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cena zaslání jednoho vydání je 26 Kč
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adresa: Adiservis s. r. o.
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Kam až domů k vám
 KAM po Česku vychází ZDARMA, v českém jazyce, 9x ročně
 zasilatelská cena (poštovné a balné) je 252 Kč
za 9 vydání v kalendářním roce
 cena zaslání jednoho vydání magazínu KAM po Česku je 28 Kč
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KAM vybírá z obsahu
Milí čtenáři,
neklamným znamením ohlašujícím konec
našeho dalšího redakčního roku je, že právě čtete
dvojčíslo listopad–prosinec. Škoda jen, že čas tak
neúprosně letí. Čas podzimní již klepe na dveře
a jako řádní hospodáři se
svým zdravím bychom se
měli dobře připravit na měsíce příští. Ideálním řešením je nějaké to hýčkání těla v nějakém seriózním
zařízení. Jen pozor na nepoctivce, kteří bezostyšně
lákají klienty klamavou reklamou, slibující lázeňskou
péči, přestože ji hotel nesmí nebo není schopen poskytovat.
Čas listopadání vystřídá čas adventní, který jsem
už jako dítě měl moc rád. Mně kupříkladu začínal
Mikulášem, andělem, čerty a obavou z následků zlobivých skutků. Dodnes nevím, jak to čertisko jedno
rozježené vždycky na mě všechno vědělo. Naštěstí
byl vždycky poblíž anděl, když bylo hůř, tak Mikulda,
a když bylo nejhůř, tak babiččina sukně. Ale ještě něco
se mi vybaví. Juvie ztepilá, která roste v deštných pralesích Jižní Ameriky a rodí jednu z mých největších
dietních chyb – para ořechy. Ty nesměly u nás chybět
v mikulášské nadílce ani na štědrovečerním stole.
Protože se můžeme těšit také na nějakou tu zimu,
dovolil jsem si na obálce tohoto vydání nabídnout
laskavému čtenáři vedle tradiční zimy ladovské
i vznešenou zimu muchovskou. Zimu všudypřítomné krásy. Krásy a podivností, záhad a dokonalosti,
kdy všechno bude mít smysl, rytmus, hrdost skromnosti, jak by poznamenal pan Werich. Uvidíte svět,
uvidíte dokonce i lidi. Moc bych si přál, aby čtenář se
vznešenou grácií a nadhledem prožil konec letošního roku – ve zdraví, uprostřed rodiny či nejbližších
přátel. A nenechal se decimovat reklamou nabízející
pokleslé hodnoty, přízemnost, neodmítnutelné nabídky i půjčky. Vše se dá odmítnout. Navíc to tříbí
charakter a neleze do peněz. Bez rozumu se prostě žít
nedá, leda zle. Vše dobré, milí čtenáři, a na shledanou
v příštím roce.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

Od roku 1926 jsou označovány výrobky s normami na
elektrickou bezpečnost značkou ESČ (Elektrotechnický svaz
český). Symbol bezpečného výrobku, který po světě zná odborná i laická veřejnost, nesly například
první výrobky zdického podniku specializovaného
na pečicí trouby – později remosky. První byla vyrobena počátkem padesátých let Oldřichem Homutou. S kolegy Uhrem a Tyburcem ji dále vylepšovali a podle počátečních písmen jejich příjmení
nesla první remoska také označení HUT. Po znárodnění Homutovy dílny došlo k začlenění podniku do
družstva místního hospodářství REMOS. Odtud
tedy jméno „remoska“, která se vyrábí dodnes, a je
dokonce žádána i v zahraničí.
-red-

