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Adventní svícení

Hrou k poznání světa...

Lyžovat, plavat a bavit se 

Zima je krásná 
i bez Santy



Kraj mého srdce
III. ročník ankety 

Podpořte hlasem svůj oblíbený kraj v sedmi kategoriích: 
SEDM VÝHERCŮ získá po jedné ceně od všech partnerů 
projektu. Slavnostní vyhlášení vítězných krajů proběhne 
v rámci doprovodného programu prestižního veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World v Praze ve dnech 
19.–22. února 2015. Seznam sedmi výherců hlasujících 
v anketě bude zveřejněn na www.kampocesku.cz 
a v březnovém vydání magazínu KAM po Česku.

Hlasujte na: 
www.kampocesku.cz/anketa 
do 31. ledna 2015

 letní dovolená

 pěší turistika

 cykloturistika

 folklor a tradice

 adrenalin

 památky/historická místa

 zimní dovolená 
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Kam až domů k vám
n KAM po Česku vychází ZDARMA, v českém jazyce, 9x ročně 

n  zasilatelská cena (poštovné + balné) je 252 Kč (za 9 vydání v roce 2015)

    + BONUS: magazín KAM na výlet Speciál (2 vydání v roce 2015)

n cena zaslání jednoho vydání magazínu KAM po Česku je 28 Kč 

Jak objednat?
poštou na adrese: Adiservis, s.r.o. 
Na Nivách 18, 140 00 Praha 4
e-mailem: adiservis@seznam.cz
mobilem: +420 603 215 568

ZDA ZDA
       ZDA

S námi víte KAM – předplatné
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vyšlo

27. října

vychází 
3. listopadu

Milí čtenáři,
je tu podzim, mé ob-

líbené roční období, které 
si užívám, tedy jakmile slu-
níčko překoná ranní mlhy, 
není zima a neprší. Takový 
listopad mám opravdu rád. 
V  opačném případě nevy-
lézám, netoulám se a  do 
hlavy se mi derou myšlenky 
chmurné a  je to se mnou 
jako s  ruským cirkusem 
v Praze (1968), lépe nekrmit 
– nedráždit. Letošní podzim 

by měl být v první polovině vlažný, srážkově průměrný 
s větry přejícími drakiádám. Jak bude dál, ví ale jen „Santa“, 
který si už nedočkavostí okusuje nehty. A proto vás lidičky 
zapřísahám, kupujte jen to, na co opravdu máte a co oprav-
du potřebujete. Když to udělají všichni, nenajdeme pod 
stromečkem kupu vánočních zbytečností. Naopak, zbude 
nám fůra času i elánu na přípravu štědrovečerního posezení 
s rodinou u sváteční tabule plné dietních omylů.  

Protože si mnozí říci nedají, mám pro ně alespoň malé 
varování. Nedávno jsem si koupil v renomované sportovní 
prodejně botky na takové to obyčejné chození. Protože ale 
od narození nečtu manuály, nepřečetl jsem si ani příbalový 
letáček, kde mě mělo varovat už samo drobounké písmo. 
Když se mi z bot po třech měsících začala vytrácet barva a při 
došlápnutí ozývat vrzavý zvuk, který rozštěkal psy i v sou-
sední vesnici, rozhodl jsem se botky reklamovat. Reklamace 
mi byla zamítnuta s odvoláním na onen letáček: „Módní 
obuv – obuv ovlivněná módou a inspirovaná sportovní 
obuví (např. fotbalem, jógou apod.). Obuv většinou plní 
funkci doplňku, ne vždy je konstruována funkčně. Mód-
ní obuv je obuv určená pro krátkodobé nošení např. po 
místních komunikacích, v dopravních prostředcích a nebo 
v místnostech. Svou konstrukcí a materiálovým složením je 
určena, navržena a vyrobena k nošení v nenáročných pod-
mínkách a prvořadá je u ní módnost, nikoliv životnost. Zpra-
vidla se vyznačuje aktuálními módními prvky, které také 
určují její přibližnou životnost. Tato obuv není učena pro 
každodenní, časté používání. Případné vyřízení reklamací 
bude vycházet z výše uvedených informací o módní obuvi, 
o nichž byl zákazník prostřednictvím infoletáku poučen.“ 
„Inu,“ řekl jsem si, „kdybys nebyl trouba, nekupuješ si módu 
do rakve…“ a botky jsem recykloval v nejbližším kontejneru.

Bohu díky za čas adventní, který nám dává jednou 
v roce na Vánoce zapomenout na takové i horší lapálie. Je 
krásné v tento čas pozorovat tváře lidí, kteří se sejdou na 
náměstích pod slavnostně rozsvícenými vánočními stro-
my. Podobné tváře pak potkáváme o adventních nedělích, 
na vánočních trzích a jarmarcích, dokonce i v kostelích při 
vánočních koncertech nebo na půlnoční. Je krásné vidět 
tolik rozzářených dětských očí, stejně jako těch zasněných 
očí dospělých. Dost možná proto také advent je, aby nám 
koncem roku cosi připomněl. Všem našim čtenářům přeji 
klidný závěr roku a ve zdraví prožitý rok příští.    

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Přeji celé redakci krásné babí léto, všem se nám 

líbí tipy na výlety. Těšíme se na další vydání časopi-

su. Stále hodně dobrých tipů pro malé i velké! 

Babička Fialová za vnoučata Karolínku a Štěpánku, Karlovy Vary

Vážený pane šéfredaktore, za dlouhou dobu, 

co se zabývám dějinami umění v  Litomyšli, jsem 

se v  literatuře dočetl opravdu leccos. Vše ale pře-

konává tvrzení v článku o Juliu Mařákovi v posled-

ním čísle Vašeho magazínu, že tohoto proslulého 

krajináře (výraz „krajinomalíř“ je velmi neobvyklý) 

k  výtvarnému umění „přivedl paradoxně náš nej-

větší hudební skladatel Antonín Dvořák, který ho 

vyučoval na litomyšlském gymnáziu“. Prvním Ma-

řákovým učitelem kreslení – a  to soukromým (!!!) 

– byl skutečně muž jménem Antonín Dvořák, niko-

liv však slavný skladatel, nýbrž portrétista a  malíř 

žánrů a  střeleckých terčů, též fotograf, nar. 1817 

v Němčicích u Litomyšle, zemř. 1881 v Praze. 

S pozdravem Stanislav Vosyka

Vážený pane Vosyko, děkuji za vaše upozornění, 

samozřejmě se jedná o velký omyl, za který se omlou-

váme. Jak už to tak v životě chodí, často se stává přá-

ní otcem myšlenky. Nicméně jsme rádi, že máme tak 

pozorné čtenáře. 

Vážená redakce, váhám nad soutěžní otázkou, 

že na nás někdo „číhá“? Loni jsem s vnučkou navští-

vila Borkovická blata a  bylo tam nádherně. Pověst 

sice praví, že v nich číhají bludičky, ale na nás tam 

žádná nepřišla, zřejmě se tam pohybují jen za noci. 

Zato tam na nás „číhaly“ stovky rosnatek okrouh-

lolistých, tolik jsem jich za celý svůj víc než šede-

sátiletý život nikde nespatřila. A  že jsem už viděla 

leckterá „blata“. Takže svým způsobem jsou správné 

odpovědi b) i  c). Rovněž stran akademika Heyrov-

ského nemám jasno. Fakt je, že pomocí Googlu lze 

vyhledat informaci, že jeho matka byla Anna z rodu 

Veselých z Veselí, ale na jiné stránce (ve Wikipedii) 

se nachází informace, že jeho matkou byla Klára 

rozená Hanlová z Kirchtreu. Nevím tedy, který údaj 

je pravdivý. Jinak mě Vaše soutěže baví, Váš časopis 

vždy vyhledávám (překvapilo mě např., že pracovni-

ce informačního střediska v Bzenci, kde jsem se loni 

po něm ptala, vůbec netušila, že existuje!) a už mi 

několikrát dal zajímavý podnět k výletu po Čechách. 

S pozdravem Ivana Fantová

Vážená paní Fantová, moc děkuji za Váš dopis 

a  ohledně soutěže, rosnatka byla opravdu správně 

a slovo číhá bylo myšleno jen v nadsázce, proto bylo 

také napsané v uvozovkách. Ale to Vy víte. Ohledně 

pana Heyrovského si ale už tak jistý nejsem. Klidně 

můžete mít pravdu Vy. Znejistěla jste hodně lidí. To mi 

můžete věřit, stejně jako já věřím ve správnost naší 

odpovědi, potvrzenou Veselskými. Inu, třeba se nám 

ozve někdo další a rozsoudí nás… 

Luděk Sládek, šéfredaktor

hrad Floss a  Parkštejn a  také 

slib získání Chebska za 10 tisíc 

hřiven stříbra. Chebsko by bý-

vala byla dobrá koupě. Přitom 

již roku 1206 slíbil Chebsko Filip 

Švábský Václavu I. jako věno své 

dcery Kunhuty, ale k  postou-

pení nedošlo. Nakrátko se ho 

zmocnil Přemysl Otakar II. roku 

1266, ale už roku 1276 se odtud 

poklonkoval kvůli říšské klatbě. 

Václav II. území získal na základě 

další sňatkové úmluvy (1291), 

leč i on roku 1304 Chebsko ztra-

til po vpádu krále Albrechta  I. 

Pro Čechy ho získal až Jan Lu-

cemburský (1322), za vojenskou 

pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě 

u Mühldorfu, ale už ne za 10, ale za 20 tisíc hřiven 

stříbra a  jako autonomní území. Neoddělitelnost 

Chebska od českých zemí potvrdil až roku 1348 

majestát jeho syna Karla IV.

Alois Rula

Mladý Jan, hrabě lucembur-

ský, hrabě v Laroche a markrabě 

v Arlonu, byl na dobré cestě stát 

se po smrti svého otce Jindři-

cha VII. také římskoněmeckým 

králem. Možná proto svěřil jeho 

výchovu otec francouzské-

mu královskému dvoru Filipa 

IV. Sličného. Toho Filipa, který 

v  pátek 13.  října 1307 obvinil 

templáře z  kacířství a  zmocnil 

se jejich majetku. Přesto se Jan 

otcovým nástupcem nestal. 

Podmínkou pro zvolení byl věk 

18 let, ale když Janův otec roku 

1313 zemřel, byl Jan ve svých 

17 letech již českým králem, ale 

to nestačilo. Rakouský vévoda 

Fridrich Sličný byl hrozbou pro české království, 

proto Jan podpořil volbu Ludvíka IV. Bavora. Zvo-

leni byli ale oba soupeři a  Evropa měla další dva 

vzdorokrále. Za svou podporu však dostal v  pro-

sinci 1314 od Ludvíka Bavora Barrach, Antverpy, 

nost mu ale velela biskupskou hodnost nepři-

jmout. Schoval se tedy před vyslanci v husinci mezi 

hejno hus. Ty ho ale silným kejháním prozradily. Co 

mu tedy zbývalo. Zemřel 8. listopadu roku 397 na 

jedné ze svých misijních cest. Některé zdroje uvá-

dějí, že zemřel o dva roky později , tedy roku 399. 

Pohřeb se konal 11. listopadu. Do pranostik vstou-

pil jako ten, na jehož svátek lze očekávat první sníh. 

Myslíte, že letos se na 11. listopad můžeme spoleh-

nout? mirea

Svatý Martin se 

narodil roku 316 (po-

dle některých zdrojů 

to bylo až v  roce 317). 

Jeho rodiče byli po-

dle dnešních měřítek 

pohané, hlavně otec, 

takže ctil nejenom řím-

ské bohy, ale i  tradice, 

které mu velely stát se 

vojákem. V severní Ga-

lii se mu však stala pří-

hoda, která ho dodnes symbolizuje. Vypráví se, že 

když projížděl na koni zimní krajinou Galie, potkal 

mrazem prokřehlého muže. Protože neměl u sebe 

nic, čím by mu pomohl, rozetnul alespoň mečem 

svůj vojenský plášť a polovinu daroval nebožákovi. 

Na druhý den měl sen, ve kterém se mu zjevil Ježíš 

Kristus oděný do poloviny jeho pláště. Na Velkou 

noc roku 339 se tedy nechal Martin pokřtít. Poté 

z armády odešel a obrácen na křesťanskou víru byl 

roku 371 věřícími z Tours zvolen biskupem. Skrom-

Kterak Jan k Chebsku přišel (700 let)

Jan Lucemburský (1296–1346), ve světě známý jako Jan Český, byl desátý český 
král, moravský markrabě, lucemburský hrabě a 25 let i titulární král polský. Rád se 
účastnil rytířských klání, válečných tažení, ale byl také obratným politikem. 

Na svatého Martina bývá dobrá peřina (1615 let)

V kalendáři 11. listopad patří sv. Martinu z Tours. A jak jistě víte, čeká se od něho, 
že přijede na bílém koni. Roky jeho narození a úmrtí se v různých zdrojích odlišují, 
ale je pravděpodobné, že letos si připomeneme neuvěřitelných 1615 let od úmrtí 
tohoto nejznámějšího a nejuctívanějšího světce Evropy.

Jezdecký portrét krále Jana, Gelnhausenův 

kodex (jihlavská právní kniha obsahující 

městské a horní právo z přelomu 

14. a 15. stol.)

Svatý Martin a žebrák (Wilfred Thompson, 1891–1921)
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KAM na výlet s:
Vlastimilem Vondruškou, PhDr., CSc. 

Každý z nás má své-

ho oblíbeného autora. 

Já kupříkladu autora 

historicko-detektivních 

příběhů Vlastimila Von-

drušku. Oslovil mě jeho 

osobitý způsob sdělené 

fi kce s kriminální záplet-

kou na pozadí historic-

kých událostí. Vlastimil 

se narodil 9.  května 

1955 v Kladně a po ma-

turitě na kladenském 

gymnáziu vystudoval 

obor historie a  etno-

grafi e na FF UK v Praze. 

Do roku 1990 působil v Národním muzeu v Praze. 

Poté se věnoval podnikání, kdy s manželkou Alenou 

založil sklárnu Královská huť v Doksech, kde vyráběli 

kopie historického skla. Po roce 2009 se zcela oddal 

psaní, rád ale také cestuje i fotí a občas si vyleze i na 

nějakou tu skálu. Dosud publikoval na 50 vědeckých 

studií a článků, vydal 20 knih vědeckých a popu-

lárně naučných, více než 40 historických románů 

pro dospělé a šest knih pro děti. Je autorem dvou 

divadelních her, předlohy k fi lmu „Jménem krále“ 

a podle jeho historických románů vznikly čtyři roz-

hlasové hry.

Bezděz, kde žil můj literární hrdina Oldřich z Chlu-

mu, je hrad, který budí i dnes respekt. I když je během 

zimy zavřený, loni v únoru jsem tam podnikl zimní 

výstup a stálo to za to. Představte si naše předky, kteří 

výšlap museli absolvovat denně, a ještě s nákladem 

na zádech, neboť zásobovat takový hrad nebyla ma-

ličkost. Ale advent je půvabný i v Podbezdězí. Směrem 

na hrad Houska je vesnička Žďár, jejíž náves s roube-

nými chalupami vypadá, jako by se tu zastavil čas. 

Když sem v zimě přijdu a zavřu oči, vidím ponocného 

s rohem, který svolává na půlnoční mši. Pod Houskou 

jsou zase pískovcové skály, kde byl prý vstup do pekla. 

Zimní procházka okolními lesy, jimiž začíná Kokořín-

sko, je opravdu zážitek. A na konec něco pragmatic-

kého. V Jestřebí stojí roubená rychta z 18. století, v níž 

je vynikající restaurace. Pokud je dobré počasí, dá se 

vystoupat na nedaleký pískovcový skalní blok, kde kdy-

si býval hrad. Při dobrém počasí je odtud fantastický 

rozhled. Na jedné straně Ještěd a na Ralsku zřícenina 

Vartemberku, na opačné Česká Lípa a o kus dál Ronov 

se zbytky hradu pánů z Dubé. Celá středověká historie 

kraje.

Děkuji za tip na výlet pro naše čtenáře. Osobně 

Vám přeji vše dobré a Oldřichovi z Chlumu nehy-

noucí přízeň krále Přemysla II., královny Kunhuty 

i Václava II.  

Luděk Sládek, šéfredaktor

Zatímco smyslu pro diplomacii se mu příliš 

nedostávalo, šlo o výtečného válečníka. Byl to ne-

ohrožený vojevůdce, který neměl strach podnikat 

válečné výpravy. Ctižádostivý král usiloval o získání 

císařské koruny, a proto na přelomu let 1254 a 1255 

podnikl první křížovou výpravu do pohanských 

Prus. Důvodů k  této křížové výpravě bylo více – 

kromě naklonění si přízně papeže (žádal uznání 

dědičných práv pro své nelegitimní děti) se hlavně 

snažil rozšířit své území směrem na severovýchod 

do Pruska. V Prusku chtěl Přemysl Otakar II. nasto-

lit přemyslovskou moc. Tato první křížová výprava 

je líčena v  oslavném duchu „jako výprava mladé-

ho krále, který v sobě nezapře rytíře“. Během této 

výpravy porazil pohanské Prusy v bitvě u Rudavy, 

a ti poté přijali křesťanství. Tímto vítězstvím si Pře-

mysl Otakar II. zajistil silný vliv ve Slezsku a v Pol-

sku. Současně se stal vážným kandidátem štaufské 

strany na císařský trůn. Jeho kandidaturu potvrdila 

papežská kurie. Z olomouckého biskupství se mělo 

stát arcibiskupství spravující tato území. Na této 

křížové výpravě položil Přemysl Otakar II. základní 

kámen města Královec (dnešní město Kaliningrad). 

 – mat – 

Před svým odchodem do 

Prahy, působil Matyáš u  pa-

pežského dvora v  Avignonu. 

Tady se s  ním také setkává 

mladý markrabě Karel, který 

později pověřil Matyáše jeho 

největší stavbou. Tomu ale 

předcházela „Ex supernae pro-

videntia maiestatis“, bula vy-

daná Klementem VI. 30. dubna 

1344. Tou byla povýšena praž-

ská diecéze (založena 973) na 

arcidiecézi. Posledním praž-

ským biskupem (1343–1344) 

a  zároveň i  prvním arcibisku-

pem (1344–1364) se tak stal 

Arnošt z  Pardubic. Jakmile 

bylo rozhodnuto o  stavbě 

nové trojlodní gotické katedrály, která by se stala 

místem posledního odpočinku českých panovní-

ků, uložení korunovačních klenotů a sloužila jako 

hlavní svatyně pražské diecéze, pozval Karel Maty-

áše do Prahy. 

