neviditelna.cz
Ȁ



www.brandysko.cz

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
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Rezervace nutná předem!

www.neviditelna.cz

KAM na výlet

01/12/17
17.00 - 18.00

/XFLH%ÈO¼NRQFHUW
18.30

6ODYQRVWQÈUR]VYÈFHQÈ
VWURPX

ADVENTNÍ PROGRAM
10Ü6767$5267<3$9/$

Mìstská knihovna Rakovník
a Domov Ráèek vás zvou na

vokální SRQGÝON\
oldies ¼WHUN\
RSďDCNUåJ«VWěHG\
country ÏWYUWN\
QNBJNU«S£WN\
ONG£CJNU«VRERW\
RU£SDÙM¯QHGÝOH

ŘEMESLNÝ TRH

Ledová plocha RWHYĵHQDSURYHĵHMQRVW
YHYwHGQÈGQ\RGGR
RYÈNHQGXRGGR 
-HŗÈwNRYDGÈOQDRWHYĵHQDSURYHĵHMQRVW
YHYwHGQÈGQ\RGGR
RYÈNHQGXRGGR 
9¼QRèQÈWUK\GHQQöRGGR
2WHYÈUDFÈGREDRGGR=PöQDSURJUDPX
Y\KUD]HQD9ÈFHSRGUREQRVWÈRSURJUDPXYèHWQö
SĵÈSDGQØFK]PöQQDOH]QHWH
QDwww.mestokladno.cz/vanoce

www.mestokladno.cz

TRADIČNÍ ADVENTNÍ
na dvorku V Brance

14. prosince 2017 od 8 h.
prodej øemeslných výrobkù
prezentace a prodej výrobkù
dìtí základních škol
ochutnávka a prodej vánoèního
peèiva a tradièních potravin

PØIJÏTE SI DO BRANKY
PRO POHODU

Pozvání do Poděbrad
Poděbrady – město známé svými
léčivými prameny a bohatou historií –
přilákají každoročně tisíce návštěvníků.
Nejinak tomu bude i v podzimním
a adventním čase.
Poděbradské divadlo nabídne řadu divadelních představení a koncertů, kavárny svařené víno,
a to vše v klidné předvánoční atmosféře. Tradiční
štědrovečerní událostí je Open Air – půlnoční ekumenická bohoslužba pod širým nebem na Jiřího
náměstí od 22.30 hod. Na lázeňské kolonádě zakončí starý rok silvestrovský ohňostroj a první lednový den můžete oslavit ohňostrojem novoročním
v 17 hod., který bude odpalován z ostrova.
11. 11. Svatomartinské trhy (10–18 hod., zámecká zahrada)
3. 12. Vánoční trhy a rozsvícení vánočních stromů (10–18 hod., Jiřího náměstí)
11. 12. Vánoční koncert ZUŠ (18 hod., Divadlo Na
Kovárně)
17. 12. Vánoce bez proudu (19 hod., koncert, Divadlo Na Kovárně)
18.–19. 12. Vánoční taneční nadílka (18 hod., Divadlo Na Kovárně)
22. 12. Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční
(19 hod., chrám Povýšení sv. Kříže), zpívá pěvecký
sbor Gymnázia Jiřího z Poděbrad

24. 12. Půlnoční pod širým nebem (22.30 hod.,
Jiřího náměstí)
31. 12. Silvestrovský ohňostroj (24 hod., Lázeňská kolonáda)
1. 1. Novoroční ohňostroj (17 hod., Zámecké nábřeží a most)

Více informací
www.mesto-podebrady.cz
www.ipodebrady.cz
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Sváteční čas
v Jindřichově Hradci
Pomalu se opět sejde rok s rokem a na dveře zaklepe adventní čas. Letošní první
adventní neděle připadá na 3. prosince, která bude zahájena již druhým ročníkem
akcí Jindřichohradecké JINoHRÁTKY. Jediným festivalem betlémů v České
republice.
Svou tvorbu zde představí řezbáři i drobní betlémáři. V prvním ročníku byl při prvním adventním
víkendu představen unikátní PETAnděl postavený
z 11 000 PET lahví, v letošním roce bychom se měli
stát diváky a užasnout nad sochou rozevlátého anděla ve 3D provedení. Plastika v životní velikosti,
již rozpohybuje mechanismus na bázi Krýzových
jesliček, bude odhalena 2. prosince.
S Adventními dny jsou spojené vánoční trhy
v centru města a Adventní dny na jindřichohradeckém Státním hradu a zámku, které se letos
uskuteční 9. a 10. prosince. Těšit se opět můžete
na tržiště plné originálního zboží a sladkých i slaných pochutin. Program obou víkendových dnů
nabídne hudební, taneční a divadelní vystoupení.
Jistě nejen dětské návštěvníky potěší malý zvěřinec, výstava sokolnicky cvičených dravých ptáků
nebo lukostřelba na II. nádvoří. V provozu bude
opět 500 let stará Černá kuchyně. Své dovednosti předvedou umělečtí řezbáři, kováři a hrnčíři
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dnů mohou příchozí rovněž navštívit Advent
v Domě gobelínů, který předvede ukázky řemesel
a zorganizuje dílnu pro děti i dospělé.
Při návštěvě Jindřichova Hradce ve vánočním
čase si určitě nenechte ujít největší lidový mechanický betlém na světě – Krýzovy jesličky, 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.
Informační středisko město Jindřichův Hradec
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 363 546
e-mail: info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz

a v malých tvůrčích dílnách budou zájemci moci
podnítit svou vlastní tvořivost. Také v letošním
roce přijali pozvání jindřichohradečtí duchovní,
kteří společně uspořádají nedělní ekumenickou
bohoslužbu v kapli sv. Ducha. V rámci Adventních

KAM na výlet

Ladovská zima v Táboře
O letošním adventu se Tábor oblékne nejen do romantické vánoční výzdoby, ale
také do staročeských písniček, obrázků Josefa Lady, řádění pekelníků i vánočních
příběhů s obřími anděly.
1. 12. od 16.30 Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu – s koledami, punčem a andělskou poštou
(Žižkovo náměstí)

5. 12. od 17.00 S čerty jsou i žerty – mikulášská
nadílka s čertovskou divadelní show, pekelnickými
kulisami, ohňovými efekty a dílničkou pro děti
(Žižkovo náměstí)
9. 12. od 9.00 do 18.00 Staročeský vánoční trh
– tradiční uměleckořemeslná výroba, staročeské
kapely, vánoční zvyky a 13 m vysoký anděl
v představení Naděje zrození a Vánoční příběh
potulného loutkového divadla Víti Marčíka
(Žižkovo náměstí)
14. 12. od 18.00 Jak se vánoční hvězda stala
kometou nad Betlémem – přednáška astronoma
Ivo Míčka (Hvězdárna Tábor)
14. 12. od 19.00 Adventní koncert Gabriely
Beňačkové a Jakuba Pustiny (kostel sv. Jakuba)
3.–23. 12. Vánoční atmosféra s adventními
stánky – ve vybrané dny zahraje Staropražská
galerka, nejznámější pouliční flašinetář Jan Bondra
a další (náměstí T. G. Masaryka)
6. 12. – 6. 1. Ladovské Vánoce – vánoční výstava
v duchu Josefa Lady. K vidění budou reprodukce
jeho děl, historické formičky, ozdoby, různé
perníčky, betlémy… Součástí výstavy bude Strom
splněných přání (Galerie 140)

1. 1. 2018 od 15.30 Novoroční varhanní koncert
– vánoční skladby, koledy a improvizace (poutní
kostel Klokoty)

www.visittabor.eu
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Advent v turistické
oblasti Třeboňsko
Třeboňsko
17. 11. Fantom divadla – příběh ožívá
(Třeboň)
26. 11. Husak Quartet (Lomnice n. L.)
2. 12. Vánoční koncert E. Pilarové (Třeboň)
3. 12. Třeboň plná andělů
3. 12. Andělská harmonie – koncert na křišťálové mísy (Třeboň)
13. 12. Vánoce u Dubulíků (Třeboň)
17. 12. Adventní trhy, koncert
s I. Budweiserovou (Lomnice n. L.)
17. 12. Živý betlém (Hamr)
26. 12. Svatoštěpánský koncert (Lomnice n. L.)

Rychnov nad Kněžnou
VÁNOČNÍ JARMARK
sobota 2. 12. od 9 do 17 hod.
Pelclovo divadlo | vstupné 20 Kč
Prodejní výstava řemeslné dovednosti
 60 prodejců s perníčky, keramikou, dřevem,
svíčkami, ozdobami, šperky



těšit se můžete na vánoční atmosféru s koledami před divadlem a vánoční pohádkou pro
děti v 1. patře

VÝSTAVA BETLÉMŮ
8.–26. 12.
Hladíkova síň, Kolowratský zámek
Rychnov nad Kněžnou
Městské informační centrum
Staré náměstí 68
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 539 028
mobil: +420 739 019 331
www.rychnovsko.info

Veselsko – Veselí n. L.
2. 12.