KAM na výlet s JANEM PIRKEM
Přední český kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (* 20. dubna 1948, Praha),
který transplantoval největší množství srdcí u nás, se rád ve svém volnu zamýšlí
nad tím, čím je naše společnost nemocná. Dlouhá léta také propaguje pohyb jako
aktivní způsob života, není tedy divu, že jeho příslovečnou srdeční záležitostí je
sport.
Každoročně v květnu předáváte na
Vyšehradě u příležitosti zahájení nového ročníku výstavy „Má vlast cestami
proměn“ kamenná srdce. Jaké místo
v Česku je místem „Vašeho srdce“?
To bych byl špatný pražský rodák,
kdyby místem mého srdce nebyla Praha. Ale protože Prahu všichni znají, tak
musím říci, že místem mého srdce je malá půvabná vesnička ležící mezi Kostelcem nad Černými lesy
a Stříbrnou Skalicí, Konojedy. Přestože leží jen 35 km
od Prahy, nezanechal na této vesničce předchozí režim výrazné stopy. Vzhledem k tomu, že se nejednalo
o střediskovou obec, ale podle plánu tehdejších mocipánů jen o obec „určenou k vymření“, nemáme zde
žádnou moderní prodejnu a obec si zachovala ráz středočeské obce s krásným barokním kostelíkem, který
se podařilo nedávno kompletně zrenovovat. Jezdili
jsme sem s rodiči již od roku 1950 do malé heraklitové
chatičky a prožil jsem zde celé mládí, protože cestovat
do zahraničí se příliš nemohlo. Okolní jevanské a posázavské lesy bývají plné hub, krásně se v nich běhá

Dopisy čtenářů

Co byl „Dálník“?
Zjednodušeně řečeno, jednalo se
o kapotovaný, kabinovaný motocykl.
Cílem konstruktéra, českého
inženýra a pilota Jana Anderleho
(1900–1982), bylo spojit radost
z jízdy na motorce s pohodlím jízdy
autem.
První prototyp „Dálník I“ navrhl a sestrojil za
2. světové války, kdy jako pilot nemohl létat. Dále
jej rozvíjel v 60. letech v Klubu stavitelů dálníků,
který založil. A poté co v roce 1967 emigroval, pokračoval v jeho vývoji ve Švýcarsku, kde byl v roce
1982 představen pod označením Peraves – W18
a lidé si jej velmi oblíbili. Od roku 1992 pokračuje
výroba v areálu letiště Brno-Medlánky.
Alois Rula
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Zdravím Vás, velmi rád každý měsíc čtu nejenom
„Vaše KAM po Česku“, ve kterém je plno zajímavostí, protože rád cestuji po ČR na kole, ale zároveň
s Vámi rád soutěžím a odpovídám na Vaše soutěžní
otázky. Tak jako v tomto měsíci, v minulém i v měsících předchozích. V zářijovém KAM po Česku
jsem byl uveden jako výherce (což mě potěšilo),
a sice v cyklu století – odpověď na otázku „Kulka
pro Heydricha“. Doposud jsem však tuto knihu neobdržel. Prosím, pošlete mi tuto knihu, budu rád.
Předem děkuji. Miroslav Zachariáš, Tábor
Zdravím také, pane Zachariáši,
předně mi ale dovolte poděkovat
Vám za přízeň, kterou nám projevujete, a jak čtu dál, potom děkuji
také za Vaši trpělivost. Víte, drtivou
většinu výher nerozesílá naše redakce, ale ti, co do
soutěží ceny věnovali. Ve Vašem případě se jednalo
o soutěž České televize, kterou jsme kontaktovali,
a věříme, že bude vše v krátké době vyřízeno k Vaší
spokojenosti.
Podle Vašeho ročního plánu měl zároveň vyjít magazín KAM na výlet. Ptal jsem se na něho v TIC, ale
bylo mi odpovězeno, že žádný další sešit nepřišel.
Doma při procházení toho říjnového magazínu

a jezdí na kole. Do Prahy je to kousek,
a přesto jsme uprostřed krásné přírody.
KAM byste pozval naše čtenáře na
výlet a proč právě tam?
Na výlet bych doporučoval Kutnou
Horu, a to nejen pro krásně obnovenou
fresku na domě čp. 603, kterou představujeme na letošním ročníku výstavy Má
vlast cestami proměn. Kutná Hora v posledních letech
prodělala tak rozsáhlé rekonstrukce a opravy, že je to
jedno z nejkrásnějších měst u nás. A když už se jede
někam na výlet, třeba celodenní či dvoudenní, mělo
by toho být k vidění hodně. Středověký důl, chrám sv.
Barbory a další středověké památky jistě stojí za to.
A kromě toho málokdo ví, že je zde i nejmenší vinařská
oblast v České republice.
Děkuji za milé a zajímavé pozvání na výlet pro
naše čtenáře. Dovolte mi popřát Vám v profesním
i osobním životě vše dobré a putovní výstavě „Má
vlast cestami proměn“ bych přál, aby přinášela stále
více dobrých zpráv o zvelebování opomíjených míst
a objektů u nás.
Luděk Sládek