Stavbu takto monu-

mentálně pojatého díla ale 

podpořil i velkolepý králov-

ský dar – urbura (desátek) 

ze všech stříbrných dolů. 

Základní kámen položil 

21.  listopadu 1344 osobně 

již slepý král Jan Lucem-

burský a jeho synové Karel 

a  Jan Jindřich. V  následu-

jících osmi letech vystavěl 

Matyáš osm arkád vnitřního 

chóru, navazující části ocho-

zu včetně pěti závěrových 

kaplí a celou východní část 

dlouhého chóru. Na Hrad-

čanech k tomu účelu založil 

Matyáš vlastní stavební huť, 

která pracovala ještě čtyři roky po jeho smrti roku 

1352. Poté ji včetně stavby katedrály i dělníků pře-

vzal Petr Parléř, který však původní Matyášovy plány 

výrazně obměnil. Stavba byla mnohokrát přerušena 

a dokončena až roku 1929. -lgs-

První křížová výprava Přemyslova (760 let)

Přemysl Otakar II. (1233–1278), přezdívaný obdivným 
pojmenováním král železný a zlatý, byl druhorozeným 
synem krále Václava I. a Kunhuty Štaufské a pátým králem 
z rodu Přemyslovců. Byl to schopný a cílevědomý vladař, král 
s povahou válečníka, který usiloval o nadvládu nad sousedními 
zeměmi.

Katedrála lomeného slohu (670 let)

Matyáš, významný představitel poklasické gotiky, se narodil okolo roku 1290 ve 
francouzském Arrasu. U nás je znám jako architekt, kameník a především jako 
první stavitel katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. 

Svatovítská katedrála, „Matyášova část“
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Historia 
magistra vitae
1. listopad 1919 (95 let)

Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. 

Působil také jako divadelní pedagog a  recitátor, 

ztvárnil desítky velkých rolí v Národním divadle. Za 

komunistického režimu byl za své křesťanské pře-

svědčení omezován v herecké i pedagogické práci.

1. listopad 1784 (230 let)

V Jizerním Vtelně se narodil František Vetešník, 

kněz, národní buditel, spisovatel, autor básní a po-

vídek a překladatel. Na kněze byl vysvěcen v roce 

1808. Působil v Mcelích, Dolním Bousově, Markvar-

ticích a v r. 1838 byl ustanoven děkanem v Sobotce, 

kde 19. 1. 1850 zemřel.

2. listopad

Na 2. listopad připadá Památka všech zesnulých, 

lidově Dušičky. Slaví se od 10. století, kdy bylo zvy-

kem v tento den navštívit hřbitov, na rodinném hro-

bě rozsvítit svíčku a položit na něj květinu. Tento 

zvyk vyjadřuje symbol víry a věčného života.

4. listopad 1419 (595 let)

Tento den došlo k  boji u  Živohoště. Katoličtí 

šlechtici pod vedením Petra Konopišťského ze 

Šternberka napadli husitské poutníky ze Sezimova 

Ústí. Posily západočeských husitů přinutily Petra ze 

Šternberka se zajatci ustoupit ke Kutné Hoře, kde 

byli svrženi do šachty zvané Tábor.

4. listopad 1619 (395 let)

Fridrich Falcký přijal nabídku české koruny a byl 

korunován českým králem. Další kandidáti na český 

trůn byli Karel Emanuel Savojský a Jan Jiří Saský. Pro 

Fridricha mluvilo to, že byl členem jednoho z nej-

významnějších rodů a  vládcem historicky velmi 

významného území v říši. 

4. listopad 1919 (95 let)

Narodil se Vlastislav Chalupa, který byl agentem 

StB a jedním z nejvýkonnějších udavačů. Odhaduje 

se, že má na svědomí až několik set případů udání. 

Vystupoval pod krycími jmény major Král, dr. Sladký, 

dr. Černý. Pod jménem Maison emigroval do Francie 

a pak do USA.

5. listopad 1949 (65 let)

Na Pankráci bylo oběšeno šest nestraníků, před-

stavitelů odbojových skupin, kteří byli obviněni 

z údajného protikomunistického povstání v roce 

1949. Jednalo se o první masovou justiční vraždu 

v komunistickém režimu, která byla předzvěstí pro-

cesu se skupinou Milady Horákové.

profesorem krajinomalby (1836). Jako 

umělec pozvolna přešel od klasicismu 

k romantickému výrazu svých děl, ovšem 

s výraznými realistickými prvky, které do 

jeho tvorby přinesla láska k holandskému 

malířství 17. století. Mezi jeho nejznáměj-

ší díla patří cyklus 12 obrazů „Český rok“, 

kde ve svých obrazech mapoval českou 

krajinu (pohled na Kokořín, krajina s Kři-

voklátem). Vychoval celou řadu žáků, ale 

největší vliv měl především na své syny 

Josefa a  Quida a  na svou dceru Amálii, 

kteří svým způsobem dál rozvíjeli odkaz 

svého otce. Ale jejich životní osudy byly krátké. 

Nejvyššího věku se dožila Amálie (66 let), která se 

nikdy neprovdala a starala se za života svých brat-

rů o domácnost. Provozovala malířskou školu a její 

žačkou byla například známá malířka Zdenka Brau-

nerová. Josef Mánes zemřel předčasně ve svých 

58 letech, zřejmě na progresivní paralýzu mozku, 

a bratr Quido žil sám, zemřel roku 1880.

-baal-

Narodil se 3. listopadu 1784 v  Praze jako syn 

nemajetného mlynářského tovaryše, který si nej-

prve musel přivydělávat jako dekorativní malíř 

v pražské porcelánce a kreslení se věnoval jen ve 

volném čase. Teprve ve 20. letech 19. století za-

čal studovat na nově založené krajinářské škole 

pražské Akademie pod vedením Karla Postla. Ten 

Antonína významně ovlivnil v  dalším směřová-

ní a  po profesorově smrti byl Mánes jmenován 

Pocházel z  rodiny vrchnostenského úředníka 

hraběcí rodiny Paarů v Bechyni. Studoval malířství 

a  grafi ckou školu ve Vídni, kde se také seznámil 

s  klasicismem, grafi ckou vedutou a  malbou pa-

noramat. V roce 1806 si zařídil ateliér v Praze a až 

do roku 1817 vyučoval krajinomalbu a  grafi ckou 

vedutu na pražské Akademii, kde se stal prvním 

profesorem krajinářské školy. Mezi jeho žáky patřili 

mj. Josef Šembera, Vincenc Morstadt, Josef Bedřich 

Zwettler a Antonín Mánes, který se stal Postlovým 

nástupcem na Akademii. Jeho zásluhou nabyla na 

významu i grafi cká dílna, zřízená roku 1802 a vede-

ná würzburským rytcem Antonem Herzingerem. 

Od roku 1804 pracoval také jako malíř divadelních 

dekorací ve Stavovském divadle. V  jeho díle se 

prolíná romantismus a  klasicismus s  vídeňskými 

i  francouzskými vzory Jacoba Philippa Hackerta, 

Clauda Lorraina a Nicolase Poussina. Věnoval se též 

portrétní tvorbě a  kresbě pohlednic pro lázeňská 

města. Ve svých dílech zachycoval oblíbená výletní 

místa Pražanů a lyrické přírodní motivy. Podařilo se 

mu zvýšit prestiž českého krajinářství a svými obra-

zy je zastoupen hlavně ve sbírkách Národní galerie 

a Muzea hlavního města Prahy. Zemřel předčasně 

na plicní tuberkulózu 15. března 1818 a je pohřben 

na Olšanských hřbitovech v Praze. -aba-

Otec mánesovského klanu malířů (230 let)

Antonín Mánes, malíř, kreslíř a ilustrátor, vychoval ze svých tří potomků významné 
umělce. Syn Josef se stal dokonce zakládající osobností českého výtvarnictví 
a největším mistrem české malby. Svým nesvázaným akademickým přístupem 
položil základy také realistickému krajinářství.

První klasicistní krajinář (245 let)

Karel Postl (také Postel), malíř, kreslíř, grafi k, se narodil 9. listopadu 1769 a je 
považován za zakladatele české krajinomalby. Mnohá svá díla věnoval Praze, ke 
které ho vázalo silné citové pouto.

Krajina s hradem a pasačkou dobytka

Čertovy proudy

Český Krumlov

www.kampocesku.cz   4
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5. listopad 1924 (90 let)

Hokejovým fanouškům by nemělo ujít výročí naro-

zení hokejisty Karla Stibora. Československo repre-

zentoval na mistrovství světa v roce 1947 v Praze, 

kde tým získal zlatou medaili. Zemřel při leteckém 

neštěstí nad kanálem La Manche v roce 1948.

6. listopad 2009 (5 let)

Před pěti lety zemřel Otomar Krejča (23. 11. 1921 

– 6. 11. 2009), český herec a divadelní režisér a za-

kladatel Divadla za branou. Po invazi vojsk Varšavské 

smlouvy podepsal petici 2000 slov, v roce 1970 byl 

vyloučen z KSČ a Divadlo za branou bylo o dva roky 

později zrušeno. 

7. listopad 1619 (395 let)

Tři dny po korunovaci Fridricha Falckého byla koru-

nována jeho manželka Alžběta. Pro české protes-

tantské stavy představovala nová královna příslib 

anglické pomoci, kterou ovšem Jakub I. svému zeti 

nikdy neposkytl. Oba manželé vešli ve známost jako 

„Zimní král“ a „Zimní královna“.

7. listopad 1739 (275 let)

Tohoto dne nastala veliká a dlouhá zima, alespoň 

to tvrdí Veleslavínův Kalendář historický. Kruté mra-

zy toho roku prý trvaly až do Velikonoc. Následkem 

neúprosné zimy zahynulo kvůli nedostatku píce 

v Čechách přes 112 000 kusů dobytka.

8. listopad 1854 (160 let)

Zemřel švýcarský architekt Petr Nobile, představitel 

pozdního klasicismu a raného historismu. Vrcho-

lem jeho kariéry byla funkce ředitele architektury 

na Vídeňské akademii výtvarného umění. V letech 

1838–1848 se podílel na návrhu novogotické pře-

stavby Staroměstské radnice v Praze.

9. listopad 1884 (130 let)

V Praze se konal pohřeb zakladatele Sokola Miro-

slava Tyrše. Průvod vedl z tělocvičny v Sokolské 

ulici směrem na Olšanské hřbitovy. Tyrš zemřel za 

nejasných okolností v srpnu roku 1884 v tyrolských 

Alpách. Tyrš byl uložen do hrobky svého tchána 

a spolupracovníka Jindřicha Fügnera.

10. listopad 1919 (95 let)

V Plzni se narodila česká malířka Alena Koenigs-

marková. Nejdříve malovala na porcelán, později 

se soustředila na malbu portrétů, květin a přírod-

ních motivů. Inspirovala se školou nového realismu 

a také novomanýrismem. Zemřela 2. listopadu 2010 

ve věku 91 let.

role tragické i komic-

ké, velmi jí seděly role 

aristokratických žen, 

kde mohla vyniknout 

její robustnější po-

stava a přirozená ele-

gance. Postupně se 

začala stylizovat do 

rolí hrdinských matek 

a moudrých žen.

Jejího nevšedního 

talentu si brzy všiml 

také fi lm, ve kterém 

postupně vytvořila řadu rolí babiček, maminek, te-

tiček a starších žen. Svůj působivý přednes uplatnila 

také v rozhlase, kde přednášela národní klasiky (na-

příklad Babičku Boženy Němcové) a četla i pohádky. 

V roce 1941 vydala svou vzpomínkovou knihu Jak 

šel život. Zemřela 17. června 1960 v Praze ve věku 

nedožitých sedmdesáti šesti let. 

Drahomíra Samková

První obyvatelé tu těžili dřevo, ale také stříbro, 

měď i olovo. Vévoda Valdštejn dokonce vydal zdej-

ším horníkům glejt, kterým jim zaručoval možnost 

výhodného získání selských usedlostí. Nejvýše po-

loženým dolem byl „Vysoký hrad“ na Kotli, odkud 

byla ruda snášena do Rokytnice (za jeden doprave-

ný centýř, tj. asi 61,7 kg, se roku 1630 platilo 12 krej-

carů). Smrt Valdštejna znamenala úpadek zdejších 

dolů. Zdrojem obživy se tak stalo sklářství. Již před 

rokem 1562 tu založil Arnošt z Újezdce a Kunic huť, 

ta se však roku 1599 „stěhovala za dřevem“ a zdejší 

sklářství upadalo. Obyvatelé byli převážně němečtí 

protestanté a misionář Kašpar Dirig z Tovaryšstva 

Ježíšova o nich prohlásil, že se s tím prakticky nedá 

nic dělat. Počátkem 18. století se velká část obyva-

tel začala věnovat tkalcovství. Jejich domácí práce 

ale byla stále více vytlačována tovární textilní výro-

bou, což vedlo k dalším nepokojům. Na Rokytnicku 

docházelo vůbec k častým vzpourám poddaných, 

např. roku 1704 při stavbě pivovaru. Prvního pro-

since tomu bude 175 let, co se roku 1839 živelně 

vzbouřilo také na 400 domácích tkalců bavlny, 

kteří zničili i nově instalovaný stroj na vodní pohon 

mechanické přádelny podnikatele J. Grossmanna. 

Přesto tu roku 1873 vznikla nižší tkalcovská škola. 

Textilní výroba se tu zachovala i po druhé světové 

válce, ale město již mílovými kroky kráčelo k jiným 

zítřkům. Postupem času se stalo sportovním a re-

kreačním centrem Krkonoš. Najdete tu obrovský ly-

žařský areál, náměstí s krásnými domy a apartmá-

ny alpského stylu, stejně jako kvalitní služby. Jen 

chci věřit, že zdejší obyvatele, kteří platí nemalou 

daň za velký zájem turistů, město také dobře uživí, 

aby se nemuseli stěhovat za prací jinam. 

Alois Rula

Narodila se 28. 

listopadu 1884 v Pra-

ze v  měšťanské ro-

dině. Její otec byl 

magistrátní úředník. 

Už odmala měla sen 

hrát divadlo, bohužel 

rodiče jí v tom bráni-

li. Teprve po otcově 

smrti se rozhodla 

brát hodiny herectví 

u  Otilie Sklenářové-

-Malé a začala studo-

vat zpěv. V  letech 1904–1907 vystupovala ve slo-

vinském národním divadle v Lublani, poté byla až 

do roku 1948 členkou souboru Národního divadla 

v Praze. V roce 1948 však musela kvůli svému one-

mocnění přestat hrát. 

Na začátku její kariéry ji značně ovlivnil dobo-

vý trend tzv. realistického herectví. Proto rozvíjela 

především kulturu herecké řeči. V této době hrála 

Dříve horníci a tkalci, dnes... (175 let)

Zmínky o kolonizaci oblasti dnešní Rokytnice nad Jizerou najdeme již v 16. století. 
Původní obec byla založena kolem roku 1574 a jmenovala se Rokytnice od 
Huťského potoka (dříve Rokytnice). Název potoka byl odvozen od slova „rokytná“, 
voda tekoucí rokytami čili vrbami. 

Aristokratka i laskavá babička (130 let)

Připomeňme si narození jedné z největších českých umělkyň Národního divadla 
Růženy Naskové, dívčím jménem Růženy Noskové, která by letos v listopadu 
oslavila 130. narozeniny. V povědomí všech sice zůstává jako významná česká 
herečka, ale málo se ví, že byla i sestrou spisovatelky Heleny Malířové a manželka 
malíře Františka X. Naskeho (1884–1959).

KAM to vidí
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11. listopad 1549 (465 let)

V Broumově propukl silný požár, během kterého 

kompletně vyhořel i místní zámek. Nové město zís-

kalo nejdříve renesanční, později barokní podobu. 

Došlo také k přebudování městského opevnění. Po 

požáru začala znovu prosperovat městská řemeslná 

výroba a obchod. 

11. listopad 1734 (280 let)

V Rychnově nad Kněžnou se narodil český historik 

a národní buditel František Martin Pelcl. Stěžej-

ním dílem jeho historické práce byla Nová kronika 

česká z let 1791–1795. V lednu 1793 byl jmenován 

prvním profesorem nově zřízené katedry české řeči 

a literatury na pražské univerzitě. 

12. prosinec 1419 (595 let)

V tento den se odehrála bitva poblíž tvrze Nekmíř 

nedaleko Plzně. Jan Žižka z Trocnova zde porazil 

výrazně silnější vojsko pod vedením Bohuslava ze 

Švamberka. Během bitvy byla poprvé za husitské 

války použita vozová hradba, která chránila bojov-

níky proti nepřátelské palbě. 

12. listopad 1989 (25 let)

V bazilice sv. Petra v Římě byla za přítomnosti té-

měř 10 000 poutníků z Československa svatoře-

čena Anežka Česká, řeholnice a „matka chudých“. 

Anežka se narodila kolem roku 1211 jako dcera krále 

Přemysla Otakara I. V Praze založila klášter klarisek, 

kde pečovala o chudé. 

13. listopad 1509 (505 let)

Po svátku sv. Martina došlo v noci k požáru v Hradci 

Králové, během něhož shořelo přibližně čtyřicet 

domů, fara a škola. Částečně vyhořel i kostel sv. Du-

cha. Požár prý zavinila děvečka, která v noci v kos-

tele cosi hledala a při tom z neopatrnosti zapálila 

lněnou koudel.

15. listopad 1749 (265 let)

Na zámku v Hošticích u Volyně se narodil Václav 

Leopold Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan, 

23. pražský arcibiskup. Roku 1779 se stal kanov-

níkem kapituly u sv. Víta v Praze. V roce 1814 byl 

císařem jmenován pražským arcibiskupem. Zemřel 

dne 14. června 1830.

16.–17. listopad 1939 (75 let)

V noci nacisté brutálně zakročili proti vysoko-

školským studentům. Bylo zavřeno všech deset 

českých vysokých škol, 1200 studentů bylo zatčeno 

a odvlečeno do koncentračních táborů. V souvislosti 

s těmito událostmi byl v Londýně v roce 1941 vyhlá-

šen Mezinárodní den studentů. 