Rozsvícení vánočního stromu a slavnostní odhalení betlému vyřezávaného J. Ambrožem
3. 12. Mikulášská nadílka s pohádkou
4.–7. 12. Vánoční výstava
10. 12. 3. Veselý flerjarmark – vánoční
12. 12. Jižani – vánoční koncert
16. 12. Předvánoční podvečerní akord
22. 12. Betlémské světlo
23. 12. Zvonkový průvod
29. 12. Když mě přijmeš do svých svátků –
vánoční koncert J. Přibyla

Vitorazsko
16. 10. – 30. 11. Výstava MERKUR
(České Velenice)
2. 12. Medový den (Suchdol n. L.)
9. 12. Adventní jarmark, Třeboňský
swingový výběr (Suchdol n. L.)
17. 12. Vánoční koncert (Dvory n. L.)
23. 12. Putování za betlémským světlem
(Suchdol n. L.)
25. 12. Vánoční jízda na Lužnici (Suchdol n. L.)
Další akce najdete
na www.jiznicechy.cz/kalendar
www.jiznicechy.cz/trebonsko
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Napište přesné datum největší
a nejkrvavější bitvy třicetileté války na
našem území, ve které švédská vojska
porazila vojska rakouská.

?

Dnes toto místo připomíná
mohyla a naučná stezka.

?

www.kartograﬁe.cz
Své odpovědi nám posílejte do 30. listopadu z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí obdrží mapy věnované vydavatelstvím Kartograﬁe PRAHA, a.s.

KAM na výlet

Karlovy VARY°
Vánoce v Klatovech
budou kouzelné
Přijměte srdečné pozvání do
královského města Klatovy
v nejkrásnějším období v roce,
v čase adventu a Vánoc.

ZÁŽITKY NA KAŽDÉM KROKU
Romantické procházky po promenádách,
návštěva místních muzeí, gastronomické
umění zdejších šéfkuchařů, tajemné kouty
lázeňských lesů, relaxační procedury – Kar-

lovy Vary můžete vychutnávat všemi smysly
i v období vánočních svátků.
Využijte výhody z nabídky KarlovyVARY°
CARD a poznejte krásy města i regionu.
www.karlovyvary.cz

program
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu – tradiční
akce s kulturním programem | náměstí Míru v Klatovech, 17.45 hod.
3. 12. Voňavá adventní neděle – pletení vánočky,
zdobení perníčků, ukázka vánočních vazeb, výroba a prodej vánočních ozdob a drobné bižuterie
(10 hod.), koncert dechové skupiny Úhlavanka
(15 hod.) | sál Střední zemědělské a potravinářské
školy
5. 12. Nebeské náměstí aneb… – zábavný program
pro děti a dospělé | náměstí Míru v Klatovech,
16.45 hod.
9. 12. Klatovský klášterní bazar (7. ročník) | před
dominikánským klášterem, 9–15 hod.
10. 12. II. adventní neděle | Vánoční trhy | náměstí
Míru v Klatovech, 9–16 hod.
13. 12. Zpívání koled s Českým rozhlasem – koncert Davida Deyla a dětského pěveckého sboru
ZŠ Čapkova, Klatovy (17 hod.), společné zpívání
známé české koledy v přímém přenosu Českého
rozhlasu (18 hod.)
17. 12. III. adventní neděle | Vánoční trhy | náměstí
Míru v Klatovech 9–16 hod.
20.–22. 12. Vánoční trhy na náměstí Míru v Klatovech, 9–17 hod.
23. 12. Vánoční trhy na náměstí Míru v Klatovech, 9–16 hod.
– 10.30 hod. koncert skupiny Big Band
– 14 hod. koncert dechové skupiny Úhlavanka
26. 12. Vánoční běh pod Černou věží (27. ročník)
start a cíl v Klatovech
Více informací
www.klatovy.cz/icklatovy
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KAM pro děti

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Který kraj v České republice nabízí
cestovní ruch formou propagační kampaně
Brána do Čech?
a) Karlovarský kraj
b) Ústecký kraj
c) Plzeňský kraj
2. Přírodní pískovcový útvar Pravčická
brána se nachází…
a) v Českém ráji
b) v Adršpašsko-teplických skalách
c) v Českém Švýcarsku
3. Kde se natáčel film Starci na chmelu?
a) Žatecko
b) Plzeňsko
c) Českobudějovicko

Ústecký kraj
ve vánočním hávu
Brána do Čech je v posledních letech synonymum pro turistickou nabídku
Ústeckého kraje. Bránou do Čech, třeba i imaginárně na www.branadocech.cz, se
dostanete do čtyř turistických destinací, přičemž ani jedna nenabízí to co druhá.

Od východu projdete Bránou do Českého
Švýcarska, kde se ocitnete uprostřed pískovcových skalních měst, zkrátka v Národním parku
České Švýcarsko. Kromě zimních toulek romantickou krajinou můžete navštívit Loretu v Rumburku.
Hodinová komentovaná prohlídka kulturní památky z počátku 18. století nabídne v úterý 12. a 19.
prosince od 18 hodin zpěv duchovních písní a podrobnosti o historii loretánské kaple Panny Marie,
křížové chodby a poutní kaple Svatých schodů.
K vidění bude socha Černé Matky Boží Loretánské,
restaurované kaple v ambitu a výjimečná výzdoba
kaple Svatých schodů. Prosincové adventní prohlídky doplní staročeské adventní mariánské písně
zvané roráty.
Advent lze prožít i na zámku v Děčíně, který
připravil řadu akcí. V sobotu 2. prosince od 15 hodin bude pan hrabě s paní hraběnkou tradičně
číst dětem pohádky. Zámecké pohádkové odpoledne proběhne ještě 9. a 16. prosince. Neděle
10. a 17. prosince patří adventním koncertům, které začínají vždy v 18 hodin. Poslední koncert bude
ve čtvrtek 21. prosince. Prohlídky vánočně vyzdobeného zámku aneb malé nahlédnutí do domácnosti rodiny knížete Jaroslava Thuna, kde vrcholí
vánoční přípravy a zámecké vánoční trhy, budou
v neděli 17. prosince.
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Adventní čas plný harmonické atmosféry lze
trávit i v turistické destinaci České středohoří,
kde se slétají andělé. Přijďte se o tom přesvědčit
16. prosince od 9 do 17 hodin na náměstí v Úštěku.
Hromadný inscenovaný slet andělů z kostelní věže,
první originální vystoupení v Evropě tohoto druhu,
proběhne 3x za den kolem 11., 14.30 a 17. hodiny.
Za návštěvu stojí velké dobové vánoční tržiště, kde
probíhá celodenní program na hlavní scéně. Procházejí se zde andělé na chůdách a pěvecké sbory
dotvářejí vánoční atmosféru zpěvem koled. Nedaleko Ústí nad Labem je Skanzen v Zubrnicích, ve
kterém zažijete 9. a 10. prosince pravé staročeské
Vánoce na vsi. Na zámku Ploskovice jsou ve dnech
16. a 17. prosince pro návštěvníky připraveny Vánoční netradiční prohlídky.

Ze západu projdete Bránou do Čech do turistické destinace Dolní Poohří. Královská a historická
města na Ohři na svých náměstích postupně rozsvítí
vánoční stromečky, v Žatci a Kadani již 2. prosince,
a ten samý den můžete prožít advent na zámku
Nový Hrad v Jimlíně. V Klášterci nad Ohří proběhne rozsvěcení vánočního stromu o první adventní

?

Své odpovědi nám posílejte do
30. listopadu z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
Ústeckého kraje zajímavé ceny.
neděli 3. prosince. Od 13 hodin se můžete těšit na
tradiční výstavu betlémů a tvořivé dílny pro děti
i dospělé v Galerii Kryt. Město bude v tento den křtít
svůj nový kalendář 2018 a návštěvníky čeká bohatý
kulturní program i závěrečný ohňostroj.

Severní Brána do Ústeckého kraje je turistická
destinace Krušné hory. Vánoční trhy jsou připraveny v řadě krušnohorských měst. V Litvínově se rozsvítí vánoční stromeček na náměstí už 27. listopadu,
v Duchcově 3. prosince. V Teplicích budou vánoční
trhy na Zámeckém náměstí 16. až 17. prosince. První
adventní neděle 3. prosince má být plná překvapení
na zámku v Litvínově, kde se můžete těšit na živý
betlém, originální Jarmáreček na zámku nebo výstavu stromečků. Ochutnat vánoční dobroty a nakoupit vánoční ozdoby můžete na vánočním jarmarku
v Krupce 3. prosince od 12 hodin před městským
úřadem. Pravé horské Vánoce budou v Horském
areálu Lesná o adventních nedělích 26. 11., 3., 11.
a 18. 12. od 13 do 16 hodin. Bohatý adventní program se uskuteční v Krušnohorském muzeu s tradičními vánočními zvyky a řemesly Krušných hor. Čekají
tu na vás vánoční pověry a tradice z Krušných hor,
vánoční dekorace a netradiční dárky, ochutnávky
krušnohorských zelňáků, pečeného čaje, brusinkové
zavařeniny a medu. Zvířátka z dřevěných vysoustružených prstenců s vánoční tematikou, perníkářství
a vánoční zdobení perníků, šití vánočních dekorací,
hrnčířský kruh i rukodělná dílnička přinesou pravou
vánoční atmosféru.
Více na
www.branadocech.cz

text © Ing. Ellen Herzogová, foto © archiv KÚ Ústeckého kraje

Zámek Nový Hrad v Jimlíně a České středohoří

KAM na výlet

Ústecké
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Lidické náměstí / Kostelní náměstí, Vánoční trhy 26. 11. – 23. 12. od 10.00 do19.00

Slavnostní zahájení
neděle 26. 11. od 16.00 hodin, Lidické náměstí
A dětské pěvecké sbory A
A vánoční workshopy A
A světelná show A
A betlém A

m

Hlavní programové dny
A adventní víkendy A
známé pěvecké hvězdy, vánoční soutěže a atrakce, vánoční jarmark
A 5. 12. 2017 – čert, Mikuláš, anděl A
mikulášská nadílka, Krampus průvod
A 23. 12. 2017 – Slavnostní ukončení A
známé pěvecké hvězdy, vánoční koledy