jsem podle názvů článků a jejich skladby usoudil,
že opravdu (asi z ekonomických důvodů) zřejmě
nevyšel. Ale díky i za tento magazín s řadou tipů
a informací.
Vladimír Wnuk, Bečov nad Teplou
Pane Wnuku, právě teď, když
odpovídám na Váš dopis do adventního vydání KAM po Česku,
dokončujeme další čtyři magazíny.
Pražský přehled kulturních pořadů
(vydání listopad), Travel EYE (vydání listopad–únor,
německy a anglicky), OPEN Czechia (vydání listopad–únor, slovensky a polsky) a také KAM na výlet
Zimní speciál, který je občasníkem, bez pevného termínu vydávání. Všech pět našich magazínů vyjde,
průběžně, nejpozději však do 4. listopadu 2015. Tak
pokud se zastavíte v infocentru pro magazín KAM po
Česku, můžete získat i magazín KAM na výlet Zimní
speciál. A pokud už v infocentru nebude k dispozici, najdete celý obsah Zimního speciálu i na našich
stránkách www.kampocesku.cz.
Reakce ze stránek KAM po Česku.cz
Perfektní! Helena
Děkujeme, Heleno…
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons; Elektrotechnický zkušební ústav

Bezpečná
trouba (90 let)

KAM to vidí

foto © Wikimedia Commons, autor Gamp

Vynikající lékař, hudebník, národní buditel a člověk s velkým hřejivým srdcem,
to vše byl Jan Theobald Held (také Jan Děpold, pokřtěn Jan František Heldt,
pseudonym Jan Orebský). Určitě si budete tuto všestrannou osobnost pamatovat
z posledních dílů známého románu Aloise Jiráska F. L. Věk.

Pomník Jana Helda, Třebechovice pod Orebem
(sochař Josef Škoda)

Jan Theobald Held se narodil v rodině třebechovického lékaře 11. listopadu 1770. Úspěšný

nebyl jen ve škole, ale i v hudbě. Rodinu postihlo neštěstí, když otec a živitel předčasně zemřel.
Nebýt příbuzného Josefa Raaba, který Janovi finančně pomohl dostat se do Prahy, čekal by ho
v Třebechovicích asi jiný osud. Ukončil studia gymnázia a zapsal se na fakultu lékařství, kde promoval
v roce 1797, a nastoupil v nemocnici Milosrdných
bratří. Napoleonských válek se účastnil jako lékař,
v roce 1813 zřídil tři lazarety, dojednával umístění
nemocných v rodinách a sám obstarával potraviny i oblečení. V Třebechovicích založil nadaci pro
chudé, ale byl také jmenován univerzitním profesorem a pětkrát zvolen děkanem lékařské fakulty.
Podíl má také na založení Českého muzea, České
zahrádkářské společnosti a dalších českých spolků. Spolupracoval s Františkem Palackým, Josefem
Dobrovským nebo Josefem Jungmannem. Roku
1836 se stal čestným občanem Třebechovic. Jan
T. Held se nikdy neoženil, zemřel 30. června 1851
ve věku nedožitých 81 let. Jeho ostatky byly převezeny do jeho rodiště a uloženy dle přání zesnulého
na místním hřbitově.
-mak-

Předchůdce
ombudsmana (1700 let)
Bojovat proti nepravostem celého
světa, zastávat se slabých, obdarovávat
chudé, vést zbožný a příkladný život,
bránit křesťanství proti pohanům, to je
na jednoho práce až dost. A když vás
ještě kvůli tomu mučí?
Vše výše uvedené činil Mikuláš nejen ve funkci
biskupa a díky jeho charisma se jeho obliba a kult
osobnosti rozvinuly od řecké církve přes všechny
slovanské země
a drží se po mnohá
staletí dodnes. Oficiálně nebyl nikdy
prohlášen svatým,
přesto je pravděpodobně druhou
nejuctívanější církevní osobností.
Dnes je 6. prosinec
(den úmrtí sv. Mikuláše v roce 345) „přípravným“ svátkem na Vánoce, kdy Mikuláš obdarovává děti a čerti
straší ty zlobivé.
- Babok -

foto © Wikimedia Commons

Oživen Jiráskem (245 let)

Když se řekne Austerlitz (210 let)
Ve Francii vám snad každé malé dítě poví, že jméno moravského města zná a ví,
proč se zapsalo do světových dějin. My ostatní víme, že se jedná o Slavkov u Brna,
který se po 2. prosinci 1805 stal známým jako symbol upevnění nadvlády Francie
nad tehdejší Evropou, symbol velké porážky protinapoleonské koalice.