Elektrárna stála od 

roku 1889 na Žižkově, 

dnes na pražském Tachov-

ském, původně Žižkově 

náměstí. U  jejího zrodu 

nestál nikdo jiný než sám 

„český Edison“ – Franti-

šek Křižík, který v té době 

prosazoval stejnosměrný 

proud, jehož nevýhodou 

byl rozvod na větší vzdá-

lenosti. Elektrárna sloužila 

k  napájení 32 lamp pou-

ličního osvětlení na Žiž-

kově. Pokud se vám zdá 

být 32 lamp málo, potom 

uvažte, že na osvětlení 

Václavského náměstí bylo 

o  pět let později použito 

40 zdokonalených Kři-

žíkových obloukových 

lamp. V roce 1897 již elek-

trárna produkovala proud 

po celých 24 hodin denně 

a  počet napájených „ob-

loukovek“ se zvýšil o  žá-

rovky soukromých odbě-

ratelů. Až později vznikly 

další elektrárny v  Karlíně 

(1895) nebo na Smíchově 

(1897), ale je potřeba do-

dat, že v  té době Žižkov, 

Smíchov ani Karlín ještě 

nebyly součástí Prahy. Po 

skončení provozu žižkov-

ské elektrárny byly její ob-

jekty přestavěny a od roku 

1931 sloužily jako prosto-

ry žižkovské tržnice. 

Marie Kulinkovská

Žižkov zase jednou první (125 let)

Stoletím páry označil 19. století jistý profesor jisté večerní školy a měl svůj 
díl pravdy. Toto století se opravdu neslo, mimo jiné, také ve znamení prudké 
industrializace. České země nebyly výjimkou, ba naopak, byly na špici světových 
ekonomik. O tom svědčí také to, že první veřejná elektrárna v českých zemích byla 
uvedena do provozu pouhých 7 let poté, co Thomas Alva Edison uvedl do provozu 
svou první veřejnou elektrárnu světa v New Yorku.

František Křižík (1847–1941)

nost si získal až v roce 1882 vystavením dnes ne-

zvěstného monumentálního plátna „Pokání Lollar-

dů“, které úspěšně představil i  v  Mnichově a  ve 

Vídni. 5. července 1884 se v kostele sv. Mikuláše ve 

Vršovicích oženil s  Emilií Nevolovou, se kterou se 

přestěhoval do bytu na Vinohradech. O rok později 

se manželům narodil syn Lev Jan, který krátce po 

porodu zemřel. Jakub se stal Ženíškovým asisten-

tem na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1885), 

kde po jeho odchodu převzal ateliér dekorativní 

malby. Místo profesora mu umožnilo opakovaně 

navštívit Paříž, Sicílii a s Thomayerem procestovat 

Anglii a Skotsko. V roce 1910 se z veřejného živo-

ta stáhl, ale dál učil. Zemřel 15. listopadu 1924 ve 

věku 69 let. Pohled na jeho plátna, kde se podzim-

ní soumrak snáší na pražská zákoutí, mi bere dech. 

Smutný byl však pohled na jeho ještě vloni zane-

dbaný hrob na Vinohradském hřbitově. 

-lgs-

Navíc rod 

Schikanederů 

přivedl do Pra-

hy Jakubův dě-

deček, zpěvák, 

herec, skladatel 

a  dramatik Carl 

Joseph (1819), 

synovec Emanuela Schikanedera, autora libreta 

Mozartovy opery Kouzelná fl étna. Úspěch však stří-

dala bída, která probouzela v Jakubovi silné sociál-

ní cítění, často se objevující v  jeho tvorbě. Přesto 

absolvoval na pražské Akademii (1878) a cestoval. 

Roku 1880 získal s  přítelem E. K. Liškou zakázku 

na zhotovení tří vlysů pro pánský salon Královské 

lóže Národního divadla, které po požáru, přestože 

nebyly poškozené, nahradila díla Václava Brožíka. 

Neutěšená situace přivedla Jakuba k zakázkám do 

časopisů nebo na křížové cestě na Petříně. Pozor-

Znovuobjevený Schikaneder (90 let)

Když se manželům Schikanederovým narodil na Starém 
Městě pražském druhorozený syn Jakub (27. února 
1855), netušili, že i on půjde v uměleckých stopách 
svého rodu. Přestože otec Karel Fridrich (úředník celní 
správy) či matka Leokadie (dcera učitele školy u sv. Jiljí) 
nejevili valný zájem o umění, Jakubovy tety, sestřenice 
i bratr Karel byli herci a zpěváci. 

Staropražské zákoutí,

1907–1909 

www.kampocesku.cz   6
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17. listopad 1879 (135 let)

Předsednictvo Českého klubu na Říšské radě ve slo-

žení F. L. Rieger, J. Lobkovic a F. Šrom předalo císaři 

tzv. čtyři memoranda, ve kterých požadovali zrov-

noprávnění českého jazyka na úřadech a školách. 

Ke zrovnoprávnění s němčinou došlo roku 1880.

19. listopad 1474 (540 let)

Ve městě Vratislav došlo k příměří mezi třemi krá-

li – českým králem Vladislavem II., polským králem 

Kazimírem III. a uherským králem Matyášem. Ke ko-

nečnému míru mezi Vladislavem a Matyášem došlo 

v září 1478, kdy byl v Budíně uzavřen mír, jehož sou-

částí bylo i rozdělení českých zemí. 

21. listopad 1934 (80 let)

Ministr školství a národní osvěty Jan Krčmář vydal 

výnos o předání univerzitních insignií, které do-

sud vlastnila německá univerzita, Karlově univerzitě 

v Praze. Bezprostředním podnětem k tzv. insigniádě 

bylo obsazení Karolina německými nacionalistický-

mi vysokoškoláky.

23. listopad 1914 (100 let)

Úředník Slavomír Kratochvíl byl obviněn za šíření 

protirakouských letáků, následně odsouzen k smrti 

a zastřelen. Spolu s ním byli zatčeni také Vojtěch 

Fárek, Vladimír Stejskal a František Radoušek. Kra-

tochvíl byl první obětí českého protirakouského 

odboje. 

24. listopad 1859 (155 let)

Přírodovědec Charles Darwin poprvé publikoval 

knihu O původu druhů, která se později stala zá-

kladem pro moderní biologii. Dílo popisuje evoluč-

ní teorii, tedy domněnku, že druhy rostlin a zvířat 

se mohou měnit v čase. Dílo mělo obrovský ohlas 

a bylo přeloženo do třiceti jazyků. 

26. listopad 1744 (270 let)

Skončila pruská okupace Prahy, která trvala od 

16. září 1744. K městu směřovaly Karlovy jednotky 

a situace se pro pruské jednotky zhoršovala. Poté co 

Fridrich II. vydal rozkaz město vyklidit, nastal ústup 

pruských vojsk z Čech. Do prosince 1744 tak byly 

Čechy od Prusů osvobozeny.

30. listopad 1539 (475 let)

Velká vichřice a přívaly sněhu v okolí Vysokého 

Mýta zapříčinily, že kupci jedoucí na jarmark přišli 

o své vozy, zabloudili nebo umrzli. Těla byla naleze-

na až po roztání sněhu kolem sv. Mikuláše. Událost 

popisuje kronikář Marek Bydžovský z Florentina.

nadšení a zaměřil se na 

poznávání kultury indi-

ánských kmenů. Mezi 

indiány strávil celkem 

deset let, z nichž nejví-

ce času pobyl u kmene 

Čamakoko, z  kterého 

pocházela i  jeho žena 

Lora-y. Frič napsal 

řadu odborných člán-

ků a  pojednání, které 

publikoval v dobových 

časopisech. Psal také 

dobrodružné knihy pro 

mládež, z  velké části 

inspirované jeho ces-

tovatelskými zážitky 

a  zkušenostmi. Jeho 

stěžejním etnografi c-

kým dílem se stala publikace Indiáni Jižní Ameriky, 

popisující indiánské zvyklosti.

Zorka Dušková 

Shromáždil tisíce 

dokladů indiánských 

kultur, sestavil slovníky 

36 indiánských jazyků 

a  nářečí, zaznamenal 

poznatky o  životě do-

morodců i  kolonistů 

v  paraguayském Gran 

Chacu v  jižní Brazílii 

či  argentinské pampě. 

Alberto Vojtěch Frič 

se narodil 8. září 1882 

v rodině právníka (jeho 

otec nějaký čas zastá-

val i  funkci náměstka 

pražského primátora). 

Již v  mládí měl velmi 

dobrodružnou pova-

hu. Na své první cestě 

do Jižní Ameriky, kterou podnikl v  18 letech, se 

chtěl věnovat zkoumání kaktusů. Po seznámení 

se s  místními indiány však odložil své botanické 

Kaktus: Příběh „dobrodruha“ Friče (70 let)

Je tomu 70 let, co v Praze zemřel ve věku 62 let český etnograf, cestovatel, botanik, 
fotograf a spisovatel Alberto Vojtěch Frič (8. 9. 1882 – 4. 12. 1944). Za svého života 
podnikl celkem osm cest do různých jihoamerických zemí a stal se mezinárodně 
uznávaným botanikem i etnografem. 

28. října 1939, v den 

výročí založení samo-

statného českosloven-

ského státu, proběhly 

v Praze protinacistické demonstrace a nepokoje, 

kterých se Opletal zúčastnil. Demonstrace byly na-

cisty tvrdě potlačeny. Jan Opletal byl v Žitné ulici 

v Praze zraněn střelou do břicha. Ačkoliv byl okamži-

tě převezen na kliniku profesora A. Jiráska, 11. lis-

topadu zemřel. Pohřbu Opletala se 15. listopadu 

zúčastnily tisíce studentů a jejich setkání přerostlo 

v další protinacistickou demonstraci. Opletalovy 

ostatky byly převezeny do Nákla, kde mu byl později 

vztyčen také pomník. Nacisté jako odvetu uzavřeli 

české vysoké školy, zastřelili studentské představite-

le a mnoho dalších deportovali do koncentračního 

tábora Sachsenhausen. 

V řadě českých měst byly po Opletalovi pojme-

novány ulice. Roku 1996 mu byl in memoriam pro-

půjčen Řád T. G. Masaryka I. třídy.

Drahomíra Samková

Narodil se 31. 12. 1915 ve Lhotě nad Moravou 

u Nákla. Do obecné školy chodil poblíž svého ro-

diště v Nákle. Poté studoval gymnázium v Litovli, 

kde složil maturitu v roce 1934 a které dnes nese 

jeho jméno. Původně chtěl studovat leteckou 

školu v Prostějově. Kvůli vadě zraku však byl jako 

maturant zařazen do školy pro záložní důstojníky 

v Hranicích, posléze ho přeložili do dělostřeleckých 

kasáren v Ruzyni. Od roku 1936 pak studoval na Lé-

kařské fakultě Karlovy univerzity. 

První oběť okupace (75 let)

Letos je to přesně 75 let od úmrtí Jana Opletala, studenta 
medicíny, který zemřel na následky střelby při protinacistické 
demonstraci během německé okupace. Jeho jméno je 
v povědomí národa spojeno s odvahou a hrdinským 
vzdorem.

Pohřeb v Nákle

Jan Opletal

Alberto Vojtěch Frič v roce 1901

KAM to vidí
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konec listopadu 1619 (395 let)

Vojsko sedmihradského knížete Gábora Bethlena 

spolu s vojskem českého hraběte Jindřicha Matyáše 

Thurna zaútočilo u Vídně na císařské jednotky Ferdi-

nanda II. Bethlen však zradil své spojence a uzavřel 

s Ferdinandem příměří. 

1. prosinec 1854 (160 let)

Narození českého sochaře a malíře Josefa Maudera 

(1. 12. 1854 – 15. 11. 1920). Vystudoval Akademii vý-

tvarných umění v Praze a mezi jeho studenty patřil 

např. František Bílek. Pořádal umělecká setkání ve 

svém bytě v Ječné ulici v Praze. 

1. prosinec 1959 (55 let)

Úmrtí Josefa Čady (* 30. března 1881), mistra světa 

v gymnastice a olympionika. Československo úspěš-

ně reprezentoval na letních olympijských hrách 

v Londýně (1908) a v Antverpách (1920). Na LOH 

v roce 1920 skončil (bylo mu 39 let) s reprezentač-

ním mužstvem na 4. místě.

2. prosinec 1834 (180 let)

Narození Františka Šimáčka, českého novináře, na-

kladatele a vlastence († 5. května 1885). První články 

publikoval v časopisech Zlaté klasy a Pražské noviny. 

Roku 1857 založil vlastní časopis Posel z Prahy, poz-

ději byl redaktorem Národních listů (1861). Aktivně 

se věnoval politice.

2. prosinec 1879 (135 let)

V české pekařské rodině se narodil Rudolf Friml, 

pozdější slavný americký pianista a hudební skla-

datel. Díky stipendiu studoval komponování hud-

by u Antonína Dvořáka. Hrou na klavír doprovázel 

evropské a americké turné houslisty Jana Kubelíka. 

Roku 1906 se trvale usadil v USA.

6. prosinec 1774 (240 let)

Marie Terezie zavádí Všeobecným školním řádem 

na území Království českého školní docházku dětí 

ve věku 6–12 let. Pro chlapce pak povinnou školní 

docházku zavádí František I. (1805), pro dívky platí 

od roku 1880. Bezplatné a povinné základní školství 

je ustanoveno Všeobecnou deklarací lidských práv.

6. prosinec 1884 (130 let)

Národní divadlo v Brně (původně České divadlo 

družstva divadelního v Brně) slavnostně zahájilo 

svou činnost Kolárovou hrou Magelona, považova-

nou za vrchol jeho původní tvorby. Hlavní brněn-

skou scénu dnes tvoří Mahenovo divadlo, Janáčkovo 

divadlo a Divadlo Reduta.

Narodil se v  Radni-

cích u Plzně a již od mlá-

dí se věnoval ochotnic-

kému divadlu a recitaci. 

Po studiích na fi lo-

zofi cké fakultě si zvolil 

profesi učitele. Po abso-

lutoriu na DAMU (1959) 

nastoupil do angažmá 

v  ostravském Divadle 

Petra Bezruče a od roku 

1965 až do odchodu do 

důchodu byl členem 

souboru Činoherního 

klubu v  Praze. Ztvárnil 

role ve všech notoricky 

známých představe-

ních, jako jsou Višňový 

sad, Racek, Hráči nebo 

Revizor. Hostoval také 

v Národním divadle (např. Lucerna nebo Sen noci 

svatojánské). Jeho herectví bylo založeno na mlu-

veném slově bez přehnaných gest. Obsazovaný byl 

i v dabingu a v rozhlasových hrách.

Ve fi lmu se po-

prvé objevil v  roli 

kontrolora v  osca-

rovém snímku Os-

tře sledované vlaky 

(1966). Film Svatej 

z Krejcárku (1969) byl 

jediným snímkem, ve 

kterém si zahrál hlav-

ní roli. Malé a vedlejší 

role ztvárnil ve více 

než 200 fi lmech, se-

riálech a  televizních 

inscenacích (např. 

Údolí včel, Svatba 

jako řemen, Spa-

lovač mrtvol, Cha-

lupáři, Vlak dětství 

a  naděje, Život na 

zámku). V  roce 2003 

vydal Státní okresní archiv v Rokycanech jeho texty 

pod názvem Veršem a prózou: dětské veršovánky 

a vzpomínky Václava Kotvy.

Tomáš Kašička

Herectví bez přehnaných gest (10 let)

V roce 2004 zemřel český herec Václav Kotva (20. ledna 1922 – 2. listopadu 2004), 
jeden ze spoluzakladatelů a kronikář pražského Činoherního klubu.

kých škol vstoupili do stávky, organizovali výjezdy 

do okolních měst i na venkov a jako první vyjádřili 

přání dialogu a svobodných voleb. Postupně se na 

stranu studentů přidávali umělci, inteligence i děl-

níci v  továrnách. Vyvrcholením tlaku na tehdejší 

vládu byla 27. listopadu 1989 dvouhodinová ge-

nerální stávka a  v  prosinci 1989 volba prezidenta 

Václava Havla. Dnem 17. listopadu 1989 započal 

konec vlády jedné strany. -mak-

U  příležitosti Mezinárodního dne studentstva 

a  uctění památky Jana Opletala byla na 17. listo-

pad 1989 svolána v Praze studentská manifestace. 

Toto pokojné shromáždění studentů započalo na 

Albertově a  pokračovalo průvodem na Vyšehrad. 

Studenti se pak vydali do centra města. Tam byli 

„uzavřeni“ policií na Národní třídě bez možnosti 

úniku a  několikrát surově zbiti. Tento akt vyvolal 

silný odpor většiny lidí v naší zemi. Studenti vyso-

Sametový konec komunismu (25 let)

Letos v listopadu si připomeneme už 25. výročí tzv. sametové revoluce, která 
nepochybně patří k nejvýznamnějším událostem našich novodobých dějin. 
Tvoří předěl mezi dvěma historickými epochami, stejně jako mezi dvěma zcela 
odlišnými společnostmi i způsoby života.

Co se psalo v deníku Mladá fronta v roce 1989Václavské náměstí v revolučním obležení

www.kampocesku.cz   8
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11. prosinec 1949 (65 let)

V  kostele Nanebevzetí Panny Marie v  Čihošti se 

během kázání faráře Josefa Toufara několikrát vy-

chýlil krucifi x. Samotný farář se to dozvěděl až po 

několika dnech. Tato událost, nazvaná Čihošťský 

zázrak, posloužila jako záminka Státní bezpečnosti 

pro proticírkevní represe a propagandu.

12. prosinec 1844 (170 let)

Ve Vídni se narodila herečka Otilie Sklenářová-

-Malá († 23. února 1912). Roku 1862 vystoupila 

s českými ochotníky ve Vídni. Její první velkou rolí 

byla Panna orleánská (1863), která jí zajistila angaž-

má v Prozatímním divadle a následně v Národním 

divadle (1861–1903).

18. prosinec 1744 (270 let)

Marie Terezie vypovídá královským reskriptem ži-

dovské obyvatelstvo z Čech, Moravy a české části 

Slezska. Odůvodněním byla spolupráce Židů s ne-

přátelským Pruskem. Nejen z ekonomických důvodů 

bylo opatření již roku 1748 zmírněno a v roce 1755 

byl obnoven stav před vydáním reskriptu.

20. prosinec 1859 (155 let)

Patentem č. 227 byl uzákoněn nový živnostenský 

řád (s působností od 1. května 1860), stanovují-

cí podmínky pro svobodné podnikání. Rakouská 

monarchie tak odstranila poslední zbytky cechů 

a přešla k důslednému hospodářskému liberalismu. 

Vyjmuty byly tzv. koncesní živnosti.