Ostatní programové dny laděny tematicky
A Den pro seniory A Den pro školy A Rockové Vánoce A
A Country a folk Vánoce A Barevné Vánoce A
Více informací a podrobný program na:

www.usteckevanoce.cz A facebook.com/usteckevanoce
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Reportáž
„Žil jsem tenkrát se svým otcem v takzvaných
Sudetských kasárnách, kde se také nacházela věznice oněch šestnácti nešťastníků. Několikrát jsem RuŽivotní příběh studenta Rudolfa Fantla je dalším dokladem
dolfa viděl, když vedli vězně na procházku, a mohli
protektorátních poměrů v období německé okupace Čech
jsme si zamávat. Tehdy ještě nikdo netušil, že dojde
a Moravy. Přestože je příběh rodiny Fantlových jedním
k tak drastickému konci,“ vzpomíná František Fantl.
z mnoha té doby, bylo možné jej vyprávět jen díky šťastné
Obyvatelé ghetta se z denního rozkazu
souhře náhod.
(Tagesbefehlu) 10. 1. 1942
Rudolf Fantl (25. 6. 1920
obsah, ať byl sebepraktičtější,
dozvěděli, že „z nařízení veliRudolf Fantl
– 26. 2. 1942) se narodil
je nemohl ochránit před tím,
tele bezpečnostní služby bylo
v rodině úspěšného židovského obchodníka s textico je čekalo. Transportem M
devět obyvatel židovského
ghetta odsouzeno k smrti
lem Oty Fantla (10. 7. 1884 – říjen 1944) a jeho man(1 000 osob) opustili Prahu
oběšením“. Stejný osud poželky Hermíny, roz. Grőgerové (26. 9. 1895 – říjen
14. 12. 1941. Tatínek Ota jako
číslo
814,
maminka
Hermína
1944), v Jindřichově Hradci. O čtyři roky později se
tkal Rudolfa, který byl popraFantlovým narodil ještě druhý syn, Pavel (23. 4. 1924
jako 815, Rudolf jako 816
ven ve skupině sedmi vězňů
– 1944).
a jeho bratr Pavel coby číslo
26. února 1942. Popravení
Řízením osudu přišel koncem ledna 2017
817. Vlak je dovezl do Bobyli v obou případech oběna adresu Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřihušovic, odkud šli pěšky do
šeni za nedovolené odeslání
chově Hradci dopis z Anglie. Ing. František Fantl
zprávy z ghetta či nepozdraterezínského ghetta.
vení příslušníka ochranného
(*9. 1. 1926), rodák z Jindřichova Hradce, který žije
Rasová segregace, nedood roku 1968 v Anglii, v něm požádal o připomenutí
statek jídla, oblečení, nevyhooddílu SS (Schutzstaffel).
Popravě přihlížela Židovská
tragického životního příběhu svého bratrance Ruvující ubytovací či hygienické
dolfa Fantla. „V Jindřichově Hradci žili Fantlovi živopodmínky, to vše bylo snesirada starších, české četnictvo,
tem dobře situované rodiny. Ota vedl po otci textilní
telné jen s ohledem na fakt,
strážní SS a komandatura.
Rudolfův bratr Pavel odobchod na dnešním náměstí Míru 161 a synové po
že Terezín nebyl vyhlazovaukončení základní školy navštěvovali gymnázium,
cím táborem. Rudolf, který
jel transportem Dz (2 503 lidí)
které měli přes ulici. Dobře se učili, měli řadu kaměl před svým odchodem do
15. 5. 1944 pod transportním
Rudolf Fantl (vpravo), mladší bratr Pavel
marádů. Rudolf například kamarádil s Karlem BerTerezína vážnou známost, se
číslem 192 do Osvětimi. Rua sestřenice
manem (14. 4. 1919 – 11. 8. 1995), později známým
rozhodl poslat své dívce dodolfův otec Ota byl zařazen
operním pěvcem, režisérem, skladatelem, libretistou
do transportu Er (1 500 lidí), také do Osvětimi,
pis. Dnes už nezjistíme, zda věděl, že od prosince
a překladatelem,“ vzpomíná František Fantl.
16. 10. 1944 pod transportním číslem 108. Maminka
byla veškerá komunikace s okolním světem z TeFrantišek Fantl byl deportován z Brna, kam se
Hermína odjíždí jako poslední z rodiny 19. 10. 1944
rezína zakázána pod trestem smrti. Nezjistíme ani,
co své dívce napsal. Nejspíš ji chtěl jen ujistit, že je
rodina přestěhovala z Jindřichova Hradce. Transtransportem Es (1 500 lidí) rovněž do Osvětimi, pod
v pořádku, živ a zdráv. K vynesení dopisu z ghetta
portem G (1 000 lidí) se vydal na nedobrovolnou
transportním číslem 1316. Oba rodiče umírají téhož
přemluvil (možná uplatil) českého četníka vykonácestu do terezínského ghetta 2. 12. 1941 pod čísroku, stejně jako jejich druhý syn Pavel, v plynových
lem 165. Odtamtud byl transportem Eq (1 500 lidí)
komorách.
vajícího v Terezíně strážní službu. Němci ale jeho
12. 10. 1944 převezen do Osvětimi jako transportní
„Jak škola naloží s dávným příběhem svého studopis zadrželi a Rudolf byl uvězněn.
číslo 149. Konec války jej zastihl v Allachu, v pracovní
denta, ponechávám samozřejmě na vás. Velice by
skupině koncentračního tábora Dachau.
mne těšilo, kdyby na Rudolfa vzpomenula jeho škoFantlovi žili v rodinné vilce v Gymnasijní ulila, kterou miloval. A také věřím, že dnešní studenti si
ci, a když bylo Rudolfovi půl roku, započala tu
znovu uvědomí, jak se vše změnilo k lepšímu, a že přes
20. 1. 1921 stavba nové budovy gymnázia. Dnes
všechny současné problémy je život snadnější a hlavně
tu učí PhDr. Jana Burianová, která se zasadila o přisvobodnější.“
pomenutí bývalého absolventa gymnázia Rudolfa
Smrt Rudolfa Fantla trvale připomíná od letošFantla.
ního roku panel umístěný v 1. patře jindřichohraRodina žila v Jindřichově Hradci do srpna 1937,
deckého gymnázia.
Po válce se židovská obec v Jindřichově Hradci
kdy se přestěhovala na pražské Královské Vinohrady, do ulice Na Švihance 4, u Riegerových sadů.
již nikdy neobnovila. Přestože tu v roce 1940 žilo
Domovský list tu Rudolfovi vydala městská část
178 Židů, 126 z nich nepřežilo šoa a domů se vráPraha XII 1. září 1937. Otec vedl v Praze obchod
tila jen hrstka. U příležitosti 75. výročí transportu
s oděvy a rodina žila bez větších problémů. Tedy až
místních Židů do terezínského ghetta byl v Jindřido 15. 3. 1939, kdy německé okupační síly obsadily
chově Hradci 21. 5. 2017 odhalen Památník šoa na
zbytky okleštěné republiky a zřídily na jejím území
Zakosteleckém náměstí. Mezi přítomnými hosty byl
Protektorát Čechy a Morava.
i 91letý Ing. František Fantl.
Rodina Fantlových přišla o veškerý majetek
Pro Památník Terezín Luděk Skládek,
autor děkuje za spolupráci paní PhDr. Janě Burianové
a jakožto Židé také o svou důstojnost, lidská práva,
včetně práva na život. V listopadu 1941 bylo dokončeno židovské ghetto v Terezíně. Rodina Fantlova dostala předvolání do transportu, do kterého
www.pamatnik-terezin.cz
Žádost o vydání pasu Rudolfa Fantla z 30. 8. 1935
www.facebook.com/TerezinMemorial
si mohli vzít jen váhově omezená zavazadla, jejichž
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z dopisu Ing. Františka Fantla a textů PhDr. Jany Burianové; foto © Institut Terezínské iniciativy

Pro lásku…

KAM na výlet
Zámecký park

Město architektury
několika staletí
Město Ostrov leží na úpatí Krušných hor mezi západočeskými lázeňskými
městy, Karlovými Vary a Jáchymovem. Starý Ostrov poznamenalo sedm staletí
historického vývoje. Naleznete zde románskou architekturu, gotiku i renesanci.
Vedle starého města v posledních šedesáti letech vyrostlo město nové, které bylo
vybudováno ve stylu SORELA.

text © Kateřina Hálová; foto © archiv Domu kultury

Svou polohou je Ostrov optimálním výchozím
místem pro letní i zimní turistiku. V letních měsících je k dispozici pro návštěvníky města moderní
koupaliště a několik hřišť. V případě nepřízně počasí mohou turisté využít bohaté nabídky Domu
kultury, navštívit výstavy ve Staré radnici, v klášteře nebo v Galerii umění v zámeckém parku. Na
západním okraji historického Ostrova v sousedství
slavného zámeckého parku (nazývaného kdysi osmým divem světa) se rozkládá rozsáhlý klášterní
areál, odedávna známý jako Posvátný okrsek. Jeho
historie sahá do roku 1644, kdy byl položen základní kámen k první stavbě – pohřební kapli sv. Anny.
Postupně zde vyrůstaly další stavby – piaristický
klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie, kaple
sv. Floriána a kaple Panny Marie Einsiedelnské.
Klášterní areál