Pachatel neznámý (915 let)
Břetislav II., český kníže z rodu
Přemyslovců, nejstarší syn knížete
a krále Vratislava II. a Adléty Uherské,
byl 20. prosince roku 1100 smrtelně
zraněn v lesích u Zbečna. Dva dny nato
kníže umírá. Dodnes nebyl jeho vrah
odhalen.
Kosmas kupříkladu za jeho vraždu činí zodpovědné Vršovce. Ale kdo ví?
Každopádně Břetislav za svého krátkého panování v letech 1092–1100 stačil zakázat pohanské
zvyky, všechny kouzelníky a čaroděje vypověděl ze
země a uvedl benediktinské řeholníky z Břevnova
na Sázavský klášter. Po jeho smrti byl na knížecí
stolec povolán Břetislavův mladší nevlastní bratr
Bořivoj II., který panoval do roku 1107.
Lucie Sládková

Napoleon u Austerlitz, Jean-Louis-Ernest Meissonier, 1878

foto © archiv Jihomoravského muzea ve Znojmě

zajatců. Napoleonovy ztráty byly asi poloviční. Do
historie vstoupil ale také slavkovský zámek, kde
před bitvou pobývali ruský car Alexandr I. a rakouský císař František I. Po bitvě se na zámku usídlil
císař Napoleon se svým štábem a ze zámeckého
balkonu pronesl 6. prosince provolání ke svým vojákům. Téhož dne tu bylo také podepsáno příměří
mezi Francií a Rakouskem.
Alois Rula

foto © Wikimedia Commons

Bitva „tří císařů“ 2. prosince 1805 proběhla do
značné míry na pozadí slavného scénáře císaře
Napoleona I., za účasti méně slavné, tedy císaře
Františka I. a cara Alexandra I. Francouzská armáda o síle 75 tisíc mužů tu stanula proti 91 tisícům
vojáků koalice, ale po šesti hodinách bylo po všem.
Napoleon nepřítele překvapil mistrným využitím
zdejšího terénu. Ztráty spojenců byly obrovské –
15 tisíc mrtvých, více jak 12 tisíc raněných a 30 tisíc
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18. listopadu 1695 (320 let)
V Suchdole nad Odrou se
narodil David Nitschmann,
český misionář a první biskup
Moravské církve, tj. obnovené
Jednoty bratrské. V roce 1772
byl jedním z prvních misionářů v Západní Indii a v roce
1741 odplul do Filadelfie
v Pensylvánii, kde spoluzakládal
město Bethlehem. 5. října 1772
zde zemřel.

Při jedné z pozdějších návštěv Lipska (1876) se seznámila
se svým budoucím manželem.
Spřátelili se, spojoval je například společný zájem o filozofii. Sňatek se konal 15. 3. 1878
v New Yorku a novomanželé se
usadili ve Vídni. Charlotta se začala učit česky a od roku 1881 žili
manželé v Praze. Charlotta byla
činná v Americkém klubu dam,
Domovině, Sokole a zajímala
se o rozvoj školství. Všestranně
podporovala manžela v jeho
počínání, přispívala do novin
a účastnila se kulturního života.
Světovou válku a manželův exil
prožila v Rakousku-Uhersku, kde

Průkopník a vizionář (145 let)
Adolf Loos, český architekt, teoretik a designér, se narodil 10. 12. 1870 v rodině brněnského
kamenosochaře. Představitel purismu a funkcionalismu svým traktátem „Ornament a zločin“
výrazně posunul estetické vnímání architektury.
Po předčasné smrti otce (1879) neměl jednoduché dětství. Vystřídal několik gymnázií a maturitu složil až na
Královské a císařské technické koleji
v Liberci. Po dvouleté vojenské službě
v rakousko-uherské armádě pokračoval
ve studiích na Vysoké technické škole
v Drážďanech. Tam se však místo učení
spíše oddával návštěvám nevěstinců,
kde se nakazil příjicí. Matka ho roku
1893 vydědila, a tak se vydal na zkušenou do Ameriky, která jej zaujala svými
industriálními budovami a jednoduchostí životního stylu. Po třech letech
se vrátil do Vídně, kde se stal jednou
z nejvlivnějších osobností v uměleckých kruzích. Díky průkopnickým komentářům v tisku si získal větší slávu
než svými stavbami. V roce 1897 založil