21. prosinec 1834 (180 let)

Ve Stavovském divadle v Praze byla uvedena pre-

miéra Tylovy „první národní frašky se zpěvem“ Fid-

lovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Poprvé 

v ní zazněla píseň slepého houslisty Mareše v podá-

ní operního pěvce K. Strakatého Kde domov můj. Ta 

se později stala naší národní hymnou.

26. prosinec 1349 (665 let)

Karel IV. předává svému bratru Janu Jindřichovi 

Markrabství moravské jako dědičné léno se vším 

příslušenstvím. Podmínkou bylo, že si jeho potomci 

nebudou nárokovat český trůn, pokud budou živi 

potomci Karla IV. Předáním léna došlo k naplnění 

závěti Jana Lucemburského.

30. prosinec 1859 (155 let)

Narodil se Josef Bohuslav Foerster, český hudební 

skladatel, pedagog, spisovatel a hudební kritik. Pro-

slul zejména jako ředitel kůru u sv. Vojtěcha, usiloval 

o reformu chrámové hudby v duchu ceciliánského 

hnutí. Jeho bratr Viktor byl známým malířem a mo-

zaikářem.

Ladislav se narodil 

7. srpna 1919 v  Praze 

na Královských Vino-

hradech. Již v  obecné 

škole a pak i na reálném 

gymnáziu potkával 

ve svých spolužácích 

budoucí významné 

umělecké osobnosti té 

doby, např. Radovana 

Lukavského, Václava 

Vosku a  mnoho dal-

ších. V  roce 1933 mu 

otec koupil malý fo-

toaparát a o  rok později už začal uveřejňovat své 

práce a fotit pro časopis Ozvěny nebo Ahoj na ne-

děli, kde mu vyšla také reportáž o pohřbu T. G. Ma-

saryka. Po maturitě v roce 1938 začal studovat ar-

chitekturu na ČVUT a současně navštěvoval i kurz 

architektury na francouzském institutu Ernsta 

Denise. Na svých snímcích zachytil příjezd němec-

kých okupantů do Prahy v roce 1939. Po uzavření 

vysokých škol musel předčasně ukončit svoji první 

výstavu fotografi í v  budově architektury v  Dejvi-

cích. Byl zatčen a po propuštění gestapem se mu 

v  srpnu 1939 podařilo odcestovat rychlíkem do 

Paříže a odtud do Quiberonu. Tady se opět setkal 

se svojí letní „láskou“ Paulette Bosch, která se za 

několik let poté stala jeho ženou. Po vyhlášení mo-

bilizace ve Francii se přihlásil do armády u generála 

Šnejdárka ve Vernonu a po obdržení povolávacího 

rozkazu odjel do města Agde. Ve svých válečných 

cyklech zachytil boje na západní frontě, kterých se 

účastnil jako příslušník československé zahraniční 

armády. Vedle Ericha Auerbacha patřil k  hlavním 

českým fotografům 2. světové války. V  roce 1945 

se vrátil do vlasti a začal se profesionálně věnovat 

fotografi i. Dalšími jeho významnými tématy byla 

krajinářská fotografi e a Praha. Je držitelem mnoha 

vysokých vojenských vyznamenání a  prestižních 

uměleckých ocenění. 

Alice Braborcová

Válečný fotograf Sitenský (5 let)

Letos 14. listopadu uplyne pět let od úmrtí Ladislava 
Sitenského, jednoho z našich nejvýznamnějších fotografů. 
O jeho jedinečnosti svědčí i fakt, že po něm byla 
pojmenována planetka číslo 5998, kterou objevil v září 1986 
na Kleti astronom Antonín Mrkos.

Jako studentka reálného 

gymnázia hrála s  ochotníky. 

Později byla přijata na kon-

zervatoř, kam ale nakonec 

nenastoupila. Získala totiž 

roli po boku Nataši Gollové 

v  připravovaném fi lmu „Pří-

klady táhnou“ režiséra Cikána 

(1939). V polovině 40. letech se 

zasnoubila s  pozounistou Ja-

nem Čížkem, který však zemřel 

v  roce 1944. Úspěch fi lmo-

vý ale na sebe nedal dlouho 

čekat. Májová se objevovala 

i  v  dalších fi lmech po boku 

významných fi lmových herců. Diváci si ji pamatují 

z pohádky Byl jednou jeden král (1954), kde ztvár-

nila svou životní roli princezny Zpěvanky po boku 

Jana Wericha a Vlasty Buriana. Dále se objevila ve 

fi lmu Anděl na horách (1955), Stříbrný vítr (1954), 

Studujeme za školou (1939), Barbora Hlavsová 

(1942), ale také ve fi lmech 

pozdějších, např. Pane, vy jste 

vdova! (1970), Co je doma, to 

se počítá, pánové… (1980), 

a  v  mnoha fi lmových insce-

nacích. Úspěch sklízela i  na 

divadelních prknech. Diváci ji 

mohli vidět v Divadle Oldřicha 

Nového, v  letech 1962–1991 

působila v  Městských diva-

dlech pražských, kde vytvořila 

mnoho krásných rolí. Několik 

let zpívala také v  Hudebním 

divadle v  Nuslích (dnes Diva-

dlo Na Fidlovačce). V 90. letech 

se sblížila s  Jaroslavem Mrázem, kterého znala již 

od svého mládí a který žil dlouhá léta v zahraničí. 

Stella Májová se za něho provdala a odešla za ním 

do USA. Zde také zemřela po krátké nemoci 5. lis-

topadu 2009.

Hedvika Koubková

Zpěvanka se zlatem v hrdle (5 let)

Ve věku 86 let nás počátkem prosince 2009 navždy opustila česká herečka, 
operetní a muzikálová zpěvačka Stella Májová (vlastním jménem Weingärtnerová). 
Narodila se 19. července 1923 v Havlíčkově Brodě a již od dětství se u ní 
projevovalo pohybové nadání. Proto také začala navštěvovat taneční školu 
Valy Katzové v Praze. 

Ladislav Sitenský

Snímek z roku 1942, 

312. československá stíhací 

peruť, Redhill-Surrey

KAM to vidí
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spolupráce trvala přes devět let. Své hry si často 

psali úplně sami. Nejslavnější byly jejich forbíny, se 

kterými začali dříve než dvojice Voskovec a Werich. 

V  roce 1926 se oženil s  baletkou Mimi, se kterou 

měl tři dcery – Alenu, Zuzanu a Danielu. Kohout se 

stal známým komediálním hercem, který v té době 

stihl natočit 66 fi lmů. 

Po válce u nás však nastala temná doba. Všude 

vládl chaos a  bezpráví. Járovi byla navíc zakázá-

na veřejná činnost a herec bez hraní je jako malíř 

bez palety. A  tak začal uvažovat o  emigraci. Jeho 

žena byla ale proti, nikdo se jí také nemohl divit, 

ne  každý má odvahu opustit domov a  nevědět, 

jestli se ještě bude moci někdy vrátit. Jenže jejich 

dcera Alena v  té době chodila s  jistým Kodetem, 

který jednoho dne emigroval do Francie. Alena ne-

dala jinak, než že půjde za ním, to by ale znamena-

lo roztržení celé jejich rodiny. A tak se rozhodli, že 

budou emigrovat. Alena obstarala dva převaděče 

a vše potřebné. Kohoutův přítel František Spurný, 

divadelní agent, vyjednal pohostinské představe-

ní pro celníky a  jejich rodiny v Aši na den 3. října 

1948. Hrála se hra Na tom našem dvoře. Celé před-

stavení Jára odehrál v dokonalém kostýmu kohou-

ta. Po prvním dějství uprchl do lesa směr západní 

Německo. Měl vymyšlený plán, že kdyby ho chytili, 

tak by se je snažil přesvědčit, že se zbláznil, takže 

nebylo na škodu, že měl na sobě stále svůj kostým 

kohouta. 

Prošel utečeneckým táborem, později se celá 

rodina ocitla v  Paříži. Když dostal pozvánku na 

účinkování v Rádiu Svobodná Evropa v New Yorku, 

opustil defi nitivně Evropu. Po sametové revoluci 

se v dubnu 1990 už jako vdovec vrátil po 42 letech 

zpět do vlasti. Radoval se, když ho lidé na ulici po-

znávali, účinkoval v rozhlase i v televizi, točil fi lmy 

a navštěvoval své staré kamarády. 7. listopadu 1992 

všechny překvapil svou druhou svatbou s o šede-

sát let mladší novinářkou, kterou si namluvil, když 

ho zpovídala pro časopis Ahoj na sobotu. 

Zemřel 23. října 1994 v Praze, necelé dva mě-

síce před svými devadesátinami. Pochován je na 

Vyšehradském hřbitově. 

Rád vzpomínal na osobnosti české, ale i zahra-

niční scény, které za svůj dlouhý život poznal. Na-

příklad na Hugo Haase, kterého vídával pravidelně 

každou středu v  Sekt pavilonu, kam chodíval na 

tzv. pánské večírky. Pracovali společně na několika 

fi lmech, ale to nebylo to jediné, co je svedlo dohro-

mady. Osud je zavál do stejné emigrace, a  tak se 

sešli zase v Americe, kde Hugo Haas nejen hrál, ale 

i režíroval. A protože byl Haas v USA úspěšným re-

žisérem, tak za ním chodily škemrat o role i budou-

cí fi lmové hvězdy, jako třeba Marilyn Monroe, která 

k němu domů přišla úplně nahá, jen v kožichu.

 Složitější vztah měl Jára s  králem komiků – 

Vlastou Burianem. Začalo to, když mu Burian nabí-

Jára Kohout se narodil v Praze ještě za rakous-

kého mocnářství. Učil se hrát na housle a od sedmi 

let ochotničil. Jeho otec si ale nepřál, aby byl diva-

delníkem, a  nechal ho vyučit zubním technikem. 

Na jednom studentském večírku se Jára Kohout 

seznámil s  Ferencem Futuristou, který ho přizval 

ke společnému účinkování. Tato velmi úspěšná fo
to
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Jára Kohout, oblíbenec našich prababiček a jeden z nejslavnějších komiků 30. let 
minulého století, by 9. prosince oslavil své 110. narozeniny. Splnilo se mu jeho 
největší přání a po čtyřiceti letech emigrace se mohl vrátit do milované Prahy, 
kde nakonec zemřel. 

Malý velký komik (110 let)

V divadle Semafor s Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou

S Oldřichem Novým je poutalo nejen přátelství a práce v divadle, ale 

i společný koníček – nimrodění
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dl, aby místo pro Futuristu začal psát pro něj, pod 

jednou podmínkou, musel by se vzdát herectví. 

Burian chtěl totiž jen autora, nikoli komika – kon-

kurenta. Jára však věděl, že by se herectví nikdy 

nevzdal, a  tak jeho nabídku odmítl. Burian se ale 

nechtěl tak lehce vzdát, a tak šel na něj „přes žalu-

dek“. Pozval ho k sobě domů na šunkafl eky, Járo-

vo oblíbené jídlo. Burian tenkrát bydlel v budově 

České národní banky a  vařila osobně krásná paní 

Nina. Nebylo to ale nic platné, Jára nabídku přes-

to nepřijal. To bral ale Burian jako zradu, a  tak už 

neměl Kohouta příliš v oblibě. Později, když se stal 

z Járy i slavný komik, ho začal nesnášet. Dal mu to 

jednou i pořádně najevo, když Jára přišel do jeho 

divadla na představení. Usadil se pěkně v  první 

řadě a čekal. Jenže čekal nějak dlouho. Když už se 

mělo dávno začít hrát, tak byla opona stále dole, 

jen za ní byl slyšet rachot. Najednou přiběhl odně-

kud inspicient a šel rovnou k Járovi se slovy: „Ne-

zlobte se, pane Kohout, ale Vlasta Burian odmítá 

hrát, dokud budete sedět v  hledišti. Musíte pryč, 

jinak bude velká ostuda.“ A tak byl vyveden, i když 

k  dobru Burianova divadla se musí přičíst, že mu 

bylo vráceno vstupné. 

Byl dokonce několikrát pozván do Lán k  teh-

dejšímu prezidentovi T. G. Masarykovi. Ten chodí-

val často na jeho představení, kde se upřímně a od 

srdce chechtal. Nejvíce ale vzpomínal na jeho prv-

ní návštěvu u představitele státu. To se ho Masaryk 

zeptal, jak se vlastně k  herectví dostal a  co dělal 

předtím. A  tak Jára přiznal, že je vyučený zubní 

technik, na což zvolal pan prezident vítězně: „Je-

jej to je hezké, víte, mě tady v ústech pořád něco 

tak bolí, a když kousnu, tak mě píchne něco ostré-

ho. Ukažte, půjčte mi prst!“ A vložil si jeho prst do 

svých úst, aby mu ukázal patřičné místo. Jára zjis-

til, že má zřejmě zlomený zub, ale jelikož s sebou 

neměl žádné nástroje, doporučil mu, aby druhého 

dne navštívil svého zubaře. I tak to ale byla pro Járu 

velká čest, mít svůj „nehodný“ prst komika v ústech 

velkého Masaryka, jak říkával.

V USA také poznal Barbru Streisand, v té době 

to ještě byla mladá a úplně neznámá herečka. Jed-

na příhoda se jim spolu stala v divadle na Broadwa-

yi, kde byla zároveň i restaurace, no a do té se přišel 

najíst Rudolf Friml. Barbra, jakmile ho zpozorovala, 

začala Járu přemlouvat, aby je představil, a  tak si 

to napochodovali k Frimlovi, zrovna když jedl. Jára 

mu řekl: „Tohle je Barbra Streisand, která chce být 

zpěvačkou.“ Barbra okamžitě zareagovala a spusti-

la árii z Frimlovy Rosemary. Když dozpívala, Friml se 

k Járovi jen znuděně naklonil a pověděl mu: „Pane 

Kohout, řekněte jí, ať se radši vdá.“ Další příhoda se 

udála při zkoušce hry bratří Čapků Ze života hmy-

zu. Všichni herci byli Američané, výjimku tvořil jen 

Jára a režisér Václav Šimek. Tato zkouška se protáh-

la dlouho do noci a všichni už byli unavení, ale reži-

sér ne a ne skončit. Barbra na Járu uhodila, ať něco 

vymyslí, když je také Čech. A tak jí náš věčný komik 

poradil jednu českou větu. Barbra se ji bleskurych-

le naučila, stoupla si doprostřed jeviště a spustila 

na režiséra svou tvrdou češtinou (promiňte mi ta 

neslušná slova): „Di do prdélé, tý sráčkó!“ Režisér 

zůstal chvíli stát jako opařený, ale pak se strašně 

rozchechtal a  zkoušku ukončil. Jestlipak si Barbra 

tuhle českou větu ještě pamatuje?

Marcela Kohoutová

S pravnukem Matějem – poslední Vánoce v USA

S Helenou Vondráčkovou a manželkou v Praze Na fotografi i s Janem Werichem, který mu daroval kravatu s kohoutem

Svatební fotografi e (7. 11. 1992) Po návratu z emigrace dostal ocenění Doctor humoris causa

S dcerami v USA, zleva Zuzana, Alena a Daniela

V Salcburku se naposledy sešel s Lídou Baarovou (1991)
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„Strhující eský muzikál“  Právo

m u z i k á l

hudba: O. SOUKUP • scénář: J. HUBAČ • texty písní: G. OSVALDOVÁ

„Jeden z nejzda ilejších muzikál  
v novodobé eské historii.“  Hospodá ské noviny

NEJVĚTŠÍ HITY SKUPINY ELÁN 
V DIVADLE KALICH

„To nejlepší, 
co je v Praze 
momentáln  

k vid ní.“  Re lex

Hudba  Ondřej Soukup
Libreto a texty písní  Gabriela Osvaldová

V roli pantera Baghíry  Jiří Korn

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ 
MUZIKÁL SEZÓNY 2013/2014

„Podívaná, které se 
momentáln  nic 

nevyrovná.“  Deník

BEE GEESE
HUDBA

BEE GEEEEE GEGEGE
HUDBAHUDBA

OD 30. ZÁŘÍ 2014 V DIVADLE KALICH

POUZE 100
EXKLUZIVNÍCH 
PŘEDSTAVENÍ

5.2. –   8.2.    12.3. – 15.3.   
9.4. – 12.4.    28.5. – 31.5.

DA N I E L   L A N DADA N I E L   L A N DA

 19.9. – 21.9.
 30.1. –    1.2.
 8.5. – 10.5.

7.11. – 9.11.    20.3. – 22.3.    9.6. – 21.6

  Vánoční 
dárkové poukazy
DO DIVADLA KALICH V PRODEJI!

Nad lujte svým blízkým pod strome ek dárkové poukazy, 
které pot ší i pobaví! Zakoupíte je v divadelní pokladn  

nebo jednoduše a bez front na www.divadlokalich.cz

NEJLEPŠÍ DÁREK JE SKV LÁ ZÁBAVA!

EESEE

LEGENDÁRNÍ DISCO MUZIKÁL

ve spolupráci s Robert Stigwood uvádí

První zmínky o pokladu se datují již k roku 1636, pro-

story historické klenotnice vznikly stavební úpravou 

na počátku 18. století. V roce 1962 však byla nej-

cennější díla pokladu přesunuta do 1. patra vstupní 

budovy, kde je můžete obdivovat dodnes. Bohužel 

od té doby jsou prostory historické klenotnice veřej-

nosti nepřístupné a s nimi zmizely z očí více než tři 

čtvrtiny děl tvořících soubor Loretánského pokladu. 

Loreta proto svým návštěvníkům připravila na 

letošní letní sezonu velmi zajímavou výstavu, jež 

představuje onu „skrytou tvář“ pokladu, kterou ve-

řejnost naposledy spatřila za první republiky. Závrat-

né množství diamantů 

však nečekejte – výsta-

va především rozkrývá 

velkou pestrost a  růz-

norodost votivních 

darů, které poklad po 

staletí vytvářely. Vysta-

veny jsou drobné hříč-

ky ze slonoviny, misky 

a  poháry z  drahých 

kamenů, manýristické 

obrazy, barokní a renesanční šperky, medaile, ko-

runy milostné loretánské sošky. Zblízka si můžete 

prohlédnout také velký stříbrný svatostánek a an-

tependium. Kvůli výstavě byla řada uměleckých děl 

restaurována, většina z nich bude vystavena v mo-

derní historii vůbec poprvé. Aby byl dán prostor 

co největšímu počtu návštěvníků, bude výstava 

otevřena výjimečně dlouho, až do konce roku 2015.