Michaelská pouť

kapely. Další akcí v zámeckém parku jsou slavnosti
města Ostrova nazývané Den pro Ostrov, při kterých zámecký park na celý den ožije hudbou, tancem, divadlem a atrakcemi pro děti i dospělé. Na
starém městě probíhá v září Michaelská pouť, která
je plná zajímavých stánků a doprovodných programů, od vystoupení dětí až po hvězdy showbyznysu. V adventním čase se snažíme zmírnit vánoční
shon krásnými koncerty v kostele, trhy na starém
i novém městě a divadelními pohádkami pro děti.
Toto je jen malá ochutnávka ostrovských akcí,
a pokud chcete vědět více, navštivte naše internetové stránky www.dk-ostrov.cz nebo naše IC otevřené vždy po–st od 8 do 17 hod., čt–pá od 8 do
11.30 hod. a od 12 do 20 hod., so od 10 do 16 hod.
a od 17 do 20 hod. V neděli a ve státní svátky je
zavřeno.
Těšíme se na vás v Ostrově a přejeme vám
krásné prožití svátků vánočních.
Dům kultury

Součástí klášterního areálu je nyní i Ekocentrum v klášterní zahradě s více než dvěma stovkami
zvířat. Krajinu v okolí Ostrova odedávna zpestřovaly vodní hladiny. Část Boreckých rybníků vznikla
v 16. století. Lokalita je významnou přírodní oblastí
s řadou chráněných rostlin a živočichů. S historií,
současností, ale i přírodním bohatstvím seznamuje naučná stezka Borecké rybníky. Najdete tu několik odpočívadel, ohniště nebo vyhlídková mola.
Rádi bychom vás pozvali na významné akce, které
v Ostrově již tradičně pořádáme. A to na studentský Majáles, který se koná v květnu v zámeckém
parku, kde se vystřídají na pódiu místní i populární

Informační centrum Domu kultury Ostrov
Mírové náměstí 733
363 01 Ostrov
tel.: +420 353 800 511, 353 800 542
e-mail: ic@dk-ostrov.cz
www.dk-ostrov.cz
Tým IC Domu kultury Ostrov
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KAM na výlet
Kostel sv. Alžběty

Statutární město Teplice je známé lázeňstvím
již odpradávna. Naši hosté mohou navštívit zámek se zámeckou zahradou, Dům kultury a Krušnohorské divadlo, sportovní halu a aquacentrum,

botanickou zahradu, lázeňské domy a přilehlá parková prostranství, hvězdárnu s planetáriem a také
Doubravskou horu.

Zámecká zahrada s pavilonem

Adventní čas na kláštereckém zámku a v jeho okolí zahájí 3. prosince od 13 hodin
tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu. První adventní neděli oslaví obyvatelé
Klášterce na náměstí, kde se mohou těšit na bohatý program. Jeho součástí bude
vystoupení žáků místní základní umělecké školy, Drumbandu Františka Zemánka,
známého zpěváka Vlasty Horvátha či oblíbeného Hudebního divadla Hnedle vedle
Tomáše Bartáka.

Klášterecký advent 2017
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Turistické informační centrum
Benešovo nám. 840
415 01 Teplice
tel.: +420 417 510 666–8
e-mail: tic@teplice.cz
web: www.teplice.cz

Divadlo s parkem

Exteriér botanické zahrady

Klášterecký advent 2017

Na parkovišti v Nerudově ulici, směrem z náměstí „za prolukou“, budou moci návštěvníci
potkat čerty, Mikuláše i anděly. Letošní první adventní neděle totiž vychází těsně před svátek sv.
Mikuláše. Na stejném místě se pak odehraje Ohňová show Filipa Stejného.
Pod sloupem Nejsvětější Trojice bude k vidění
betlém se spoustou stánků s tradičními vánočními zvyky a řemesly. Chybět nebude ani „Zvonička

Zámecké náměstí s morovým sloupem

přání“. Ostatně stánků bude plné náměstí, a nejen
těch s tradičním vánočním zbožím.
Tradice ovšem budou 3. prosince nejen na
náměstí. V zámecké sala terreně odehraje místní
ochotnický soubor příběh o narození Ježíše Krista.
První letošní adventní neděli zakončí rozsvícení vánočního stromu a velký ohňostroj.
Druhou adventní neděli se ve velkém renesančním sále kláštereckého zámku představí

Rozsvěcení vánočního stromu a ohňostroj

foto © archiv města Teplice

Zveme vás k podzimní návštěvě historické perly severozápadních Čech. Města
v minulosti známého jako „Malá Paříž“ či „Salon Evropy“.

Musica Barocca s programem „Vánoce v českém
baroku“. Barokní hudba a povídání o vánočních
zvycích již skoro zapomenutých zazní 10. prosince
od 17 hodin na kláštereckém zámku.
O týden později se na stejném místě představí
tři operní divy, Pavlína Senić, Andrea Tögel Kalivodová a Tereza Mátlová – Opera Divas. Kláštereckým
posluchačům dobře známé trio tentokrát přiveze
do Klášterce program s názvem Divy lásky a hudby adventní. Sváteční melodie v podání operních
pěvkyň zazní ve velkém renesančním sále kláštereckého zámku v neděli 17. prosince od 17 hodin.
Zámek Klášterec nad Ohří, p. o.
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 375 436
e-mail: info@zamek-klasterec.cz
www.zamek.klasterec.cz

Soubor Musica Barocca

text © Miroslav Nyklíček; foto © Zámek Klášterec nad Ohří, p.o.

Statutární město Teplice

Zahradní dům na podzim

KAM na výlet

Krušnohorské
Vánoce v Litvínově
Na náměstí Míru proběhne
27. listopadu Rozsvěcení vánočního
stromu, který rozsvítí obří loutka
Mikuláše. Na tradiční akci nebudou
chybět čerti na koních, ohně ani
jarmark.
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Navštivte fotograﬁckou výstavu
Máj v Litoměřicích

text © CCR Litoměřice; foto © CCR Litoměřice, Romek Hanzlík

„Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!“ Také se vám okamžitě vybaví Máchův Máj? A není divu.
Všichni jsme se ve škole učili o jednom z největších českých básníků a zakladateli
romantické poezie Karlu Hynku Máchovi.
Krátce bydlel v Litoměřicích, kde také
6. 11. 1836 ve věku 26 let zemřel. Jeho nejznámějším a literárně nejcennějším dílem je nepochybně
lyricko-epická báseň Máj. A právě Máchův Máj byl
inspirací pro výstavu nazvanou Máj, kterou pro vás
připravilo Centrum cestovního ruchu Litoměřice
ve spolupráci s autorem fotografií panem Romkem
Hanzlíkem, vítězem dvou kategorií fotografické
soutěže CZECH PRESS PHOTO 2016. Fotografie
jsou spjaty s Máchovým Májem a místy, která Mácha při svých cestách navštívil.
Přijeďte do Litoměřic a navštivte v divadle
K. H. Máchy tuto výstavu, která potrvá až do konce listopadu. Výstavu si je možné prohlédnout

v otevírací době pokladny divadla. Nezapomeňte
se také podívat do litoměřického domku Na Vikárce, ve kterém Mácha bydlel, na stálou expozici
věnovanou jeho krátkému životu a bohatému dílu.
Tipy, kam dál v Litoměřicích:
 Vyhlídková věž Kalich
 Expozice Důl Richard v proměnách času
 Oblastní muzeum, Galerie a muzeum litoměřické diecéze, Severočeská galerie
 Expozice Holzmannovy Litoměřice
Více informací
www. litomerice-info.cz

Rozsvěcení vánočního stromu

Od 1. prosince 2017 do 30. listopadu 2018 je na
zámku Valdštejnů otevřena výstava VÁNOCE PO
CELÝ ROK, nabízející celoroční inspiraci na výzdobu vánočních stromků i přehlídku nápadů, řemesel
a zručnosti. K vidění jsou ozdoby paličkované, keramické, skleněné, textilní, perníkové… Stromky zdobí
výtvarníci i zcela netradičními ozdobami – vyrobenými např. ze starých klíčů nebo hokejových puků.
Do 31. 12. 2018 je prodloužena výstava MECHANICKÉ HRAČKY HUSCH (1925–1938). Jedná
se o unikátní expozice dokumentující rozsáhlou
produkci nejvýznamnějšího československého výrobce mechanických plechových hraček litvínovské
továrny Heller & Schiller.
Další výstavou je expozice STANISLAV HANZÍK – SOCHY, jež probíhá v zámecké galerii, kde
jsou ke zhlédnutí busty známých českých umělců
a osobností od ak. sochaře S. Hanzíka i fotografie
Josefa Sudka.
Nenechte si také ujít výstavu KRAJKA TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ, přístupnou od 15. prosince 2017
až do března 2018.
Zámek Valdštejnů v Litvínově
ul. Mostecká čp. 1, 436 01 Litvínov
mobil: +420 603 151 600
www.litvinov.cz

Zimní Litoměřice

… krásný máj uplynul, pohynul jarní květ

foto © archiv město Litvínov

 z,A 

9. - 10.12. (10.00 - 18.00)

V adventním čase na vás v našem městě čeká
celá řada akcí. Dne 3. prosince od 9 do 17 hodin
bude na náměstí Míru probíhat VÁNOČNÍ JARMARK S ŽIVÝM BETLÉMEM a v zámku Valdštejnů
VÁNOČNÍ JARMÁREČEK a DÍLNIČKY PRO DĚTI.
Poslední den letošního roku vás všechny srdečně
zveme od 17 hodin opět na náměstí Míru, kde proběhne RODINNÝ SILVESTR NA NÁMĚSTÍ, OHNIVÁ SHOW A OHŇOSTROJ.

www.kampocesku.cz | 21

KAM na výlet

Půjdem spolu do Betléma…
Chcete si vychutnat tu pravou vánoční atmosféru
dokreslenou tradičními vánočními trhy, vůní svařeného vína, pečených kaštanů
a mandlí? Vydejte se v adventním čase do Libereckého kraje.