15. listopadu 1705 (310 let)
Narodil se hrabě Josef Jan
Maxmilián Kinský, významný průmyslník a politik. Byl
vychováván ve Vídni, kde získal
rozsáhlé vědomosti. Prosazoval
osvícenecké národohospodářské nauky a ve svém panství
zrušil robotu. Majitel Sloupu
v Čechách zemřel bezdětný
17. dubna 1780 v Praze.
9. listopadu 1785 (230 let)
Josef II. ruší plaský klášter cisterciáků, který byl založen roku
1144 knížetem Vladislavem II.
Poslední opat Celestin Werner
se dlouhá léta snažil o obnovení kláštera, leč jeho snaha ztroskotala na nezájmu původních
mnichů. Od roku 1995 je národní kulturní památkou a prošel
rozsáhlou rekonstrukcí.
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Charlotta ve věku asi 20 let

musela čelit četným represím,
trpěla srdeční slabostí a depresemi. Po vzniku samostatného
Československa se stala první
dámou a zasadila se o zrovnoprávnění žen a mužů v první
ústavě z roku 1920. Pokračující
choroba jí však nedovolovala
účastnit se všech oficialit, proto její roli převzala dcera Alice.
V září 1922 utrpěla silný záchvat
srdeční slabosti a 1. 5. 1923 ji
postihla mozková mrtvice, po
které zůstala částečně ochrnutá.
Zemřela 13. 5. 1923 na zámku
v Lánech a pochována je vedle
svého muže v zámeckém parku.
Tomáš Kašička

foto © Wikimedia Commons

23. prosince 1620 (395 let)
Fridrich Falcký, který po bitvě
na Bílé hoře ztratil České království a postupně i veškerý zbytek
svých lén (Slezsko, Moravu i obě
Falce) a musel opustit Pražský
hrad a odjet do Vratislavi, byl
nucen prchnout i ze Slezska
a odebrat se do Haagu. Stalo se
tak jeden rok po jeho korunovaci. Nakonec byl uvržen do říšské
klatby.

Charlotta Garrigue-Masaryková, manželka prvního československého prezidenta, se narodila
20. 11. 1850 v americkém Brooklynu. Byla třetí z jedenácti dětí bohatého amerického obchodníka
s francouzskými kořeny. Odmala ji fascinovalo umění, zvláště hudba, proto odjela do Lipska, kde
studovala hru na klavír. Později se ale také věnovala matematice.

vlastní ateliér a jeho první zakázkou byl
obchodní dům Goldman a Salatsch,
který svou strohostí vzbudil v převážně secesní Vídni pobouření. Roku 1922
byl jmenován hlavním architektem
pro vídeňské obytné projekty a navrhl
dřevěné sídliště Lanz. Na svou pozici
však brzy rezignoval a odjel do Francie, kde byl nadšeně přijat a navrhl své
nejznámější budovy. Během 1. světové
války rozvinul tzv. Raumplan, na jehož
principu navrhl i Müllerovu vilu v Praze
nebo vilu básníka Tristana Tzary v Paříži.
Doma dále zrealizoval např. Bauerovu
vilu v Hrušovanech u Brna nebo bytové
interiéry v Plzni. Následkem dlouhodobé choroby umírá ve věku 63 let v sanatoriu v Kalksburgu u Vídně.
Alice Braborcová

1555

1810

1835

(460 let)
Mikuláš Dačický
z Heslova
* 23. 12. 1555
† 25. 9. 1626
český spisovatel
a šlechtic

(205 let)
Karel Hynek
Mácha
* 16. 11. 1810
† 6. 11. 1836
český romantický
básník a prozaik,
autor Máje

(180 let)
Josef Mocker
* 22. 11. 1835
† 16. 1. 1899
český architekt
a restaurátor

foto © www.20minutos.es

8. listopadu 1620 (395 let)
České stavovské vojsko bylo
poraženo v bitvě na Bílé
hoře v Praze. Tím byl zpečetěn osud českého stavovského povstání a na dalších
300 let i osud českého státu.
Vlády v českých zemích se ujal
Ferdinand II. Štýrský, který dal
na Staroměstském náměstí popravit 27 vůdců povstání.