Loreta Praha
Loretánské nám. 7, 118 99 Praha 1
www.loreta.cz
www.facebook.com/loretapraha

Skrytá tvář Loretánského pokladu
Kdo by neznal loretánskou klenotnici se sbírkou monstrancí závratné ceny. 
Snad každý už někdy zaslechl pojem Pražské slunce, jímž lidé tradičně nazývají 
nejvzácnější diamantovou monstranci.

Obraz Madony s hrozny, 

Daniel Fröschl, po r. 1605, 

tempera na dřevě

Korunka pro sošku P. Marie 

Loretánské, stříbro zlacené, 

1. polovina 17. století

Socha klečícího andílka ze 

svatostánku, Leopold Lichtenschopf, 

stříbro, 30. léta 18. století
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Své odpovědi nám posílejte do 
10. 12. 2014 z www.kampocesku.cz 

nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí 

od nás dostanou mapy vydavatelství 
Kartografie PRAHA, a.s.

www.kartografie.cz

V roce 2000 vznikl mezi Prahou 
a řekou Sázavou turistický mi-
kroregion, který dnes sdružuje 
23 obcí. Jak se jmenuje?

a)      Černokostelecko
b)      Velkopopovicko
c)     Ladův kraj ?

NELAHOZEVES
ZÁMEK

Program

Prodej rozmanitých vánočních výrobků a řemeslné dílny

Zdobení perníčků

Adventní koncerty, divadélka pro děti, vystoupení kejklíře Pupy

Prohlídky zámecké expozice s průvodci v dobových kostýmech

Čajovna v zámeckých prostorách

Letošní novinky

Jesličky se schránkou na vánoční přání

Řemeslné stánky i před zámkem 

www.zameknelahozeves.cz

ADVENTNÍ SLAVNOSTI
Sobota a ned le 29. a 30. listopadu | 9—17 hodin

131x125c5_OKwide.indd   1 20/10/14   14:16 www.kampocesku.cz   13
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Změna programu vyhrazena, bližší informace 

a předprodej vstupenek v Městském informač-

ním centru. Výtěžek z dobrovolného vstupného 

všech koncertů bude věnován dětským domo-

vům v Kladně a okolí.

Městské informační centrum Kladno
T. G. Masaryka 499 
272 01 Kladno
tel.: + 420 312 604 540
e-mail: infocentrum@mestokladno.cz
www.mestokladno.cz

Kladenský advent

30. 11. Vánoční strom splněných přání (15 hod.)

Program na náměstí Starosty Pavla bude zahájen 

v 15 hod. koncertem v kostele Nanebevzetí Panny 

Marie. Vystoupí Spirituál kvintet. Vánoční strom 

bude slavnostně rozsvícen v 17.30 (vstupné na 

koncert: k sezení 220 Kč; k stání a držitelé průkazu 

ZTP 170 Kč).

7. 12. Adventní koncert (17 hod.)

Ženský pěvecký sbor Smetana; Husův sbor, Plk. 

Stříbrného 686; vstupné dobrovolné.

19. 12. Vánoční koncert Song Ladies (19 hod.)

Vinárna Ateliér, vstupné dobrovolné.

11.–23. 12. Vánoční trhy (Floriánské náměstí)

17. 12. Vánoční koncert Pavla Nováka (19 hod.)

„Krásné svátky“ za doprovodu dětského pěvec-

kého sboru Sluníčko (kino Hutník), vstupné dobro-

volné.

21. 12. Adventní koncert (17 hod.) 

Chrámový sbor kostela sv. Václava v Kladně Roz-

dělově, vstupné dobrovolné.

28. 12. J. Š. J. Ryba: Česká mše vánoční (17 hod.)

Ženský pěvecký sbor Smetana; Chorus Carolinus 

Kladno; Buštěhradský sbor (kostel Nanebevzetí 

Panny Marie Kladno); vstupné dobrovolné.

Ale ani v podzimním a zimním období neztrá-

cejí Poděbrady nic ze svého půvabu. Naopak. 

Nostalgické „dušičkové“ období nebo advent mají 

svou nezaměnitelnou atmosféru. Bohatý kulturní 

a společenský program ji jenom umocní. 

3. 11. | 16.30 | Radiodárek | Divadlo Na Kovárně

Zábavný pořad Českého rozhlasu uvádí D. Gondík. 

Účinkují: D. Prachař, J. Zelenková, M. Dietlová, 

P. Hora Hořejš a Jiří z Poděbrad. Vstupné 120 Kč. 

9. 11. | 9.00–16.00 | Svatomartinské trhy 

Nabídka mladých vín; 11.00 Martin na bílém koni; 

11.00–15.00 cimbálová muzika 

1. zámecké nádvoří a foyer Divadla Na Kovárně.

29. 11. | Čertovské rojení a vánoční jarmark

Dům dětí a mládeže Symfonie.

30. 11. | 10.00–18.00 | Vánoční trhy a rozsvícení 

vánočních stromků 

10.00–18.00 vánoční trhy; 15.30 živý betlém; 17.00 

rozsvícení vánočního stromu na Jiřího náměstí; 

18.00 rozsvícení vánočního stromu na Žižkově.

3. 12. | 18.00 | Vánoční koncert ZUŠ 

Divadlo Na Kovárně, vstup zdarma.

21. 12. | 16.00 | Saxharem – Vánoční koncert 

(Havířský kostelík)

23. 12. | 16.00 |BETLÉMSKÉ SVĚTLO a zpívání 

u vánočního stromu (Jiřího náměstí)

24. 12. | 22.30 | Půlnoční pod širým nebem 

(Jiřího náměstí)

31. 12. | 16.00 | Silvestrovská AOS – zábavná 

automobilová orientační soutěž

Start před Turistickým informačním centrem na 

Jiřího náměstí.

31. 12. | 24.00 | Silvestrovský ohňostroj (Lázeň-

ská kolonáda)

1. 1. | 17.00 | Novoroční ohňostroj (Zámecké 

nábřeží a most)

www.ipodebrady.cz

5. 12. | 19.30 | Ondřej Ruml zpívá Ježka, 

Voskovce a Wericha 

Divadlo Na Kovárně, vstupné 180 Kč.

6. 12. | 17.00 | Adventní koncert sboru sv. Cecílie

Havířský kostelík, vstupné dobrovolné.

14. 12. | 9.00–16.00 | Adventní trhy (Jiřího 

náměstí)

20.–21. 12. | 9.00–16.00 | Adventní trhy (Jiřího 

náměstí) 

Navštivte město Poděbrady
Poděbrady – známé svými léčivými prameny a bohatou historií – přilákají 
každoročně tisíce návštěvníků. Nejvíce jich přijíždí v letní sezoně, kdy mohou 
obdivovat nádherně rozkvetlý lázeňský park, historické památky nebo se vydat 
do okolí města po cyklotrasách. 
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31. 12. | 16.00 hod.

MISSA PASTORALIS – F. X. BRIXI

Chrám sv. Barbory 

další akce 
2. 12. 2014 – 4. 1. 2015

VÁNOČNÍ VÝSTAVA (Hrádek)

6.–7. 12. 

BARBORKY NA HRÁDKU

Hrádek – tradiční adventní jarmark, zvykoslovná 

dílna pro veřejnost, ukázky řemesel.

13. 12.

VÁNOČNÍ TRHY V GASK

Advent s Průvodcovskou 
službou Kutná Hora
30. 11. SV. BARBORA V KUTNÉ HOŘE

Prohlídka města za vyobrazeními a legendami 

o sv. Barboře.

7. 12. SEDLECKÝ KLÁŠTER

Prohlídka expozice a refektáře spojená s návštěvou 

katedrály Nanebevzetí Panny Marie.

14. 12. JEZUITÉ V KUTNÉ HOŘE

„Po stopách jezuitů a jejich působení v našem 

městě.“

21. 12. KUTNOHORSKÉ RADNICE

„Víte, kde všude byla radnice?“

okolí
2.–5. 12. | 10.00–16.00 hod.

VÁNOČNÍ PROHLÍDKY PRO ŠKOLY NA ZÁMKU 

ŽLEBY

Vhodné pro 1. i 2. stupeň ZŠ; doba trvání: cca 55 min.

29. 11. – 7. 12. (mimo pondělí 1. 12.) | 9.00–15.00 hod.

ADVENTNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU ŽLEBY

7. 12. ADVENTNÍ DEN NA TVRZI MALEŠOV

Více informací a aktuální program adventních akcí 

naleznete na www.kutnahora.cz.

Informační centrum Města Kutná Hora
Palackého nám. 377, 284 01 Kutná Hora
tel./fax: +420 327 512 378, mobil: 731 801 004
e-mail: infocentrum@kutnahora.cz
www.kutnahora.cz

Advent v Kutné Hoře 
a jejím okolí

koncerty
21. 12. | 17.00 hod.

FREETET –  ADVENTNÍ KONCERT 

Kostel sv. Vavřince na Kaňku

13. 12. | 16.00 a 19.00 hod.

ADVENTNÍ KONCERT KKO

GASK – refektář

19. 12. | 19.00 hod.

BENEFIČNÍ KONCERT LUCIE MRŇÁKOVÉ / 

MUZIKÁLOVÉ, OPERNÍ A VÁNOČNÍ MELODIE

GASK – refektář

Výtěžek bude použit na vybavení nově vznikající 

herny pro děti (0–7 let) s handicapem.

20. 12. | 19.00 hod.

CANTICA – ADVENTNÍ KONCERT 

Hrádek

26. 12. | 15.30 hod.

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – JAKUB JAN RYBA

Chrám sv. Barbory

Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl Kutná Hora

Některá česká města se možná ukládají k zimnímu spánku, to však není případ 
Kutné Hory! Stříbrné město pro vás má i v období adventu celou řadu skvělých 
kulturních akcí, které vám zpříjemní předvánoční čas.
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vensko proto posilovalo ostrahu hranic čím dál víc 

a od ledna 1951 zavádělo drakonická opatření: bylo 

zřízeno hraniční zakázané pásmo a hraniční linie 

byla postupně zneprůchodněna dvojitým zátara-

sem z ostnatých drátů pod elektrickým napětím. 

Jedna z hlavních převaděčských tras, příslušníky 

tehdejší policie SNB označovaná jako Kanál č. 54, 

vedla přes pohraniční Bučinu nad Kvildou. Vesnice 

Bučina byla v 50. letech, stejně jako mnohé další 

šumavské obce, vymazána z mapy. Nyní tam stojí 

jen krásný hotel Alpská vyhlídka. Jeho majitel už 

před několika lety nechal u hotelu zrekonstruovat 

úsek oné „železné opony“: vysoké ploty z ostnatých 

drátů, oranici mezi oběma ploty (aby bylo vidět, 

jestli někdo přeběhl), strážní věž, refl ektory. Dnes, 

v době volného pohybu v rámci zemí Schengen-

ského prostoru, to mnozí už nedokážou pochopit. 

Tehdy však zuřila studená válka. 

Od nynějška hotel na Bučině nabízí zájemcům 

akci Ve stopách Krále Šumavy, aby se na „narušitele 

hranic“ nezapomnělo. Akce je určena jen opravdu 

zdatným turistům. Věrně kopíruje trasu Kanálu č. 54 

na českém území, která je dlouhá asi 25 km. Jde 

se za každého počasí, v noci, nejlépe bezměsíčné, 

chladné a plné mlhy či drobného mžení. Vychází 

se od bývalé cihelny v Sloupu u Vimperka. Nikdo 

nesmí mluvit ani šeptat, kouřit, svítit baterkou, od-

hazovat odpadky. Našlapuje se tiše, mobily zůstávají 

vypnuté. Malým dětem se dá napít odvar z makovic, 

aby skupinku pláčem neprozradily. Všichni se drží 

pohromadě za svým převaděčem. Trasa vede přes 

Niklovu Huť, kolem kapličky u Šindlova, poté přes 

rašeliniště Chalupská slať u Borových Lad, dál přes 

Janskou horu na Františkov. Tam křižuje silnici č. 167 

a překonává po můstku Teplou Vltavu. Na kraji lesa 

je pomníček převaděčům z nedávné doby. Cesta 

pokračuje lesem do kopce Stolové a Stanové hory, 

bahno a škrábance patří k věci. Občas někdo zakop-

ne o kořeny, někdo upadne, únava dělá své. Všichni 

těžce oddechují, kopec je strmý. Vlčí cesta přivádí 

uprchlíky k bývalé obci Bučina (Buchwald) ve výšce 

1200 m n. m. Bavorsko je v dohledu! 

Přechod přes železnou oponu z Čech do Ba-

vorska končí v hotelu Alpská vyhlídka u čaje nebo 

grogu. Před 55 lety však pro mnoho „narušitelů hra-

nic“ skončil zastřelením na útěku nebo zatčením. 

Následovaly dlouhé výslechy, odsouzení, poprava 

nebo dlouhé roky ve vězení. Nyní tento úsek naší 

historie na Šumavě ožívá. Připomíná osudy utečen-

ců prchajících za svobodou i převaděčů, kteří jim 

pomáhali. -ak-

Film režírovaný K. Kachyňou měl premiéru 

o Vánocích roku 1959. I po 55 letech je v něm vidět 

kus dobré fi lmařiny. Kvalitní scénář, dobré dialogy, 

výborné obsazení (Lukavský, Menšík, Marvan, Vala, 

Švorcová a další). Nyní se Král Šumavy do našich 

pohraničních hor vrací. Nikoliv doslova, ale jako tu-

ristický produkt, který má především dnešní mladé 

generaci oživit situaci na hranicích v letech 1948–51.

Jihočeská centrála cestovního ruchu v  říjnu 

2014 tento produkt představila. Společně s turis-

tickým sdružením Východního Bavorska (Touris-

musverband Ostbayern) uspořádala motivační cestu 

na Šumavu. Program začal návštěvou Stezky v ko-

runách stromů v bavorském Neuschönau v oblasti 

hory Lusen (Luzný), která si za 5 let své existence zís-

kala i mezi našimi turisty řadu příznivců. Je to vlast-

ně naučná stezka se šesti zastaveními, jež jsou  plná 

zajímavostí. Visutý chodník vede ve výšce 8–25 me-

trů nad zemí a vrcholí výstupem spirálovou rampou 

na vyhlídkovou věž ve tvaru vajíčka. Pokud se počasí 

vydaří tak jako v letošním babím létě, zážitek je to 

skutečně hodnotný. Další zastávkou na bavorské 

straně Šumavy může být skanzen v obci Finsterau 

s nově zrekonstruovaným hodovním a tanečním 

sálem. Při obědě se snadno ukáže, že Češi i Bavoři 

jsou od nepaměti jeden národ – národ knedlíkový. 

Pojďme zpět ke Králi Šumavy. Někteří sedláci 

a rolníci, hospodařící v dost chudé horské krajině 

na Šumavě (stejně jako v Krkonoších), si po řadu 

generací přilepšovali na živobytí pašováním zboží 

přes hranici. Terén a rozmary počasí znali jako nikdo 

jiný. Po komunistickém převratu v únoru 1948 své 

schopnosti využili jako převaděči osob, kteří před 

komunistickým režimem utíkali z českého vnitro-

zemí do Německa. Nejslavnějším pašerákem a poz-

ději převaděčem byl „Král Šumavy“ Franz Nowotny 

(1905–1977), zvaný Kilián. Ilegálních emigrantů byly 

tisíce a touha po svobodě veliká. Tehdejší Českoslo-

Film Král Šumavy byl pro generaci dospívající v 60. letech téměř kultovní 
záležitostí. Po fi lmových agitkách 50. let s prvoplánovým ideologickým nátěrem 
konečně dramatický fi lm, v němž se postavy chovají a mluví civilně a příběh 
nekončí primitivním budovatelským happy endem. Samozřejmě i Král Šumavy 
je dobově poplatný, je oslavou práce tehdejší Pohraniční stráže a prodchnut 
myšlenkou „neprostupnosti hranic“. 

Král Šumavy se vrací
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Jindřichův Hradec
13.–14. 12. Advent na zámku 

V letní sezoně je Státní hrad a zámek v Jindřichově 

Hradci cílem tisíců turistů pro svou krásu, rozleh-

lost a kulturní i historické bohatství, v období ad-

ventu láká návštěvníky sváteční atmosférou. V prů-

běhu prosincového víkendu mohou návštěvníci 

ochutnat dobové pokrmy i nápoje, zhlédnout živý 

betlém nebo provoz proslulé černé kuchyně.

Písek
12.–14. 12. Řemeslné trhy 

Trh se každoročně pořádá u kostela Narození Pan-

ny Marie v krásném prostoru na Bakalářích a před-

staví se výrobky od vlastních zhotovitelů.

12. 12. program 12.–17. hod. a o víkendu 9–17 hod. 

V sobotu dopoledne proběhne staročeská zabijač-

ka (do 12 hod.).

21. 12. v  neděli odpoledne bude živý betlém 

u kostela Narození Panny Marie, letos opět rozšíře-

ný (10 osob, živá zvířata a velbloud).

Po celý advent bude na Velkém náměstí instalován 

slaměný betlém v životních velikostech, doplněný 

multimediální produkcí.

Strakonice
28.–30. 11. Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem 

Podrobný program na: www.muzeum.strakonice.cz. 

Prachatice
14. 12. o III. adventní neděli na Velkém náměstí 

15 hod. příjezd paní Zimy s družinou

16 hod. Duo návraty + Klauniáda v sále Národního 

domu

17.30 Maraveja – komorní soubor

18 hod. zapálení 3. svíce na adventním věnci

19 hod. Vánoční koncert Kamila Střihavky (Městské 

divadlo)

Adventní trhy po celý den.

Táborské Vánoce 
Slavnostní nasvícení vánočního stromu na Žižkově 

náměstí (pátek před první adventní nedělí). Bohatá 

kulturní nabídka pro děti i dospělé. Čertovské roje-

ní pro děti. Mikulášská jízda „Elinkou“ (historickým 

vlakem) z Tábora do Bechyně. Adventní koncerty. 