Minimuzeum betlémů, Železný Brod

Jesličky s 240 figurkami lidí a zvířat, z nichž je
více než stovka pohyblivých, můžete obdivovat
ve Frýdlantě v Čechách. Srdcem tohoto betlému
je hodinový stroj a provazové šňůry. Betlém, který vytvořil Gustav Simon (1873–1953), je vystaven
v dřevěném domku č. 356, kde jeho tvůrce strávil
velkou část svého života. Jesličky po restaurátorském zásahu budou zpřístupněny první adventní
neděli.
V Liberci je k vidění mechanický betlém otce
a syna Metelkových. Otec Jáchym Metelka (1825–
1902) přes 30 let betlém rozšiřoval, až zaujímal

^L

převážnou část místnosti a zakrýval dvě okna rodné chalupy. Po smrti Jáchyma Metelky jeho syn
Václav (1866–1954) betlém zmenšil a dal mu dnešní podobu, kterou můžete spatřit o Vánocích v Severočeském muzeu v Liberci. Betlém široký 3,5 m
je osázen 250 dřevořezbami od 3 do 20 cm. Více
než třetina z nich je pohyblivá.
Chcete-li si vychutnat adventní náladu v zasněžené krajině, vydejte se do Kryštofova Údolí,
kde stojí pod širým nebem betlém Josefa Jíry.
Skvost dlouhý 16 metrů naproti hostinci „U Svatého Kryštofa“ tu však stojí pouze od začátku adventu do Tří králů. V hostinci pak můžete spatřit ještě
více než dvě desítky originálních dřevěných, keramických, papírových a jiných betlémů. Raritou je
betlém cikorkový, část tyrolského betlému Franze
Pohla nebo polovina původního Millerova betlému v orientálním stylu.
Během putování za betlémskou hvězdou
byste neměli vynechat Železný Brod, kde v minimuzeu betlémů najdete na šest desítek skleněných betlémů, historických i současných. Jedná se
o největší sbírku svého druhu v České republice.
Minimuzeum je spojeno s prodejnou sklářských

Betlém, Gustav Simon, Frýdlant v Čechách

výrobků, kreativní dílničkou a příležitostně i ukázkou sklářské výroby.
Kolekce betlémů se návštěvníkům nabízí
v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Unikátem je
ozvučený mechanický betlém z let 1883–1913
od druhého z bratrů Metelkových – Jáchyma
(1853–1940). Celkem 142 pohyblivých figurek pohání jediné závaží a zbylá tři slouží ke zvukovým
efektům. Pokud vás zaujme „metelkovský rukopis“,
zastavte se ještě ve Vysokém nad Jizerou, kde je
vystaven pohyblivý betlém kováře Jana Metelky
(1855–1924). Příběh Svaté rodiny zde představuje
203 pohyblivých figurek, z nichž 92 se pohybuje
samostatně.
Více informací
www.liberecky-kraj.cz

9ºQRæQÆ
^Liberec
26. 11.
ÕèÝòêëïðêŽîëöïòǜßáêŽ
òźêëǚêŽäëïðîëéñ
1. 12. – 23. 12.
ØźêëǚêŽðîäõìǟáàîÝàêåßŽ
5. 12.
ÒǟŽæáöàǚáîðÝÝÏåçñèźǠá
Více na www.visitliberec.eu
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KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jak vysoká je Bílá věž v Hradci Králové?
a) 62 m
b) 72 m
c) 82 m

?

Své odpovědi nám posílejte do
30. listopadu z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
Destinační společnosti Hradecko zajímavé ceny.
Doporučujeme si vyzkoušet výrobu vánočních ozdob, zdobení perníčků, malování keramických zvonečků a výrobu řetězů ze slámy. (www.krnovice.cz)
Ani milovníci zámků nepřijdou v tomto období zkrátka. Nenechte si ujít Vánoce na zámku
Hrádek u Nechanic. Vánočně vyzdobený zámek
můžete navštívit od 25. listopadu do 10. prosin-

Advent na Hradecku –
správný cíl vaší cesty!!!
Předvánoční čas se kvapem blíží a s ním akce, které stejně jako světla vánočních
stromků rozzáří oči dětí a dospělých. Nechte se inspirovat našimi tipy, Hradecko
má v tomto čase malým i velkým co nabídnout!
Ještě než vypukne advent, oslavíme 11. prosince svátek sv. Martina. Slavnost nazvaná Příjezd
Martina na bílém koni pod Bílou věž slibuje mimo
jiné ochutnávku svatomartinských rohlíčků a svatomartinských vín, kulturní program a prohlídku Bílé
věže. Na příjezd Martina se těší i v obci Hořiněves,
kde se bude konat Vítání sv. Martina na bílém
koni. Akce bude provázena husími hody, nabídkou svatomartinských vín, jarmarkem, bohatým
doprovodným programem a večerním koncertem.
(www.hradeckralove.org, www.horineves.cz)
Bílá věž v Hradci Králové chystá na předvánoční čas mnoho akcí. Poslední listopadovou neděli
bude zahájen vánoční program, který potrvá až do
6. ledna 2018. Tradiční Putování za Ježíškem se bude
konat v neděli 17. prosince a je určeno pro děti do
8 let. Vstupenky je třeba zakoupit předem v informačních centrech. Nevšedním zážitkem je zvonění
na zvon Augustin, třetí největší zvon v republice.
Rozeznívá se několikrát do roka při příležitosti významných událostí, nejbližší termíny zvonění jsou
17. listopadu a 24. prosince. (www.bilavez.cz)
Chcete-li zažít atmosféru lidových Vánoc, navštivte 2. prosince Malý advent na statku v Pileticích. Jako každý rok zde pro vás bude připraveno
mnoho staročeských zvyků a tradic, „zimní provoz“
statku s topením v kachlových kamnech a pečením chleba v peci. Připomenete si přípravu jedné
ze specialit, kynutých buchtiček máčených v sirobu.

Uvidíte ukázky řezbářských prací a tradičních lidových řemesel nebo zdobení perníčků. Děti mohou
zhlédnout pohádky „Za pecí“ a zazpívat si koledy
u stromečku. (ww.sramkuvstatek.cz)
Druhý adventní víkend, 9. a 10. prosince, zjistíte,
jak Vánoce prožívali naši předci. Podorlický skanzen
Krňovice připravil tradiční Vánoce ve skanzenu.
Pro návštěvníky budou k vidění vánočně vyzdobené interiéry a dílničky na výrobu vánočních ozdob. V případě příznivého počasí se budete moci
svézt na formanském voze či bryčce. Vánoční chutě
navodí „krňovický“ punč, houbový kuba, pečené
cukroví a chléb, sušené ovoce nebo medovina.

ce. Čekají vás speciální komentované prohlídky
a otevře se zámecká kuchyně, kde ochutnáte pravý
anglický punč. Ve dnech 25. listopadu, 2. a 9. prosince jsou Vánoce na zámku tradičně provázeny
vánočními koncerty. Letošní novinkou jsou noční
prohlídky vánočně vyzdobených interiérů. Těšit se
na ně můžete 1. a 8. prosince od 17 do 20 hodin.
(www.hradekunechanic.cz)
Vánoce letem světem si vyzkoušejte na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Zámecká expozice se promění na vánoční světničky
různých států. Poznáte Vánoce v Rusku se Sněhuročkou a dědou Mrázem, Vánoce v Itálii a dobrosrdečnou Befanu, Santu a Vánoce v Americe. To
vše porovnejte s Vánocemi v Čechách a naším Ježíškem. Ve Sloupovém sále zámku vás bude čekat
velká výstava sněhuláků. Pro děti budou připraveny výtvarné dílny, soutěže a Ježíškova pošta, kde si
odešlou vyrobené přáníčko s vánočním razítkem.
Nebude chybět ani oblíbený vánoční jarmark.
(www.karlovakoruna-zamek.cz)
Ať se na Hradecku vydáte hledat adventní náladu kamkoliv, jistě budete spokojeni.
Přejeme poklidný advent a krásné Vánoce!

www.hradecko.eu
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Přírodní rezervace Peliny