KAM to vidí
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Za humny zuřila světová válka, která byla v zemích koruny české přijímána s velkou nelibostí.
Nechápali jsme, proč máme na pomyslný oltář nenáviděné monarchie pokládat životy našich
synů a otců. Hlad, bída a chudoba kráčejíce ruku v ruce strádající zemí byly korunovány Vídní
utužováním moci a potlačováním jakékoli snahy o národní uvědomění.

27. listopadu 1825 (190 let)
V Praze se narodil Pavel
Švanda ze Semčic, režisér,
dramaturg, spisovatel a divadelní ředitel. V roce 1865 založil
vlastní divadelní společnost
a v říjnu 1885 stálé divadlo
v Praze na Smíchově, zvané
Divadlo u Libuše. Při působení
v Brně byl raněn mrtvicí a zemřel 5. ledna 1891.

foto © Wikimedia Commons

Onu pomyslnou korunu všemu
nasadil 30. prosince 1915 rakouský
politik, diplomat, c. a k. komoří, tajný
rada, dragounský poručík v záloze,

Neoblíbený hrabě Max

Demonstrace v Praze, 28. 10. 1918

hrabě Max Julius Viktor Maria Coudenhove (1865–1928). Coby zemský prezident ve Slezsku (1908–1915) a poslední místodržitel v Čechách (1915–1918)
zakázal používání češtiny jako
úřední řeči u zemské a okresní
správy. Perzekuční tažení proti
českému kulturnímu a duchovnímu životu vrcholilo zákazem
českých časopisů, českých
knih, cenzura „gumovala“ české školní učebnice, stejně jako
zakazovala českým divadlům
jejich repertoár. Třešničkou na
dortu bylo uzavření školních
knihoven. No a pak se divte
Masarykovi a Benešovi, že…
Antonín Fridrich

29. listopadu 1860 (155 let)
Narodila se česká divadelní
herečka Hana Kvapilová.
Začínala na scéně Malostranské
besedy, odkud se díky svému
talentu dostala na prkna
Švandova a poté i Národního
divadla, kde se stala vůdčí
osobností činohry a působila až
do své předčasné smrti 8. dubna 1907.

Skladatel a horolezec (145 let)

foto © Wikimedia Commons

„Na otázku, čím bych si přál býti, kdybych se znovu narodil,
odpověděl bych bez váhání: hudebním skladatelem.“ Tak
začínají paměti Vítězslava Nováka (5. 12. 1870 Kamenice nad
Lipou – 18. 7. 1949 Skuteč), významného českého hudebního
skladatele, klavíristy, ale také milovníka přírody a horolezce.
Pokřtěn byl na přání otce jako
Viktor, v dospělosti se přiklonil k české formě tohoto jména Vítězslav.
V dětství byl často nemocen. Kromě
psotníku, neštovic a spály onemocněl
i nebezpečným zánětem mozkových
blan. Dokonce ani jeho první kontakt
s matčiným klavírem se neobešel bez
újmy na zdraví. Jako malý na něj byl
vysazen s hračkami, ale zřítil se a zlomil si ruku. Brzy nato se ale již projevil
jeho hudební talent. Ten ho přivedl na
Pražskou konzervatoř, kde studoval
pod vedením Antonína Dvořáka. Jako
inspirace při komponování mu vždy
sloužilo jeho zalíbení v přírodě a lidovém umění. Inspirován moravským

Busta Vítězslava Nováka v Kamenici nad Lipou

a slovenským folklorem vnesl Novák
do české hudby svět východní lidové

7. listopadu 1830 (185 let)
V Chotusicích se narodil Václav
Michael Mölzer, český stavitel varhan. Zkušenosti získal
v Berlíně a po návratu si roku
1857 založil v Čáslavi vlastní
firmu. Působil v Kutné Hoře a na
Milevsku, nakonec v Táboře,
kde zůstal již natrvalo. Zesnul
22. října 1899 a je pohřben
v kostele sv. Jakuba v Táboře.