Staročeský vánoční trh s kulturním programem, ži-

vým betlémem, ukázkami vánočních zvyků a pro-

dejem řemeslných výrobků. Vánoční plavání pro 

děti s  chytáním kaprů. Vánoční výstava betlémů, 

vánočních ozdob a cukroví. Více na: www.taborcz.

eu.

www.jiznicechy.cz

Advent 
v jižních Čechách

České Budějovice
28. 11. – 23. 12. náměstí Přemysla Otakara II. – Ad-

ventní trhy – prezentace a prodej vánočního zboží 

s bohatým kulturním programem

5. 12. náměstí Přemysla Otakara II. – Přílet anděla

14.–20. 12. náměstí Přemysla Otakara II., radnice 

– Radniční vánoční trhy – předvádění a  prodej 

tradičního lidového umění, doplněné o  kulturní 

představení 

21. 12. Piaristické náměstí, Panská ulice – Vánoce 

na starém městě a  staročeská vánoční ulička 

v Panské – předvádění a prodej tradičního lidové-

ho umění

22. 12. Piaristické náměstí – Živý betlém – Boro-

vanští betlémáři pantomimicky vyprávějí betlém-

ský příběh

Český Krumlov
Adventní trh v Českém Krumlově

Denně od 28. 11. 2014 do 6. 1. 2015 – ve všední 

dny od 11 do 18 hodin, o víkendu a o svátcích od 

10 do 18 hodin. Bohatá gastronomická nabídka, 

výrobky s  vánoční tematikou a  tradiční řemes-

la. Pořádá: Sdružení cestovního ruchu v  Českém 

Krumlově, o. s.

23. 12. Živý betlém – II. zámecké nádvoří

16.15 a  18.30 hod. – Biblický živý obraz se zpěvy 

vánočních koled

Scénář a  režie: Vladimíra Konvalinková; účinkují: 

občané a  soubory města; organizace: Umělecká 

beseda Český Krumlov, Městské divadlo Český 

Krumlov, o. p. s. Akce je pořádána za grantové pod-

pory města Český Krumlov ve spolupráci se Stát-

ním hradem a zámkem Český Krumlov.

24. 12. II. zámecké nádvoří

10.00  Štědrý den

Medvědí Vánoce

24. ročník, organizace: Jan Míša Černý a medvědí 

přátelé, hraje Kapka.
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Na Žižkově náměstí se budou rojit čerti. Děti si 

zazpívají, zahrají a dostanou sladké pamlsky. Slav-

nostní atmosféru Vánoc si návštěvníci přijdou vy-

chutnat opět na Žižkovo náměstí při slavnostním 

rozsvícení vánočního stromu a také tehdy, kdy se 

na náměstí koná Staročeský vánoční trh. Umělci 

předvedou ukázky vánočních zvyků a malé i velké 

potěší živým betlémem. Zatímco děti se povozí 

na oslíku, rodiče přilákají k nákupu stánky s drob-

nými dárky, jmelím, vánočními stromky, kořením, 

perníčky či pečenými kaštany. Celý vánoční čas je 

protkán koncerty, k  vánočnímu programu patří 

také vánoční pohádky pro děti a hudební večery, 

vánoční posezení pro důchodce. Celý adventní 

a vánoční čas zpestří vánoční výstava betlémů, vá-

nočních ozdob a cukroví.

27. 11. | 17.00 | Žižkovo náměstí

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku s po-

zváním na vánoční punč.

4. 12. | 15.00–16.00 | ulice města 

Městem chodí Mikuláš a zve na vánoční programy.

5. 12. | 17.00 | Žižkovo náměstí

Podvečerní Čertovské hrátky s  tradiční nadílkou 

od Mikuláše a čertovskou dílničkou pro děti. Medi-

álním partnerem je Rádio Blaník.

13. 12. | 9.00–18.00 | Žižkovo náměstí

Staročeský vánoční trh s kulturním programem, 

ukázkami vánočních zvyků a prodejem řemeslných 

výrobků. Účinkuje Orchestr Péro za kloboukem.

13. 12. | 16.00 | Tržní nám., Pražská ul., Žižkovo nám.

Vánoční zvonkový průvod se soutěží o nejhezčí 

zvonek.

13. 12. | 17.00 | Žižkovo náměstí

Vánoční muzikál Byla cesta, byla ušlapaná v po-

dání Divadla Studna z Hosína.

20. 12. | 19.00 | kostel sv. Jakuba a Filipa

Vánoční koncert Václava Hudečka a komorního 

souboru Musica Minore.

4. 12. – 6. 1. | Galerie 140

Vánoční výstava dekorací, ozdob, betlémů a ob-

razů Václava Macha-Koláčného, s vyprávěním po-

hádek a ukázkou zručnosti na kolovrátku v podání 

paní Šťastnové.

www.taborcz.eu

Kouzelný adventní Tábor
Mráz na okna kreslí, venku padá bílý sníh, to nám Vánoce věští, když vločky 
tančí v závějích. Pestrá a bohatá nabídka, v níž každý může najít to své, se stala 
už tradicí. Svátečně vyzdobené město každoročně v závěru roku nabídne řadu 
programů pro dospělé i pro děti. 

Advent na strakonickém hradě 
Adventní řemeslné trhy 
pod Rumpálem
28.–30. 11.

nádvoří strakonického hradu

  řemeslné trhy s  pestrou škálou rukodělných 

výrobků doplněné tradičním občerstvením

  celodenní kulturní program včetně otevření 

bran pekelných 

Chuť a vůně Vánoc
22. 11. – 28. 12.

út–pá: 10–16 hod.

so, ne a svátky: 13–16 hod.

kapitulní síň

  tradiční vánoční výstava

  vánoční pokrmy, pečivo, dekorace z ovoce

  historie strakonických perníkářů a cukrářů

  pohyblivý betlém F. Malého

  doplňující výstava vánočních stromků 

a dekorací žáků MŠ a ZŠ

Vánoční výstava 
Spolku přátel muzea
12. 11. – 20. 12.

út–pá: 13–16 hod.

so, ne a svátky: 9–12 hod.

Zámecká galerie

  sběratelská kolekce V. Komínkové, 

L. Urbanové a P. Malého

  vánoční a autíčkové obaly od čokolád, 

modely autíček

Vaše návštěva, naše radost!

www.kampocesku.cz   18

KAM na výlet



Zajímavé akce
15. 11. Svatomartinský sjezd z Pancíře – recesistic-

ký závod

29. 11. Pohádkové pivo

30. 11. Rozsvícení vánočního stromu a zvonkový 

průvod na Belveder

21. 12. Mezinárodní vánoční trh

26. 12. Vánoční koncert v kostele Panny Marie 

Pomocné z Hvězdy

27. 12. Pancíř Night Vertical Race – III. ročník 

skialpinin. závodu

27. 12. Horsefeathers Iron Jam – snowboardový 

a lyžařský závod městem

27. 12. Sjezd z Pancíře na historických lyžích

31. 12. Silvestrovský sjezd s pochodněmi

14. 1. Přechod Královského Hvozdu

Okruhy pro sportovní běžkaře nabízí také ly-

žařský areál SKI & BIKE Špičák a LA Nad Nádražím. 

Když sněhové podmínky dovolí, bude se upravovat 

okruh také u Hojsovy Stráže. Pro ostatní běžkaře je 

upraveno okolo 70 km turistických běžeckých tras. 

K nim přibyly dvě novinky, propojení Železnorud-

ska „Bavorskou cestou“ od státní hranice s Němec-

kem k Debrníku (upravována od 15. 1. 2015) a mezi 

oblastí Můstek a „Betonkou“. Všechny trasy budou 

upravovány v  režimu pondělí a pátek od 15. pro-

since 2014 do 15. března 2015 (předem lze domlu-

vit změnu s ohledem na výšku sněhové pokrývky). 

Sjezdaři tu mohou využít asi 20 km sjezdo-

vých tras. Nechybí ani 7 proznačených tras na SKI-

TOURING či snowparky. Samozřejmostí jsou půj-

čovny vybavení. Neméně lákavou novinkou jsou 

organizované vycházky s  průvodcem na sněžni-

cích. Mrazivé dny vám zpříjemní návštěva wellness, 

muzea, bowlingu či posezení v cukrárně či místním 

pivovaru. K ubytování je tu k dispozici 6 000 lůžek 

v kategoriích turistická ubytovna – penzion – well-

ness hotel.

Více informací na: 
ITC města Železná Ruda 
Klostermannovo nám. 295 
340 04 Železná Ruda 
tel./fax: +420 376 397 033
e-mail: itcruda@sumava.net, 
www.sumava.net/itcruda

Největší turistické středisko na Šumavě má pro vás připraveno hned několik 
zimních novinek, které zvýší komfort vašeho pobytu v regionu. Milovníci bílé 
stopy ocení rozšíření běžeckého areálu Belveder (1–5kilometrové okruhy pro 
sportovní běžkaře), který nabízí klasickou stopu i pás na bruslení. 

„Pojďte s námi v Rudě 
odolávat nudě!“

Když malí nevědí, 
velcí poradí
1. Kostel v Železné Rudě se jmenuje:

a) Panny Marie Pomocné z Hvězdy

b) svaté Barbory

c) Neposkvrněného početí Panny Marie     

2. V blízkosti Černého jezera je vodopád: 

a) Hluboká strž

b) Bílá strž

c) Černá strž

3. V centu města se nachází: 

a) Království sSkřítků

b) Muzeum keramiky

c) Muzeum letadel

? 
Své odpovědi nám posílejte do 

10. prosince z www.kampocesku.cz 

nebo na adresu redakce. Pro 5 autorů 

správných odpovědí máme připravené ceny 

věnované Informačním turistickým centrem 

města Železná Ruda. 

Město
Železná Ruda

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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snímek Jsme vetřelci!. Dospělé publikum zase oce-

ní druhou novinku, Hluboký vesmír. Oba tyto fi lmy 

nabízejí nezvyklé množství 3D efektů.

Posláním Techmanie je především podnítit 

v  dětech touhu po vědění, podpořit jejich přiro-

zenou zvídavost a otevřít jim nové obzory. Ukázat 

jim, že nic z toho, co běžně používají, by na světě 

nebylo bez vědy a techniky a že celá příroda v sobě 

skrývá nekonečné množství miniaturních vesmírů, 

které stojí za to objevovat. Návštěva Techmanie je 

zážitek pro celou rodinu a určitě se vyplatí věnovat 

jí celý den.

Techmania sídlí v nejstarší části areálu plzeňské 

Škodovky a tvoří ji dvě rozlehlé budovy: první 3D 

planetárium u nás a science centrum s řadou expo-

zic, laboratořemi a dílnami. Expozice pro nejmenší 

Malá věda láká třeba hrajícími schody nebo obřími 

kaleidoskopy. Vodní svět seznamuje s koloběhem 

vody v přírodě. Čiperné děti se zase vyřádí v expo-

zici Člověk vs. zvíře, kde si mohou vyzkoušet, zda 

skočí dál než blecha nebo jak se cítí lev, když kolem 

něj běží stádo zeber. 

Atraktivní součástí nabídky Techmanie jsou 

také vědecké show. Nejoblíbenější show Tekutý 

dusík ukazuje, že se guma dá rozbít kladívkem, 

a  odvážnější diváci si dokonce zkusí tekutý dusík 

na vlastní kůži.

Kdo chce proniknout do přírodních věd či do 

techniky ještě hlouběji, pro toho má Techmania 

bohatou nabídku programů v  laboratořích a  díl-

nách. Díky nim se může vypravit do vesmíru, po-

znávat svět radioaktivity, hrát si se všemi čtyřmi 

živly, vyrábět píšťalku nebo se stát na chvíli krimi-

nalistou řešícím zapeklitý zločin.

Planetárium v  Techmanii nabízí fi lmy ve 2D 

a  3D promítané na kulovou plochu. K  nejoblíbe-

nějším patří animovaný snímek Astronaut, který 

mimo jiné přináší odpovědi na otázky, jak působí 

stav beztíže na lidské tělo, co vydrží skafandr nebo 

třeba jak probíhá výcvik astronautů. Na nejmenší 

diváky se orientuje i novinka z nabídky planetária, www.techmania.cz

Poznávat svět kolem nás může být zábava. Stačí zapomenout na defi nice 
a vzorečky ze školních lavic. Dobře to vědí v plzeňském Techmania Science Center, 
kde nabízejí spoustu hravých expozic a programů pro návštěvníky všeho věku.

Hrou k poznání světa: 
zábava na celý den 

Když malí nevědí, 
velcí poradí
1. Jak se jmenuje 3D/2D novinka v Techma-

nii, která vypráví o hledání mimozemských 

civilizací?

a) Jsme vetřelci!

b) Hluboký vesmír: Hledání mimozemských 

civilizací

c) UFO na obzoru

2. Jak se jmenuje dvoumetrový glóbus, kte-

rý se vznáší v  prostoru a  vy jej můžete do-

tykem ovládat, měnit, promítat na něm tře-

ba krátké fi lmy zachycující proměny Země 

v čase, pozorovat bouřící tornáda atd.?

a) Science on reach

b) The Magic Earth

c) Science On a Sphere

3. Kdo je autorem plastiky Evropy, tzv. En-

tropy?

a) Vojtěch Adamec

b) Ota Janeček 

c) David Černý

? 
Své odpovědi nám posílejte do 

10. prosince z www.kampocesku.cz 

nebo na adresu redakce. Pro 10 autorů 

správných odpovědí máme připraven vstup pro 

čtyřčlennou rodinu do Techmania 

Science Center. 
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Klub českých 
turistů zve…

Klub českých turistů odbor Benešov 

43. ročník Za posledním puchýřem

sobota 15. listopadu 2014

trasy:

1. 10 km: Benešov – Konopiště – Benešov

2. 15 km: Benešov – okolí Benešova a zámku Kono-

piště – Benešov

3. 20 km: Týnec n. Sáz. – Poříčí nad Sázavou – Kono-

piště – Benešov

4. 30 km: Týnec n. Sáz. – Zbořený Kostelec – Nespe-

ky – Poříčí n. Sáz. – Benešov

5. 50 km: Týnec n. Sáz. – Zbořený Kostelec – Čer-

čanský Chlum – Bedrč – Benešov

cíl: do 18 hod. 

Více informací na www.puchyr2014.cz. 

Klub českých turistů Praha 

Draháňským údolím

sobota 22. listopadu 2014

start: Praha 8, Kobylisy, konečná 

tramvaje číslo 17 (7–10 hod.)

trasy: 

10 km Draháňský mlýn – Zámky – Staré Bohnice

15 km Draháňský mlýn – Brnky – Suchdol – Staré 

Bohnice (na trase 2 přívozy)

25 km Draháňský mlýn – Roztoky – Tiché údolí 

– Staré Bohnice (na trase 2 přívozy)

35 km Draháňský mlýn – Přemýšlení – Vodochody 

– Řež – Staré Bohnice (na trase 2 přívozy)

cíl: Restaurace Zahrádka ve Starých Bohnicích 

(do 17 hod.)

odměna: diplom, oplatka, příjemný pocit únavy 

a pěkné zážitky z cesty

 www.prahouturistickou.cz

ristiky, terénních koloběžek, tenisu, volejba-

lu, minigolfu až po lezení na umělé stěně, la-

nový park, lesní posilovnu a  mnoho dalšího. 

Neváhejte a  užijte si zimní nebo letní dovole-

nou v Krušnohoří!

Hotel Emeran, Klíny 210
mobil: +420 727 803 833
e-mail: hotel.emeran@kliny.cz
www.kliny.cz

Areál se nachází v Krušných horách a nechybí 

zde kvalitní zázemí pro začínající i pokročilé lyža-

ře a  snowboardisty. Celou zimní sezonu je v  pro-

vozu čtyřsedačková lanovka a  vleky, upravované, 

zasněžované a  osvětlené sjezdovky, osvětlený 

snowpark, lyžařská a snowboardová škola s vlast-

ním areálem, půjčovna a  servis lyží, restaurace, 

ski bar, *** hotel, horská chata, wellness a fi tness, 

sportovní hala, běžecké tratě a  mnoho dalšího… 

Areál je v  provozu i  v  letním období a  nabízí 

množství sportovního vyžití od cyklistiky a  tu-

Na místě původního vodního hradu rodu No-

thaftů stojí klasicistní zámek se čtyřmi věžemi – 

sídlo městské knihovny, muzea a galerie. Staré ná-

městí zdobí kašny s fontánami, renesanční radnice, 

kostel sv. Jakuba a  kapucínský klášter s  kostelem 

sv. Antonína Paduánského. V  bývalém klášteře je 

pivovar produkující jedinečné místní pivo Permon. 

Styl art deco reprezentuje v Sokolově kulturní Hor-

nický dům postavený v  letech 1923–1924, jenž 

ukrývá unikátní divadlo, koncertní a  taneční sály. 

Další jedinečnou stavbou ve městě je futuristická 

budova panoramatického kina Alfa s  nejmoder-

nější technologií pro každodenní promítání fi lmů 

s trojrozměrnými obrazovými a prostorovými zvu-

kovými efekty. Sportovcům nabízí Parkhotel ve-

řejně přístupný 25 metrů dlouhý plavecký bazén, 

saunu a vodní atrakce. 

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

Sport areál Klíny – Krušné hory
Hledáte areál, kde byste si užili zimní radovánky s dětmi nebo kamarády a přitom 
neutratili všechny úspory? Vyzkoušejte moderně vybavený Sport areál Klíny, který 
vás jistě nadchne krásnou přírodou, širokou nabídkou služeb a ochotou personálu.

Sokolov – živé město památek, 
umění, sportu a zeleně
Sokolov je historické město v západních Čechách na soutoku Ohře a Svatavy pod 
svahy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
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Krásnou přírodou mezi lesy a loukami se přes celý 

hřeben Krušných hor vine 242 km dlouhá Kruš-

nohorská magistrála. Provede vás celým pohořím 

z úplného západu republiky z Chebu až na severo-

český Sněžník u Děčína. Široké lesní cesty s upra-

veným povrchem jsou vhodné jak pro cyklistiku, 

tak pro pěší, na hlavní trasu Krušnohorské magis-

trály se napojuje řada stezek a značených turistic-

kých tras. V zimě se z této překrásné výletní trasy 

stává ráj běžkařů. Především v blízkosti lyžařských 

středisek se nabízejí návštěvníkům upravované 

trasy jak pro klasiku, tak pro volný styl, které ply-

nule přecházejí i do sousedního Německa (např. 

Holzhau, Alternberg, Seiff en). Právě tímto je Kruš-

nohorská magistrála jedinečná a unikátní v celé 

Evropě. Propojené, strojově udržované běžecké 

stopy dosahují délky 250 km. Nadmořská výška 

tras je v rozsahu 740 až 950 m n. m. Na kvalitní 

služby související s provozem běžeckých a cyklis-

tických tras a stezek během celého roku fi nančně 

výrazně přispívá prostřednictvím Krušnohorské 

bílé stopy o. s. Ústecký kraj.