Advent v Hořicích
Letošní advent v Hořicích nebude
jen o oblíbených řemeslných trzích,
rozsvícení vánočního stromku
a předvánoční pohodě, ale také
o vzpomínce na poslední cestu
hořických Židů, kterým bude k uctění
jejich památky odhalen pomník.
Večerní benefiční retroples pak přispěje
na dobrou věc.
V sobotu 2. prosince před první adventní nedělí se rozvoní po hořickém náměstí Jiřího z Poděbrad svařák, skořice, punč a purpura při každoročním adventním trhu, který je tradičně spojen
i s rozsvícením vánočního stromu. V letošním roce
ho společně s Hořickými a všemi návštěvníky rozsvítí hitmaker Martin Maxa, jehož koncertem celodenní bohatý program vyvrcholí. Děti se mohou
těšit na betlém a tradiční ohrádku se zvířátky, k nákupu budou zvát řemeslné stánky, ke koštování
a na zahřátí pak pultíky s horkými nápoji. Na závěr
dne si zatančíme s partou Pár přátel při benefičním
retroplesu, jehož výtěžek bude věnován hořickým
dětem.
Významný happening proběhne ve čtvrtek
14. prosince. Účastníci vzpomínkového průvodu si
připomenou poslední cestu hořických Židů od Hirschovy vily na železniční nádraží, kde bude pietně
odhalen památník obětem holocaustu. Ten se pak
stane trvalou připomínkou památky sedmi desítek
umučených občanů židovského vyznání i mementem pro generace příští.
Městské informační centrum Hořice
nám. Jiřího z Poděbrad 3, 508 01 Hořice
tel.: +420 492 105 432
e-mail: infocentrum@horice.org
www.infocentrum-horice.cz
www.facebook.com/mesto.horice

Adventní Choceň
úterý 5. 12. od 10.00 | Mikulášský jarmark | Tyršovo náměstí | drobné vánoční dárky, stánky s medovinou, punčem a vánočními dobrotami
18.00 Čertovské řádění – Mikuláš s anděly rozdá
malou vánoční nadílku

Informační centrum města Choceň
Tyršovo náměstí 301, 565 01 Choceň
tel.: 465 461 948-9
e-mail: ic@chocen-mesto.cz
www.chocen-mesto.cz

sobota 23. 12. od 17.00 | Zpívání u vánočního
stromu | Tyršovo náměstí | zazpívejte si s námi české koledy a písničky

Pošlete dopis Ježíškovi
Pod vánočním stromem v Ústí nad Orlicí najdete schránku Ježíškovy pošty. První
adventní neděli a následující dvě adventní soboty můžete do schránky vhazovat
obálky se svými vánočními přáními.

Když nezapomenete na obálku napsat svoji
zpáteční adresu, možná pod stromečkem najdete svá splněná přání. Ústecký advent začíná na
Mírovém náměstí 3. prosince 2017 rozsvícením
vánočního stromu, žehnáním věnců a jarmarkem
škol a neziskových organizací. Na pódiu vystoupí
místní pěvecké sbory a večer vyvrcholí koncertem
skupiny Žalman a spol.
Adventní akce
13. 12. Česko zpívá koledy
12.–14. 12. Vánoční trhy na Mírovém náměstí
26. 12. Živý betlém na Mírovém náměstí a v kostele Nanebevzetí Panny Marie
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neděle 31. 12. od 9.30 | Silvestrovská veselice |
před městským úřadem | zahraje dechová hudba
Choceňačka a Kantorský dixieland – přijďte se poveselit, občerstvit a připít si s přáteli na nový rok
18.00 | Ohňostroj s hudebním doprovodem |
u dolních bubnů na Tiché Orlici

31. 12. Silvestrovský ohňostroj na Mírovém náměstí, přípitek a koncert
1. 1. 2018 Novoroční výstup k rozhledně na Andrlův chlum
Přejeme vám klidný čas adventu
a šťastné Vánoce.

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

KAM na výlet

Jaký bude advent v České Třebové?
Adventní čas v České Třebové začne o první adventní neděli tradičním rozsvícením
vánočního stromu na Starém náměstí. Téhož dne v 17.00 hodin proběhne
v Městském muzeu vernisáž vánoční výstavy betlémů. Výstava potrvá do 7. ledna
a k vidění zde budou jak muzejní, tak rodinné sbírky.
vánoční zvyky, ochutnáte vánoční punč a nasajete
předvánoční atmosféru. Pro děti bude připravené
divadelní představení (vstupné dobrovolné).
Při návštěvě České Třebové neopomeňte navštívit přímo v centru města městské muzeum.

Expozice „Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí“ je zaměřena
na charakteristické druhy dopravy v regionu, obdivovat můžete sbírku Velorexů, repliku dobového
železničního vozu, model českotřebovského nádraží
s pohyblivými vlakovými soupravami nebo unikátní
modely helikoptéry a letadel.
Turistické informační centrum
tel.: +420 465 500 211
e-mail: info@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

V Kulturním centru se bude od 27. listopadu
do 3. prosince konat Výstava vánočních výrobků
a Malá scéna zase nabídne 2. prosince Mikulášskou besídku pro malé i velké. Netradičním zážitkem určitě bude vystoupení Radima Vizváryho,
který ve velkém sále Kulturního centra předvede
9. prosince svoje best of z pantomimické tvorby
– představení Sólo. Dne 13. prosince se uskuteční
koncert Václava Hybše a předvánoční čas vyvrcholí
adventními trhy 17. prosince od 10.00 do 17.00 hodin v Nádražní ulici.
Městská knihovna zve 9. prosince na Vánoce s knihovnou pro celou rodinu. Vyzkoušíte si

andělské adventní neděle
na zámeckém návrší v Litomyšli
3. – 24. prosince 2017
Na zámecké návrší v Litomyšli se vrátili andělé. Své „doma” mají v nově rekonstruovaném
chrámu Nalezení sv. Kříže – v expozici Andělé na návrší, v dětském programu
Vzhůru k andělům, ale například i na Andělské vyhlídce či na akcích pořádaných v ulicích.

Výběr z programu:
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené
s vánočním koledovým videomappingem •
Jablkoň • Petra Černocká • Marien a další • velká
výstava betlémů • Stylové adventní trhy s živými
zvířátky • Zámecké sklepení v moci pekelné •
Andělka čte pohádky • výtvarné a řemeslné dílny
• Vánoční zpívánky • výstavy vánočních ozdob
a zvyků • Betlémské světlo • Česká mše vánoční
Jana Jakuba Ryby
více na www.litomysl.cz
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Vánoční trhy otevřeny

24 11 – 23 12
vždy
9 : 00 – 21 : 45

pá
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24. 11.
27. 11.
2. 12.
4. 12.
7. 12.
10. 12.
22. 12.
23. 12.

17 : 00
18 : 00
18 : 00
19 : 30
19 : 30
19 : 30
18 : 00
18 : 00

To nejlepší na náměstí Svobody
Slavnostní rozsvícení stromu
Lucie Redlová & Garde
Hana Robinson + křest alba
Mucha
Xavier Baumaxa
Jitka Šuranská Trio
Česká mše vánoční
Voxel

#brnenskevanoce

Brněnské Vánoce se konají pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.
Statutární město Brno finančně podporuje TIC BRNO, p. o.

KAM na výlet

Brněnské Vánoce
Otvírací doba trhů: 9.00–21.45 hodin
Místa v centru, kde se adventní trhy
budou konat:
náměstí Svobody
Dominikánské náměstí
Zelný trh
Moravské náměstí
Brněnské Vánoce zahájí světelná show
Až se v pátek 24. listopadu v 17 hodin na brněnském náměstí Svobody slavnostně rozsvítí
strom, bude jasné, že Brněnské Vánoce 2017 začínají.
Oficiální zahájení Brněnských Vánoc se uskuteční v 16 hodin. V programu poté vystoupí
Mr. Swing Band, Dětský sbor Brno a rozsvícení stromu bude doprovázet světelná show.
V pátek také začnou vánoční trhy. Od 9 do
21.45 hodin budou otevřeny stánky na náměstí
Svobody a Dominikánském náměstí. Vánoční trhy
začnou také na Zelném trhu a na Moravském náměstí.
Náměstí Svobody
Náměstí Svobody je přirozeným středobodem
města a nejinak tomu bude i v době adventu. „Svoboďák“ bude místem přátelských setkání a zábavy.
Jeho středu bude vévodit Zimní bar s oblíbenými brněnskými drinky světové kvality. Na pódiu
budou každý den probíhat komornější koncerty
různých žánrů a stylové dárky pod stromeček návštěvníci koupí například na Design marketu, který
najdou v jednom z prosklených modulů. Pod stromem nebude chybět sbírka Českého červeného
kříže, na pódiu adventní koncerty České televize,
Čtení dětem nebo Česko zpívá koledy.
Dominikánské náměstí
Dominikánské náměstí bude pěší zónou
s romantickými kulisami Nové radnice a kostela

sv. Michala. Bude prostorem pro skvělou gastronomii a tradice spojené s betlémem, Ježíškovou
poštou, zookoutkem, charitou a jarmarkem neziskovek.
Dobré jídlo a pití si tam přijdete nejen koupit,
ale oproti jiným místům v centru města si ho tu budete moci také vychutnat. Nabídku stánků doplní
komfortní konzumační zóny a také exkluzivní posezení na terase kostela sv. Michala.
Zelný trh
„Zelný rynk“ v čase Vánoc září a hřeje, je protkán neopakovatelnou atmosférou, kostýmovaní prodavači – kováři, brašnáři, mýdlaři, svíčkaři,
hrnčíři – nabízejí výrobky z tradičních řemeslných
dílen. Můžete se těšit na více než 100 prodejních
stánků s řemeslnými a dárkovými produkty, rozmanitým občerstvením a nápoji na zahřátí. Trh žije
a baví i díky doprovodnému kulturnímu programu.
Moravské náměstí
Advent na Moraváku, to je obrovský zimní bar
a velká šapitó, ve kterých se potkávají kvalitní řemeslníci, dobrá gastronomie a bohatý kulturní
program. Ten bude zaměřen především na rodiče
s dětmi, školy a lidi, kteří si chtějí užít atmosféru Vánoc a pobavit se.
Vratné obaly s ryze brněnskými motivy
Brno je první město v České republice, které
plošně na adventních a vánočních trzích v centru
města zavedlo používání vratných obalů. Letos
budou opět nápoje podávány v porcelánových hrníčcích a plastových kelímcích s brněnskými a vánočními motivy.
Neváhejte a přijďte si vánoční atmosféru do
města plného adventních světel skutečně užít.

Mikulov – město
s vůní svařeného vína
Vychutnejte si zimní atmosféru
starobylého Mikulova při hodinové
prohlídce města se šálkem
svařeného vína.
Za doprovodu místních průvodců vás seznámíme s historií města, zavedeme vás do zámeckého sklepení s obřím sudem nebo do Dietrichsteinské hrobky a provedeme vás židovskou čtvrtí.
Zima vám určitě nebude.
Turistické informační centrum Mikulov
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
mobil: +420 724 987 900
www.mikulov.cz
www.infomikulov.cz
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KAM představuje
Jan Dvořák, Jaroslav Formánek, Adam Hradilek

?

Které z těchto území bylo součástí
Československa v letech 1919 až 1938?
a) Halič
b) Volyň
c) Podkarpatská Rus
Své odpovědi nám posílejte do 30. listopadu
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu
redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží od
Edice ČT knižní dárek.

Čechoslováci v gulagu
Kniha vychází jako společná publikace České televize a Ústavu
pro studium totalitních režimů a je vydána ke stejnojmennému třídílnému dokumentu. Věnuje se téměř neznámé historii
represí vůči občanům Československa a krajanům žijícím na
území Sovětského svazu ve 20. až 50. letech minulého století.
Na tragických životních osudech dvanácti Čechoslováků a jejich rodinných příslušníků a přátel demonstruje zvůli sovětské
totalitní moci, která nemilosrdně likvidovala či k otrocké práci
bezohledně využívala i domnělé odpůrce režimu. Desetitisíce
nevinných a často náhodně vybraných lidí se tak octly v soukolí
nenasytného molochu v podobě provázané sítě trestně pracovních táborů – neblaze proslulého systému zvaného gulag.
V jednotlivých kapitolách zasazených do kontextu klíčových
dějinných událostí kniha nejprve nastiňuje represe v meziválečném období formování sovětského režimu, násilné kolektivizace
a tzv. velkého teroru, jemuž padlo v Sovětském svazu za oběť
700 000 lidí, včetně více než 1 000 popravených krajanů a tisíců dalších pronásledovaných. Dále si všímá osudů uprchlíků
z okupovaného Československa po roce 1939. Třetí kapitola

demonstruje příklady perzekuce našich občanů po roce 1945.
cena: 249 Kč
www.ceskatelevize.cz

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.

Nová kniha o Chocni
Město Choceň vydalo k příležitosti 790. let od
první písemné zmínky novou knihu s názvem
Choceň proměny. V této publikaci najdete mnoho krásných historických i současných fotografií
a kreseb z různých míst Chocně, které dokumentují proměny města. Knihu Choceň proměny –
pevná vazba nebo brožovaná, koupíte v TIC Choceň, Tyršovo nám. 301, 565 01 Choceň.
tel.: +420 465 461 949
e-mail: ic@chocen-mesto.cz
cena: 200 Kč
www.chocen-mesto.cz

Post Bellum

Místa Paměti národa

Připravila: Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

Jiří Skoupý
Unikátní průvodce po místech spjatých s důležitými událostmi našich dějin. Průvodce po místech
Paměti národa, který mapuje období od rozhořívajícího se válečného konfliktu až po první měsíce po
konci druhé světové války, vznikl na základě projektu sdružení Post Bellum „Místa Paměti národa“.
Tato unikátní kniha si nečiní ambice být učebnicí
českých a československých dějin. Skrze ni k vám
ale promluví historie – ústy přeživších, ústy reálných lidí, kteří příběhy, o nichž jen čtete a často se
jim zdráháte věřit, skutečně prožili. Ukáže vám, že
místa, která každý den míjíte, nejsou tak obyčejná,
jak vypadají, a lidé, které každý den potkáváte, jsou
mnohdy opravdovými hrdiny. Hrdiny, již mají co
říct dalším generacím a jejichž hlas by neměl být
opomenut.
cena: 498 Kč
www.jota.cz
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Šofér, který změnil dějiny
Za volantem vstříc atentátu v Sarajevu
Říkává se, že každá generace by si měla pro sebe
znovu nalézt a opětovně zpracovat všechny zásadní
události světové historie. Může se to týkat i tak známé události, jakou je atentát na arcivévodu Františka
Ferdinanda d’Este, následníka rakousko-uherského
trůnu, a jeho ženu Žofii, vévodkyni z Hohenbergu,
dne 28. června 1914 v Sarajevu. Tato kniha představuje pokus o interpretaci sarajevských událostí
přímo očima jejich hlavních aktérů: doktora práv
Františka Alfréda Marii hraběte Harracha, moravského šlechtice, velkostatkáře a majitele zámku ve
Velkém Meziříčí, a jeho tehdejšího zaměstnance,
českého řidiče Leopolda Lojky, společně s vylíčením
jejich pestrých životních osudů.
cena: 269 Kč
www.kniha.cz

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Co najdeme v Příboře?
a) kapucínský klášter
b) piaristický klášter
c) cisterciácký klášter
2. Jaké jméno se pojí s městem Příbor?
a) Božena Němcová
b) Jan Amos Komenský
c) Sigmund Freud
3. Kolik má město Příbor přibližně obyvatel?
a) asi 8 500
b) asi 30 000
c) asi 100 000

?

Své odpovědi nám posílejte do
30. listopadu z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
města Příbor zajímavý dárek.

Vánoční čas v Příboře
Vánoční čas se kvapem blíží, a tak i Příbor v tomto čase bude patřičně vánočně
vyzdoben. Občanům, jeho návštěvníkům, ale hlavně dětem nabídne mnoho
pěkných a zajímavých akcí.
Celkem jsou připraveny čtyři vánoční koncerty.
Každou neděli po dobu adventu se uskuteční následující koncerty:
26. 11. Dechový orchestr mladých Příbor | kostel
sv. Valentina (koncert je určen i dětem)
3. 12. vystoupení souboru MUSICA DOLCE VITA
| refektář piaristického kláštera
10. 12. vystoupení smíšeného pěveckého sboru
GOSPEL BRNO | velký sál Kulturního domu
17. 12. závěrečný koncert v akustickém vystoupení KAMILA STŘIHAVKY & LEADERS | Kulturní
dům
Všechny koncerty budou začínat v 17 hodin a jsou
vhodné pro rodiny s většími dětmi.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se
uskuteční v rámci tradiční akce Mikulášská jízda,
kdy přijede Mikuláš s anděly v kočáře a doprovázet ho budou čerti na koních. Program, který začne v 16 hodin na náměstí Sigmunda Freuda, bude
bohatý a pestrý. Děti mohou poslat přání Ježíškovi,

připraveno bude i pomyslné Nebe a Peklo. S programem písniček pro děti vystoupí zpěvačka Petra
Černocká. Příborské muzeum připravuje v pátek
8. prosince v 17 hodin tradiční Adventní podvečer.
V sobotu 9. prosince od 9 do 13 hodin zveme rodiče s dětmi na Setkání betlémářů v Příboře IV. Expozici muzea oživí tento den jedenáct řezbářů, předvádějících řezbářské techniky při výrobě betlémů.
Město Příbor připraví v sobotu 9. prosince na
náměstí tradiční Vánoční jarmark, na kterém bude
možnost zakoupit tradiční české výrobky, dřevěné
hračky, vánoční dekorace, ozdoby, svíčky, dárky,
ale i masné výrobky ze zabijačky a mnoho jiného.
Od 9 hodin bude probíhat doprovodný program
s vánoční tematikou, ve kterém vystoupí děti mateřských a základních škol a FS Morava.
Město Příbor se již počtvrté zapojí do celorepublikové akce Česko zpívá koledy, a to ve středu
13. prosince. V 17.30 hodin vystoupí dětský pěvecký sbor Schola s krátkým program před radnicí. Společně si pak všichni včetně návštěvníků

v 18 hodin zazpívají české koledy na náměstí před
radnicí. Této akce se loni v celé České republice zúčastnilo několik desítek měst a obcí a zpívat přišlo
cca 120 tisíc lidí.
Živý betlém můžete v Příboře na náměstí vidět
v sobotu 23. prosince od 15 hodin. Tento tradiční
program připravuje římskokatolická farnost ve
spolupráci s městem Příbor. Každoročně v tomto
programu vystupují členové štramberského divadla a ochotníci, děti i dospělí.
Město Příbor
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
tel.: +420 556 455 455
e-mail: info@pribor-mesto.cz
www.pribor.eu
www.facebook.com/priboroficialni
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KAM na výlet

Objevte Karlštejnský poklad
otázka 1: b) 11. český král
otázka 2: c) Anna Svídnická
otázka 3: c) 11 dětí
soutěžilo: 539 čtenářů; správně 491; špatně 48
výherci: Lenka Janďourková, Choceň; Ilona Kolářová, Praha 9; Miloslava
Lajksnerová, Kolín; Kamila Trávníčková, Frýdek-Místek; Ivana Veiserová,
Praha 4; Eliška Vejrostová, Prostějov; Miloš Fára, Louny; Filip Masri, Jesenice; Petr Pavel, Pecka; Vojtěch Žák, České Budějovice