Skiareál Klínovec
Klínovec jako nejvyšší hora Krušných hor nabízí svým 

návštěvníkům to pravé sportovní vyžití, ať už se chce-

te věnovat sjezdovému lyžování, nebo rádi vyrazíte na 

běžkách. Zároveň nabízí výbornou dostupnost, dostatek 

ubytovacích služeb a kvalitní služby všem svým návštěv-

níkům. Klínovec je slavný zejména díky skvělým pod-

mínkám pro zimní radovánky, které nabízí pravidelně 

každý rok. Skiareál Klínovec se snaží pro své návštěvníky 

připravit fantastické lyžování každý den. 

www.klinovec.cz

Skiareál Klíny
Zmodernizovaný Krušnohorský Skiareál Klíny se nachá-

zí 6 km od Litvínova. Dostupnost je autem i  skibusem 

a parkování pro 450 aut je zdarma. Čtyřsedačková lanov-

ka a 3 vleky převezou 3300 lyžařů za hodinu na dvě mod-

ré a dvě červené sjezdovky. V areálu nechybí snowpark. 

www.kliny.cz

Skiareál Telnice
Areál Zadní Telnice je nejvýchodněji položené lyžařské 

středisko v Krušných horách. V areálu je dvousedačková 

lanovka a  šest lyžařských vleků, přes 5 km sjezdových 

tratí a pět běžeckých okruhů od 2 do 7 km. Součástí are-

álu Zadní Telnice je také snowpark a lyžařská škola. 

www.ski-telnice.cz

Doplňující informace, tipy na ubytování, 
restaurace, půjčovny a servisy lyží najdete na 
www.branadocech.cz a www.krusne-hory.org.

Krušné hory, ideální zimní dovolená,
ale i „lyžování za městem“
Po hřebenech Krušnohorskou magistrálou aneb Krušnohorskou bílou stopou

O jednotlivé úseky se starají: Horský klub Lesná Krušné hory, o. s. (úsek Mezihoří, Bernava, Svahová, Pyšná, 

Lesná, Brandov, Nová Ves v Horách); Mount Club Litvínov, o. s. (úsek Nová Ves v Horách, Mníšek, Klíny, 

Fláje); Krušnohorský klub (úsek Dlouhá Louka – Fláje – Žebrácký roh – Vrch Tří pánů); Sport Centrum Bouř-

ňák, o. p. s. (úsek Vrch Tří pánů, Nové Město, Moldava, Cínovec, Mikulov, Dubí); RSC Fojtovice, o. s. (úsek 

Cínovec – Fojtovice, Habartice); SKI klub Telnice, občanské sdružení (úsek Habartice – Telnice, Nakléřov). 

www.kbstopa.cz

Bez front, velkých nákladů, ale s kvalitními službami a přeshraničním skipasem

 – lyžařská střediska v Ústeckém kraji
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Advent v Hradu 
Litoměřice 
Ojedinělou šanci zhlédnout 
Svatováclavskou korunu nabídne 
Hrad Litoměřice. Tradiční akci 
„Advent v hradu“, pořádanou před 
první adventní nedělí 29. listopadu, 
tentokráte zpestří výstava koruny 
Karla IV. Originál je součástí českých 
korunovačních klenotů a do 
Litoměřic bude zapůjčena replika ze 
státního hradu Karlštejn.

Právě 29. listopadu uplyne 636 let od úmr-

tí krále Karla IV. Vystavení koruny zdůrazní vazbu 

slavného panovníka k litoměřickému hradu, který 

vlastnil a v němž i pobýval. Na závěr dne proběhne 

zádušní mše za Karla IV. Stane se tak v hradní kapli, 

v níž se král dle dochovaných historických prame-

nů modlíval.

Advent v  Hradu Litoměřice již tradičně do-

provodí řada akcí typických pro předvánoční čas, 

jako je prodej vánočně laděného zboží, stánky 

s ukázkou řemesel, hudba, divadlo a živá zvířátka 

na nádvoří. Program začíná v 10 hodin. V 16 hodin 

jej ukončí zádušní mše. Vstup na akci není zpoplat-

něn. Za prohlídku Svatováclavské koruny zaplatí 

dospělí 50 Kč, senioři a děti (6–15 let) 25 Kč.

11. 11. Degustace Svatomartinských vín,

kterým požehnal litoměřický biskup Jan Baxant.

Od 13 do 18 hodin před Hradní vinárnou, od 14 

do 17 hodin i s hudebním doprovodem. Vstup 

volný, degustační vzorky vín a pochoutky mož-

no zakoupit dle vlastního výběru.

Centrum cestovního ruchu 
Litoměřice, p. o.
Informační centrum
Mírové náměstí 16/8a
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 916 440, 411 131 083
e-mail: info@litomerice-info.cz
www.hradlitomerice.cz
www.litomerice-info.cz

1. adventní neděle 

(30.  11.) | Otevření vánoč-

ního trhu; Čertův švagr 

(divadlo ANPA); Vánoční 

tvoření (dílničky pro děti 

a  jejich rodiče); Adventní 

koncert chomutovských 

pěveckých sborů; Anděl-

ská křídla s  překvapením; 

Rozsvícení 1. adventní sví-

ce, rozsvícení vánočního 

stromu a  výzdoby města, 

ohňostroj

3. prosince | Středověká 

řemesla království Danar; 

České Vánoce (MŠ Chomu-

tov); Dětské Vánoce v  Krušných horách – zdobení 

vánočních stromků dětmi a  společný program 

partnerských měst Chomutova a  Annabergu-

-Buch holze; Naražení prvního sudu Vánočního spe-

ciálu z Prvního občanského pivovaru v Chomutově

2. adventní neděle (7. 12.) | 

Hrátky s  čertem (Divadlo Ve-

Tři); Padá hvězda, něco si přej 

(předvánoční kabaret Divadla 

MAZEC); Staročeská dechov-

ka; YO YO band (koncert)

3. adventní neděle (14. 12.) 

| Vánoční radovánky s  Inkou 

Rybářovou; Folklorní Vánoce 

(FS Krušnohor, FS Skejušan); 

Ivo Šmoldas v  pořadu Co se 

jinde nedozvíte; Fontána, 

Sweet 60‘s

4. adventní neděle (21. 12.) 

| Karneval se šmouly; Z  ba-

biččiny krabičky a dědečkova 

kufru (od písniček Karla Hašlera až po songy z prv-

ní republiky); Vánoční big band Z. Tölga

Štědrý den | Živý betlém J. Stejného

Podrobný program www.chomutov-mesto.cz

Chomutovské Vánoce
Přijeďte do Chomutova za atmosférou krušnohorských 
Vánoc. Po celý advent tu na vás čekají v historickém 
centru města vánoční trhy s ukázkami krušnohorských řemesel. Chybět nebude 
Ježíškova pošta i doprovodný program provoněný skořicí, hřebíčkem, svařeným 
vínem a jehličím. 

ÚSTECKÉ VÁNOCE 2014ÚSTECKÉ VÁNOCE 2014

Více informací na Více informací na 

www.usti-nad-labem.czwww.usti-nad-labem.cz
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Vánoční trhy na Lidickém náměstí
28. 11. – 24. 12. 2014

28. 11. 2014, pátek

16.00–17.20  Slavnostní zahájení 

a rozsvícení vánočního stromu

17.20–17.30 Ohňostroj

17.30–18.15 Koncert Ilony Csákové

5. 12. 2014, pátek

16.00–19.00  Čertovsko-mikulášská 

show s Muzeem čertů Úštěk

18. 12. 2014, čtvrtek

16.00–18.00  Vánoční koncert Koťat, 

Lenky Graf a Davida Deyla

22. 12. 2014, pondělí

17.00–19.00  Rozsviťme Ústí nad Labem 2014, 

6. ročník charitativní akce

Bohatý doprovodný program po celou dobu konání vánočních trhů.

Změna programu vyhrazena!



Památník vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník 
národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovuobnoveného
  Československa. V České republice je jedinou institucí svého druhu. 
Přístupný veřejnosti je celoročně.  

otevírací doba 
Malá pevnost

1. 11. – 31. 3. | denně 8.00–16.30 hod.

Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna

1. 11. – 31. 3. | denně 9.00–17.30 hod.

Krematorium

1. 11. – 31. 3. | 10.00–16.00 hod. (sobota zavřeno)

Kolumbárium, obřadní místnosti 

a ústřední márnice

1. 11. – 31. 3. | denně 9.00–17.00 hod.

Modlitebna z doby terezínského ghetta 

a replika mansardy

1. 11. – 31. 3. | denně 9.00–17.30 hod.

Zavřeno bude ve všech objektech

24.–26. 12. 2014 a 1. 1. 2015

aktuálně
Pietní akt u příležitosti narození Milady 

Horákové  

22. 12. 2014 v 10 hod. v pamětní síni v bývalém 

Krankenrevieru, Malá pevnost Terezín

Andrew Lass – Rozjímání

do 28. února 2015, předsálí kina Muzea ghetta

Refl exe velké války

do 31. prosince 2014, předsálí kina v Malé 

pevnosti

vstupné
Kombinované vstupné (Malá pevnost + 

Muzeum ghetta + Magdeburská kasárna)

dospělí 210 Kč; studenti, děti (6–18 let) 

a důchodci 160 Kč;

rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti) 420 Kč

Jednoduché vstupné (jeden z objektů)

dospělí 170 Kč; studenti, děti (6–18 let) 

a důchodci 140 Kč

Průvodce s výkladem – skupiny min. 10 osob

(v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, 

ruštině a italštině) – v ceně vstupného (předchozí 

rezervace nutná) 

Vstupné neplatí držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, 

děti do 5 let, učitelé, bývalí vězni KT a jiných 

perzekučních zařízení z 2. sv. války, členové 

AMG, ICOM a novináři po předložení patřičného 

průkazu

Sleva na vstupném pro skupiny 40 a více osob | 

10 Kč/osoba

Rodinný pas – rodinné vstupné po předložení 

pasu (2 dospělí + děti bez omezení) 

399 Kč

Fotografování a pořizování videozáznamu 

v exteriérech Malé pevnosti 

50 Kč/1 záznamové zařízení

Stejné vstupné bude platit i v roce 2015.

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

Památník Terezín

www.kampocesku.cz   24

KAM na výlet



Skiareál Ještěd 
Stačí pouhá jedna hodina cesty autem z Prahy 

a budete v jednom z nejmodernějších lyžařských 

středisek v ČR. Areál nabízí sjezdovky všech stup-

ňů obtížnosti, od náročných na severní straně až 

po lehké na prosluněné straně jižní. A najdete tu 

i sjezdovku F10 pro večerní lyžování. Pro začáteč-

níky je k dispozici cvičiště Bucharka a u konečné 

tramvaje pak dětský park Snow Kids s pojízdným 

kobercem, provázkovým vlekem, kolotočem 

a dalšími atrak cemi pro nejmenší. Samozřejmostí 

je i několik stravovacích zařízení včetně samoob-

služné restaurace nebo půjčovna a servis lyží. Le-

tošní sezona nabídne návštěvníkům další novinku 

– dopravu skibusem přímo do areálu, tedy hned 

potom, co zdarma zaparkujete na jedné ze čtyř od-

stavných ploch. Navíc budete v dosahu liberecké 

MHD, díky které se budete moci dostat na jakékoli 

místo ve městě. 

Navštívit tak budete moci bez komplikací na-

příklad Plavecký bazén Liberec s  50metrovým 

bazénem, 25 m dlouhým výukovým bazénem, 

vířivkou s  mořskou vodou, potápěčskou věží 

a nejdelším toboganem v ČR. Nebo se vydáte do 

iQlandie, moderního science centra s  3D plane-

táriem a stovkami originálních exponátů. Stanete 

se svědky ohromujících experimentů i  chytré zá-

bavy! Vydat se můžete také do zábavního centra 

Babylon s Aquaparkem či IQparkem, do krytého 

Dinoparku přímo v centru města nebo do v letoš-

ním roce nově otevřené Oblastní galerie v  býva-

lých městských lázních.

Advent a Vánoce 
ve Strážnici

Mikulášské obchůzky, „Čertovské harašení“, za-

žíhání adventních věnců, vánoční pořad ve skanze-

nu „Radujme se, veselme se…“, adventní a vánoční 

koncerty, jarmark ve vánočně osvícené památkové 

zóně pod Bílou věží, zpívání koled pod rozsvíce-

ným vánočním stromem, „Živý betlém“ v  kostele 

Panny Marie, svěcení mladých vín, Štěpánské zá-

bavy, tříkrálové obchůzky… To je jen něco málo 

z  nabídky kulturních a  společenských akcí města 

Strážnice.

Turistické informační 
centrum Strážnicko
Vinohradská 35, 696 62 Strážnice
tel.: +420 518 325 721, mobil: +420 722 804 151
e-mail: infocentrum@straznice-mesto.cz
www.straznice-mesto.cz

Vždy aktuální nabídka... 
Městské informační centrum Liberec
náměstí Dr. E. Beneše 23 
460 59 Liberec 1
tel.: +420 485 101 709
e-mail: info@visitliberec.eu 
www.liberec.cz; www.skijested.cz
www.visitliberec.eu

Liberec – lyžovat, plavat a bavit se 
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Miloš Szabo
Olšanské hřbitovy V./1. díl

Stejně jako předchozí čtvrtý sektor Olšanských hřbitovů je i jejich pátý sektor 

němou učebnicí naší historie od dob rakouských přes československé a poté 

samostatné české dějiny. Na zdejších náhrobcích najdeme jména významných 

osobností z různých oblastí společenského života – politiky, pedagogy i uměl-

ce a nadšené vlastence.

Karel Jaromír Erben a Jindřich Fügner, malířská rodina Mánesova včetně nej-

známějšího Josefa, ale i Saša Rašilov či Filip Topol, to jsou pouze některá jména 

známých lidí, kteří po sobě zanechali více než pouhou zmínku v této hřbitovní 

encyklopedii. Kniha je doplněna bohatou fotodokumentací.

cena: 290 Kč, www.libri.cz

Stanislava Jarolímková
Netradiční procházky Prahou 1, 2

Tato kniha je určena nejen Pražanům, ale i návštěvníkům české metropole, kte-

ří chtějí Prahu poznat z jiného, možná občas i zábavného úhlu. Text je psán leh-

kým perem, podává informace, které mnohdy neznají ani zdejší rodáci, a zve 

na vycházky po známých místech, o  nichž přináší méně známé zajímavosti. 

Čtenář se např. dozví, kde byl na Václavském náměstí fi lmový ateliér, kdy a kde 

tu byl poprvé na veřejnosti testován rozhlasový přenos ze studia ve Kbelích 

a  že ještě kolem roku 1870 pouštěli Pražané draky na trávou porostlé horní 

části náměstí. Zjistí také, mezi kterými domy Staroměstské radnice vedla ve 

14. století úzká ulička či ve kterém domě lemujícím Staroměstské náměstí se 

batolil budoucí Karel IV.

cena: 518 Kč, www.bux.cz

kolektiv autorů
Osobnosti českých dějin

Výpravná publikace plná životopisných medailonků významných osobností 

z dávné i novodobé historie. Jejich jména se nesmazatelně zapsala do českých 

dějin a odkaz jejich díla, myšlenek a činů zůstává zajímavý a inspirující až do 

dnešní doby. V publikaci najdete české panovníky, královny, slavné vojevůdce 

i lékaře, průkopníky vědy a techniky a další významné osobnosti české historie. 

Kniha je skvělým zdrojem informací pro studenty, učitele a  všechny ostatní, 

kteří chtějí být v obraze.

cena: 339 Kč, www.fragment.cz

? 
Kdy byl na Olšanské hřbitovy pohřben první 

člověk?

a) 1786

 b) 1723

 c) 1799

Své odpovědi posílejte do 10. prosince 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží od 

nakladatelství Libri knihu Olšanské hřbitovy V./1. díl.

? 
Které městské části se objevují v prvním díle 

publikace?

a) Malá Strana a Hradčany

 b) Staré, Nové Město a Vyšehrad

 c) Smíchov a Malá Strana

Své odpovědi posílejte do 10. prosince 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží 

od nakladatelství Euromedia knihu Netradiční 

procházky Prahou 1, 2.

? 
Kolik stran má kniha?

a) 536

b) 553

 c) 529

Své odpovědi posílejte do 10. prosince 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží 

od Nakladatelství Fragment knihu 

Osobnosti českých dějin.

KAM píše recenze

? 
Kolik dílů Černobílých idolů vydal Aleš 

Cibulka v Edici ČT?

a) 3

 b) 5

 c) 7

Své odpovědi posílejte do 10. prosince 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží 

od Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Aleš Cibulka 
Cibulkův kalendář pro 
fi lmové pamětníky 2015

Je to neuvěřitelné, ale již posedmé přichází Aleš Ci-

bulka se svým populárním Kalendářem pro fi lmo-

vé pamětníky. I tentokrát vás zavede mezi hvězdy 

stříbrného plátna a prozradí vám další perličky z je-

jich profesního i osobního života.

Eduard Kohout, Zita Kabátová, Nataša Gollová 

a další, i méně známí či pozapomenutí prvorepub-

likoví herci a  tvůrci znovu vyprávějí svůj příběh 

pod autorovou taktovkou. Vše je přehledně popsá-

no v  každotýdenních medailoncích doplněných 

fotografi í.

Rozhodně se nemusíte obávat, že by o  těchto 

hvězdách již bylo řečeno vše – Aleš Cibulka má 

vždy nějaké eso v  rukávu, jeho pátrání neutuchá, 

a  proto vám i  v  roce 2015 může předložit nová, 

mnohdy překvapivá fakta. 

cena: 99 Kč
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Nechte se pozvat na tradiční akce s podzimní, ad-

ventní a vánoční tematikou:

8. 11. Martinské trhy

Adalbertinum, Hradec Králové 

11. 11. Martin na bílém koni

Velké náměstí, Hradec Králové  

15. 11. Příjezd sv. Martina na bílém koni

Hořiněves 

22. 11. Vánoční trhy

Kulturní středisko Dvorana, Smiřice

Třebechovice pod Orebem

22. 11. – 7. 12. Vánoce na zámku

Hrádek u Nechanic

28.–30. 11. XXV. muzejní adventní trh

Muzeum východních Čech, Hradec Králové

30. 11. Rozsvícení vánočního stromu

Třebechovice pod Orebem

5. 12. Mikuláš na náměstí

 Třebechovice pod Orebem

7. 12. Vánoce na zámku Karlova Koruna

Chlumec nad Cidlinou

13. 12. Malý advent na statku / Adventní tradice 

v česko-polském příhraničí

Šrámkův statek v Pileticích

13.–14. 12. Co bylo před Ježíškem 

aneb Náboženství v pravěku

Archeopark Všestary

13.–14. 12. Vánoce ve skanzenu

Krňovice

13.–21. 12. Vánoční trhy

Masarykovo náměstí,  

Hradec Králové

Vánoční dárek všem návštěvníkům Hradecka: Za-

hrejte si celosvětovou hru Munzee nejen v Hradci 

Králové, ale už po celém území Hradecka!!! 

www.hradecko.eu

Hradecko – místo, 
kde turistická sezona nekončí

Od 1. prosince do 6. ledna bude v  teplickém 

Turistickém informačním centru probíhat tradiční 

Prodejní vánoční výstava, kterou 14. prosince od 

10 do 15 hodin doplní vánoční dílny, při kterých si 

mohou jak děti, tak dospělí za drobný peníz vyro-

bit nejrůznější vánoční dekorace a dárečky. 

Spolek RADOST pořádá 20. prosince turistický 

pochod pod názvem Adventní Sněžka. Jak již ná-

zev napovídá, půjde o turistický pochod z Teplic nad 

Metují na vrchol Krkonoš – Sněžku (www.spolek-ra-

dost.cz). Poslední den v roce (31. prosince) můžete 

v 10 hodin vyrazit z teplického náměstí od nákupní-

ho střediska na každoroční Silvestrovský vejšlap. 

Akce je vhodná jak pro zdatné, tak i méně zdatné, 

nejde o náročnou ani dlouhou trasu. Jde spíše o pří-

jemnou procházku zimním vánočním městem. 

Přestože jsou v zimních měsících Teplické skály 

přístupné jen na vlastní nebezpeční, jejich návštěva 

s potřebným respektem bude jistě nezapomenutel-

ným zážitkem. Pod sněhovou přikrývkou mají zcela 

jinou, pohádkovou tvář (www.teplickeskaly.com).

Turistické informační centrum 
Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují
tel.: +420 491 581 197, mobil: +420 775 761 003
e-mail: info@teplickeskaly.com
www.teplickeskaly.com, www.teplicenadmetuji.cz

Teplice nad Metují v čase vánočním
Zveme vás v neděli 30. listopadu do našeho města, kde proběhne 
tradiční „Zpívání u betléma a rozsvícení vánočního stromku“. Začátek 
je v 16.30 a těšit se můžete na písničky a básničky v podání dětí z naší 
základní a mateřské školy, které tak zahájí adventní čas ve městě.  

Dopis Ježíškovi 
z Ústí nad Orlicí 

Srdečně vás zveme do Ústí nad Orlicí
30. listopadu 2014 na adventní 
jarmark místních škol a neziskových 
organizací, který je součástí akce 
Ústecký advent. Během akce bude na 
Mírovém náměstí rozsvícen vánoční 
strom a osvětlení, bude žehnáno 
adventním věncům a na pódiu 
vystoupí nejen dětské soubory. 
Kulturní program zakončí koncert 
Ládi Kerndla s orchestrem v rytmu 
světových evergreenů, fi lmových, 
jazzových a swingových.  
Chcete poslat svá vánoční přání Ježíškovou 

poštou? K  dispozici je vám u  vánočního stro-

mu každou adventní neděli pošťák a Ježíškova 

poštovní schránka.

17.–20. 12. | 8–18 hod. Vánoční jarmark (Mí-

rové náměstí)

26. 12. | 15 hod. Živý betlém (Mírové náměstí 

a kostel)

26. 12. | 8.30 hod. Šachový memoriál O. Hájka 

(Kulturní dům)

31. 12. | 18 hod. Silvestrovský ohňostroj (Mí-

rové náměstí) – přípitek a překvapení

1. 1. 2015 | 8 hod. Novoroční výstup na Andr-

lův chlum (rozhledna)

 Turistické informační centrum města Ústí nad Orlicí a ČD
Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí
tel.:  +420 465 514 271 – IC
     +420 465 514 272 – ČD
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz
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Zámek Třebíč vypráví

 

Svět neživé přírody 
dokládá fascinující historii vzniku Země a umožňuje 

nahlédnout do rozmanitého světa geologického 

vývoje Třebíčska. Zvláštní pozornost je věnována 

unikátnímu souboru moravských vltavínů.

Valdštejnové na Třebíči 
zvou do zámeckých komnat, zařízených ve stylu 

přelomu 19. a 20. století, aby připomněli doby, kdy 

Třebíč byla ještě valdštejnská. Expozice věnovaná 

šlechtickému rodu Valdštejnů, který třebíčské 

panství spravoval více než tři sta let, se zde objevuje 

vůbec poprvé.

Cesty časem
seznamují s polozapomenutými řemesly, která byla 

provozována v Třebíči, ale rovněž s architektonickým 

vývojem města a stavbou baziliky. Expozicí 

symbolicky provázejí dvě historicky doložené postavy 

třebíčských měšťanů – kronikář Suchenius a kupec 

Calligardi. 

Svět portálů a bran
otevírá prostory někdejšího benediktinského 

kláštera, v nichž se dochovaly fragmenty původní 

architektury. S pomocí audiovizuálních prvků 

návštěvníkům přibližuje regionální církevní dějiny 

od založení kláštera až po dramatické 20. století.

Lidé. Místa. Osudy.
vyprávějí o lidech a místech Třebíčska napříč 

staletími, jejichž osudy utvářely historii a daly 

charakteristického ducha zdejšímu kraji. Vystaveny 

jsou nejcennější sbírkové předměty z bohatého 

fondu Muzea Vysočiny Třebíč, tematicky rozdělené 

do několika celků. 

Bazilika sv. Prokopa
promlouvá o kráse románsko-gotické architektury, 

o velikosti myšlenky a dovednosti stavitelů, 

o zbožnosti mnichů i štědrosti mecenášů. 

Se založením kláštera je svázán vznik města Třebíče. 

Pro svou jedinečnost byla bazilika v roce 2003 

zapsaná na seznam chráněných památek UNESCO. 

www.zamek-trebic.cz



Brno čeká nejkouzelnější období turistické sezony. Vánočnímu dění se otevřou 
nejen všechny tři části podzemí, ulice, náměstí, ale i věž a historické sály Staré 
radnice. Do ulic Brna již několik let neodmyslitelně patří vánoční trhy, stánky 
se svařeným vínem, punčem, klobáskami, perníčky a vším ostatním, co Vánoce 
představují. Vánoční trhy začínají 28. listopadu, kdy se také slavnostně rozsvítí 
vánoční strom, a končí 23. prosince. 

a  rodiče na Staré radnici (v  sobotu a  v  neděli od 

14  do 18 hodin). Uskuteční se Vánoční burza mine-

rálů a drahých kamenů na Staré radnici (13. prosin-

ce) a otevřeno bude i brněnské podzemí (v pátek 

a v sobotu od 10 do 20 hodin). 

Za návštěvu pak jistě stojí výstava v Letohrád-

ku Mistrovských, která představí betlémy z  růz-

ných materiálů a také adventní a vánoční dekora-

ce. Výstava bude otevřena od konce listopadu do 

11. ledna. www.letohradekbrno.cz 

www.brno.cz/vanoce
www.GOtoBRNO.cz

Brněnské Vánoce a trhy 
začínají 28. listopadu

Vánoční strom republiky bude na náměstí Svo-

body připomínat tradici péče o opuštěné děti, jež 

se začala odvíjet přesně před 90 lety a na jejímž za-

čátku stál spisovatel a  básník Rudolf Těsnohlídek. 

Vánoční atmosféru na náměstí Svobody dokreslí 

zookoutek se zvířaty z brněnské zoologické zahra-

dy, vánoční dílny, zvon v  dřevěné zvoničce, který 

splní přání malým i velkým, a hlavně dřevěný bet-

lém řezbáře Jiřího Halouzky. Letos bude mít bet-

lém už 90 soch v  životní velikosti včetně malého 

Ježíška, který si v  jesličkách poleží po celou dobu 

adventu.  

Specialitou Brněnských Vánoc na náměstí Svo-

body je zimní kino, které lidem zpříjemní každý 

večer na adventních trzích. Program kina a Brněn-

ských Vánoc naleznete na internetových stránkách 

www.brnenskevanoce.cz. 

Vánoce očima dětí, to je téma letošních vá-

nočních trhů na Zelném trhu, kde návštěvníky 

čeká bohatý kulturní program, rozmanitá nabídka 

řemeslných výrobků a  velký výběr občerstvení. 

www.vanocenazelnaku.cz

Během adventu bude také mimořádně otevře-

na věž Staré radnice (vždy v sobotu a v neděli od 11 

do 20 hodin), připravují se vánoční dílny pro děti fo
to
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Město Brno 
si vás dovoluje pozvat 
k návštěvě mezinárodního 
veletrhu turistických 
možností v regionech 
REGIONTOUR 2015 
od 15. do 18. ledna 2015. 

Navštivte stánek Brna 
a jeho partnerských měst.
Dozvíte se, co se v Brně 
chystá na nadcházející 
turistickou sezonu.
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Objevte kouzlo adventu  
v hanácké metropoli, podle 
prestižního turistického průvodce 
Lonely Planet „nejkrásnějším  
městě České republiky“.

Speciální nabídka 

adventních pobytů 

od 23. 11. do 23. 12. 2014.

Třídenní pobyt pro dva 

již od 2 400 Kč!

Rezervace a více informací na:

www.stayovernight.eu/advent

Adventní 
Olomouc

2014 – 1. místo v TOP 50 „Secret Europe“

Informační centrum Olomouc | Horní náměstí – radnice | tourism.olomouc.eu

Vyhrajte víkend pro dva v Olomouci! www.stayovernight.euSOUTĚŽ

Pozvánka 
do Šumperka
Během adventního období se mohou 
návštěvníci Šumperka těšit na celou 
řadu předvánočních akcí. Kromě 
již tradičních adventních koncertů 
a vánočních trhů všechny určitě potěší 
také setkání s Mikulášem. 

Prosincovou atmosféru blížících se Vánoc na-

vodí v Šumperku hned několik akcí. Všechny čtyři 

neděle před Vánocemi potěší milovníky hudby 

adventní koncerty. V pátek 5. prosince se ve městě 

uskuteční tradiční setkání se sv. Mikulášem, který 

slavnostně rozsvítí vánoční stromeček. Na tzv. „To-

čáku“ se budou konat vánoční trhy, které provoní 

vánoční punče nebo svařené víno. Od 15. 12. do 

17. 12. se u radnice budou konat trhy zabijačkové. 

V  doprovodném kulturním programu předvedou 

své umění děti ze šumperské základní umělecké 

školy, šumperských školek a věhlasný sbor Motýli. 

25. prosince ukončí vánoční čas koncert Scholy sv. 

Jana Křtitele tradičním koncertem v kostele Zvěs-

tování Panny Marie.

IC Šumperk, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
tel.: +420 583 214 000
e-mail: icsumperk@seznam.cz
www.infosumperk.cz
www.sumperk.cz

Sjezdovky lákají lyžaře vzhůru, 
běžkaře bílá stopa na túru…

www.vychodni-morava.cz
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Zaniklé osady
K neodmyslitelným tématům spojeným se Šu-

mavou patří zaniklé obce a pohnutá historie jejích 

obyvatel. Proč osady na Šumavě zanikaly, mělo 

více příčin, ale hlavní tkvěla ve vysídlení německé-

ho obyvatelstva po 2. světové válce jako důsledek 

hitlerovské propagandy a  následné nejhrůznější 

války v  dějinách lidstva. S  původním obyvatel-

stvem zmizela i „stará Šumava“.

V  rámci projektu „Historické album“ předsta-

vujeme zaniklou krajinu Šumavy. Její divokou tvář 

lidé v  průběhu dějin osídlili a  změnili k  obrazu 

„Historická alba“ najdeme rozeseta na 30 mís-

tech po celém území  Národního parku Šumava. 

Dříve tam pulzoval život, dnes tam vládne příroda. 

Představena jsou notoricky známá místa jako Kní-

žecí Pláně anebo Stodůlky, ale i zcela zapomenutá 

zákoutí, např. někdejší Paště a  další. Všem zájem-

cům o historii zaniklých osad na Šumavě pomohou 

přehledné webové stránky na www.npsumava.

cz, kde jsou i  přesné GPS souřadnice všech loka-

lit a  srovnávací fotografi e včera a  dnes. (Hledejte 

pod hesly „historické album“ nebo „zaniklé osady“.) 

Přejeme vám hodně radosti a zážitků v přírodě při 

poznávání historie rodilých Šumaváků.

Správa NP a CHKO Šumava
tel.: +420 388 450 217
e-mail: vimperk@npsumava.cz
www.npsumava.cz

svému. Po jejich od-

chodu bylo celé území 

opět navráceno příro-

dě. Málokoho by dnes 

vůbec napadlo, že na 

mnoha opuštěných 

místech stály kdysi 

domy a  v  nich žili lidé. 

Málokdo ví, čím se ži-

vili a  pro co vlastně 

žili. Krajinu a  osídlení 

vám přiblíží „historická 

alba“. Vypovídací síla obrazů, v tomto případě foto-

grafi í, je mnohdy větší než tisíc slov.

Fotografi cká alba v krajině
Informační tabule jsou unikátní i svojí formou. 

Mají podobu pultíku, na němž je jakoby nahodile 

otevřené rodinné fotoalbum. Deska je doplněna 

krátkou historií o  vesnici v  češtině a  němčině. Ze 

starých nažloutlých fotografi í můžete vyčíst ne-

sčetně příběhů. Obsah textů dokumentují fotogra-

fi e, které přímo navazují na okolí místa. 

Historické album Šumavy
Správa Národního parku  a CHKO Šumava si pro vás připravily projekt „Historické 
album“. Nechte se zlákat k návštěvě míst, kde kdysi dávno pulzoval život. 

Detail desky Zadní Zvonková

Stará fotografi e ze života na Horních Ždánidlech

Ze stezky dlouhé 1  300 metrů, mezi stromy 

ve výšce 8 až 25 metrů a s  rozhlednou vysokou 

44 metrů, jež nabízí fantastický výhled nad koruna-

mi stromů do nádherné krajiny lesů, je při dobrých 

povětrnostních podmínkách možno dohlédnout 

až k Alpám. Stezka je bezbariérová, umožňuje po-

hodlný výstup jak lidem na invalidním vozíku, tak 

i rodičům s kočárkem. 

Zimní trhy se konají od 25. prosince 2014 do 

1. ledna 2015 vždy od 10.30 do 18 hodin.  

Zimní trhy v okolí Stezky v korunách stromů 

patří svou jedinečnou atmosférou a rozmanitým 

programem k vyvrcholení zimního období a Vánoc 

v  regionu Národního parku Bavorský les. Nabízí 

se vám nejen možnost nahlédnout do tajů míst-

ních tradičních a uměleckých řemesel, ale také tu 

řada spolků prezentuje své produkty ve vlastních 

stáncích. Výtěžek z letošních trhů poputuje opět 

na dobročinné účely (do mateřských škol, domovů 

důchodců atd.).

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

Zimní trhy u Stezky v korunách stromů

www.kampocesku.cz   31

KAM za rohem



Správné odpovědi a výherci

Tajenku křížovky a odpovědi 

na fotohádanku nám 

zašlete do 10. prosince 

z www.kampocesku.cz nebo 

na adresu redakce. Dvakrát 

třem autorům správných 

odpovědí zašleme mapu 

věnovanou vydavatelstvím 

Kartografi e PRAHA.

Soutěže za měsíc říjen 2014
Celkem došlo 2 124 odpovědí, z toho 2 016 z internetu a 108 dopisů

iQLANDIA 
otázka 1: c) Brána recyklace

otázka 2: a) Dart Vader

otázka 3: b) parfém, mýdlo a rtěnku

soutěžilo: čtenářů 220; správně 174; špatně 46

výherci: Barbora Jílková, Ústí nad Labem; Martina Procházková, Valašské Meziříčí; Jindřiška 

Švecová, Nová Paka; Ilona Vejvodová, Krušovice; Petra Zdrubecká, Mořina; Zdenka Zikušková, 

Uherský Brod; Michal Dorica, Třinec; Roman Matějka, Železný Brod; Pavel Trnka, Praha; Marek 

Zacharda, Praha 

Edice ČT
otázka: Kolik má na hlavě Rákosníček chloupků?

odpověď: b) 7

soutěžilo: 451 čtenářů; správně 440; špatně 11

výherci: Hana Pášová, Ústí nad Labem; Helena Šnáblová, Unhošť; Robert Mašek, Sokolov

Klasické české pohádky – Božena Němcová 
otázka: Kdo pohádky Boženy Němcové pro tuto knihu převyprávěl?

odpověď: b) Slávka Kopecká

soutěžilo: 438 čtenářů; správně 427; špatně 11

výherci: Karla Kozelková, Valašská Polanka; Marie Hemlová, Hradec Králové; František Cíza, 

Kostelec nad Černými lesy

KAM pro děti – Děti, pojeďte do Českého středohoří! 
otázka 1: b) řeka Labe

otázka 2: a) Úštěk  

otázka 3: b) Roudnice nad Labem

otázka 4: b) Litoměřice – Ústí nad Labem

soutěžilo: 301 čtenářů; správně 248; špatně 53

výherci: Ivana Boudová, Hostivice; Radka Henzlová, Louny; Dana Kubešová, Vrdy; Růžena 

Pancířová, Líbeznice; Hana Samková, Blížkovice; Ivana Skočdopolová, Praha; Jana Volná, Řečany 

nad Labem; Štěpánek Fiala, Karlovy Vary; Jiří Nádvorník, Červené Pečky; Zdeněk Šimek, Chrastava

Křížovka 
Největší most na hradě se nachází v …

soutěžilo: 347 čtenářů; správně 320; špatně 27

výherci: Jitka Kyselová, Praha; Vladimír Hovorka, Žamberk; Jiří Košík, Zlín

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografi i?

odpověď: b) Jindřichův Hradec

soutěžilo: 367 čtenářů; správně 277; špatně 90 

výherci: Markéta Fikejzová, Hradec Králové; Jarmila Šestáková, Karlovy Vary; Světlana Dubnová, 

Chrudim

 Zvláštní cenu redakce za originální příspěvek od nás dostává paní Čípová z České Třebové. 

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání  říjen 2014

Informační centrum města ŠumperkHlavní třída 22, 787 31 Šumperk

Luděk Sládek
šéfredaktor

Poznáte místo na fotografi i?

a) Most b) Kuřim c) Aš
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