Záhadná místa Česka

Krajští vítězové v jednotlivých kategoriích budou
slavnostně vyhlášeni a ceny jim předány v rámci
doprovodného programu veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2018 v Praze.
Možnosti hlasovat v anketě o domácím cestovním
ruchu v minulém ročníku využilo více než 11 000
lidí. Šestý ročník ankety nabídne opět deset kategorií výletů, kterým můžete dát svůj hlas. Můžete
tedy přidělit svých třicet hlasů v deseti kategoriích čtrnácti krajům. Jinak řečeno, když zavřete oči
a zamyslíte se, například kam na letní dovolenou,
vybaví se vám místa oblíbená. Na vás pak jen bude
tato místa správně zařadit do kraje a přidělit
kraji svůj hlas.

otázka 1: b) cisterciáci
otázka 2: a) architekt
otázka 3: c) poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
soutěžilo: 412 čtenářů; správně 402; špatně 10
výherci: Jitka Spěváková, Kutná Hora; Renáta Doležalová, Šumperk;
Edita Golová, Kozlovice; Jana Míková, Hořovice; Věra Soukupová, Lomnice nad Popelkou; Karel Fiala, Jenišov; Stanislav Grela, Opařany; Jindřich Lípa, Rychnov nad Kněžnou; Jan Murdych, Pecka; Martin Polednik,
Karviná

Živé muzeum
otázka 1: a) 1925
otázka 2: b) Jak jde kroj, tak se stroj
otázka 3: c) 39
soutěžilo: 441 čtenářů; správně 431; špatně 10
výherci: Monika Bačová, Králův Dvůr; Michaela Bližňáková, Brumov-Bylnice; Emilie Horká, Karviná; Blažena Janeczková, Třinec; Šárka
Procházková, Brno; Růžena Starůstková, Staré Sedlo u Sok; Michaela
Vozárová, Bratislava; Jindřiška Zemanová, Loket; Milan Holý, Zábřeh;
Josef Janata, Nový Bor

Křížovka
… především horolezci…
soutěžilo: 361 čtenářů; správně 334; špatně 27
výherci: Žaneta Opluštilová, Praha 4; Ludvík Jaroš, Jihlava; František
Kulhán, Praha 10

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: a) Chrudim (1943)
soutěžilo: 373 čtenářů; správně 352; špatně 21
výherci: Vladimíra Batistová, Volary; Alena Vacková, Vysoké Mýto; Stanislav Čech, Světlá nad Sázavou

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
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Deset hlasujících v anketě získá po jedné ceně
od každého z deseti partnerů ankety – tedy celkem deset cen. Výherci budou zveřejněni v březnovém vydání magazínu KAM po Česku nebo od
20. 2. 2018 na www.kampocesku.cz/anketa.
www.kampocesku.cz
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Zažijte cestu, zažijte příběh!

kategorie výletů
 PĚŠÍ TURISTIKA  CYKLOTURISTIKA  LETNÍ
DOVOLENÁ  ZIMNÍ DOVOLENÁ  PAMÁTKY 
FOLKLOR A TRADICE  KONĚ A KOŇSKÉ STEZKY 
ZÁŽITKY A ADRENALIN  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS
 VÝLETY S DĚTMI 
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otázka: Kromě Záhadná místa Česka vydalo nakladatelství Kartografie
Praha další tematické mapy. Kterou tematickou mapu nakladatelství
nevydalo?
odpověď: c) Vinařské cíle České republiky
soutěžilo: 433 čtenářů; správně 409; špatně 24
výherci: Lenka Čermáková, Košetice; Miloslava Kárová, Benešov; Miroslav Pokorný, Plzeň

Anketa určená široké veřejnosti „Kraj mého srdce 2017“ vstupuje do svého
6. ročníku. Pořadatelem je redakce KAM po Česku a veletržní společnost Incheba
Expo Praha. Hlasování proběhne od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018 na internetových
stránkách www.kampocesku.cz. Záštitu nad anketou převzala Asociace krajů
České republiky.

cz

Celkem došlo 2 559 odpovědí, 2 445 z internetu a 114 dopisů,
z toho 1 527 žen a 1 032 mužů

Kraj mého srdce 2017

u.

Kam po Česku,
speciál, červen 2017
Správné odpovědi a výherci
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Vánoce ve Valašském muzeu v přírodě
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je jedním z nejstarších
a nejkrásnějších muzeí v přírodě v Evropě, a pokud se chcete s tradičním
Valašskem seznámit, určitě ho musíte navštívit. Po celý rok zde probíhají skvělé
akce inspirované folklorem, lidovými zvyky a tradičními řemesly.
program v prosinci
3. 12. Večer při svíčkách
– slavnostní předvánoční koncert nadžánrové
kapely FLAIR
5. 12. Mikulášský podvečer
– prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou
6.–8. 12. a 11.–15. 12. Vánoce na dědině
– tradiční program pouze pro objednané školy
a skupiny s ukázkami zimních prací, přípravy
Vánoc a vánočního zvykosloví
9.–10. 12. Vánoční jarmark
– nabídka dárků z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů,
oživené expozice ve Valašské dědině

16.–17. 12. Živý betlém
– lidová hra o narození Ježíše podle Matoušova
evangelia
26. 12. Štěpánská koleda
– vánoční koncert v kostele sv. Anny s cimbálovou
muzikou Javořina
Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 757 111
e-mail: muzeum@vmp.cz
www.facebook.com/VMPRoznov
www.vmp.cz

KAM na výlet

Jarmek, Valašské Klobouky

Vánoce na Valašsku

Jedinečné adventní zážitky na Valašsku
Zkuste se oprostit od předvánočního shonu a objevte romantiku tohoto času na
východní Moravě. Věřte, že setkání s lidovými tradicemi a zvyky, které se dosud
dodržují ve valašských vesnicích, nebudete litovat. Vrátíte se v čase desítky let
zpátky, je to inspirující, dodává to sílu, je to romantické a zábavné.
Nevelké město Valašské Klobouky určitě stojí za
to navštívit v době Valašského mikulášského jarmeku (valašský výraz pro jarmark). Ten letošní, v pořadí 26., je připraven na sobotu 2. prosince. Těšit se
můžete na tradiční mikulášskou obchůzku s čertovskými družinami z různých koutů Valašska. Hned musíme dodat, že takové čerty jako zde hned tak někde
neuvidíte. Zažijete adventní zvyky a tradice, poznáte
dávná řemesla, navštívíte trh lidových a rukodělných
výrobků. K akci patří vystoupení muzik a souborů,
výborné jídlo a pití, ale také různé jarmekové soutěže.

Do Valašských Klobouk, se můžete vydat speciálním
Mikulášským parním vlakem, který pojede z Valašského Meziříčí přes Vsetín a Horní Lideč a ve kterém
jistojistě potkáte mikulášskou družinu.
V Rožnově pod Radhoštěm, uprostřed Beskyd,
se nachází Valašské muzeum v přírodě. Ve čtyřech
areálech je umístěno na 100 památkových objektů,
např. chalupy, kostel, kovárna i šenky, které pravidelně
ožívají nejrůznějšími lidovými zvyky a tradicemi. Adventní a vánoční akce patří ve skanzenu mezi nejvyhledávanější. Začínají 5. 12. Mikulášským podvečerem,

Závršané na jarmeku, Valašské Klobouky

který je spojen s prohlídkou areálu a mikulášskou
nadílkou. Následující víkend (9. a 10. 12.) pak patří
tradičnímu Vánočnímu jarmarku, ve kterém neschází
nabídka dárků z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů. Ožijí vesnické chalupy ve
Valašské dědině, poznáte zde staré vánoční zvyky,
ochutnáte vánoční perník, vánoční oplatky či vánočky,
prakticky celý areál voní vánočními dobrotami.
Vánoční program v muzeu zakončí 26. prosince
Štěpánská koleda spojená s vánočním koncertem cimbálové muziky Javořina v dřevěném kostele sv. Anny.

www.vychodni-morava.cz
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc říjen 2017
Celkem došlo 1 237 odpovědí, 1 174 z internetu a 63 dopisů, z toho 669
žen a 568 mužů.

Edice ČT
otázka: Jak se říká místnosti ve věži zámku ve Stáži nad Nežárkou, kde Ema Destinnová údajně
pořádala spiritistické seance?
odpověď: b) Komnata duchů
soutěžilo: 416 čtenářů; správně 391; špatně 25
výherci: Blanka Hábová, Praha; Pavel Hejtmánek, Hodonín; Dušan Žampach, Vimperk

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) Lázně Libverda (1922)
soutěžilo: 413 čtenářů; správně 402; špatně 11
výherci: Marie Havlíčková, Ivančice; Vladimír Hovorka, Žamberk; Petr Rykr, Tanvald

Křížovka
… lázeňský trojúhelník…
soutěžilo: 413 čtenářů; správně 402; špatně 11
výherci: Zdeňka Boušková, Praha; Antonie Krausová, Vysoké Mýto; Milan Zachrdla, Valašské Meziříčí

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
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Masar yka 2, 47
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Luděk Sládek
šéfredaktor

Tajenku křížovky a odpověď na fotohádanku nám zašlete do 30. listopadu
z www.kampocesku.cz/souteze nebo na adresu redakce. Dvakrát tři autoři správných
odpovědí obdrží mapu věnovanou vydavatelstvím Kartografie PRAHA.
a) Jeseník
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b) Kyjov

c) Rýmařov

ŠKODA
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VELETRHY
CESTOVNÍHO
RUCHU

VÝSTAVIŠTĚ BRNO
18.–21. 1.
2018

„Nezůstaneme
na noc?“