hudby. Jedna z nejlepších skladeb české klavírní literatury vůbec je Novákova Sonáta eroica, v níž vzdává hold
slovenskému lidu tím, že se hlásí k jánošíkovské tradici. Ohromující krásu
slovenských hor zachytil v hudební
básni V Tatrách.
-js-

1835

1840

1850

(180 let)
Josef Šusta
* 26. 12. 1835
† 15. 11. 1914
český rybníkář,
ředitel
třeboňského
panství

(175 let)
Saturnin Heller
* 29. 11. 1840
† 18. 9. 1884
český
novorenesanční
architekt

(165 let)
Zdeněk Fibich
* 21. 12. 1850
† 15. 10. 1900
český hudební
skladatel

4. listopadu 1875 (140 let)
Narodil se Emanuel Viktor
Voska, majitel kamenných dolů
v USA a novinář. Stal se v New
Yorku čelným představitelem
Česko-amerického svazu žurnalistů, organizoval přednáškové
turné T. G. Masaryka v USA,
působil jako agent tajné služby
USA. Zemřel 1. dubna 1960
v Praze.
5. prosince 1880 (135 let)
Založena Ústřední matice
školská jako společnost pro
organizování a řízení českého
školství v rámci monarchie.
Úkolem matice bylo především
zakládání a udržování obecných, měšťanských, odborných
a středních škol s češtinou jako
vyučovacím jazykem v národnostně smíšených, převážně
pohraničních oblastech.
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Avantgardní malíř samouk (125 let)

5. listopadu 1885 (130 let)
Letos si připomeneme narození
významného českého režiséra, básníka a dramatika Karla
Hugo Hilara, dlouholetého
režiséra Národního divadla
v Praze. Do ND přivedl také
skvělou herečku, svou manželku Zdeňku Baldovou. Jeho láska
k práci ho však stála život –
6. března roku 1935, v pouhých
49 letech, zemřel po záchvatu
mrtvice.

5. listopadu 1890 se na Havlíčkobrodsku, v obci Okrouhlice, narodil
významný český malíř, ilustrátor, grafik a scénograf Jan Zrzavý
(† 12. 10. 1977). Středních škol vystřídal hned několik, ale nakonec se
proti vůli svého otce rozhodl pro studium malířství.

20. listopadu 1885 (130 let)
Víte, že existuje všeslovanština?
Jejím autorem byl učitel a stenograf Bohumil Holý, který se
také zabýval různými těsnopisnými soustavami a srovnávacím
jazykozpytem slovanským. Aby
nemusel bojovat za Rakousko,
dobrovolně hladověl. Je možné,
že to, společně se španělskou
chřipkou, mohlo za nemoc, které 3. dubna 1947 podlehl.
25. listopadu 1890 (125 let)
Prvním, kdo u nás upozornil na
genocidu Arménů v Osmanské
říši, byl český cestovatel a spisovatel Karel Hansa. Roku 1922
odjel do syrského Aleppa, kde
narazil na arménské uprchlíky,
kteří zde živořili. Po návratu
uspořádal sbírku na pomoc jejich dětem. Není známo datum
jeho úmrtí (1951?) ani místo
pochování.
28. prosince 1895 (120 let)
Toho dne bratři Auguste a Louis
Lumiérové poprvé veřejně
představili své filmy v pařížském Grand Café. Historické
představení bylo zahájeno
promítáním jejich úplně
prvního, pouze pětačtyřicetisekundového filmu Sortie de
l‘usine Lumière à Lyon (Dělníci
odcházející z Lumièrovy továrny), který natočil v roce 1894
Léon Bouly.
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krajinu, maloval rodné Okrouhlice,
ale také Prahu. V roce 1931 navrhoval
svou první scénickou výpravu k opeře
Idomeneus W. A. Mozarta v Národním
divadle v Praze. V roce 1966 byl jmenován národním umělcem a za života
byl členem několika uměleckých spolků (Sursum, Umělecká beseda a další).
Typickým pro něho byla osobitá práce
se symbolikou barev, podobná středověkému umění. Janovo rané dílo bylo
ovlivněno doznívajícím secesním symbolismem a novoromantismem. V průřezu jeho tvorbou se setkáváme s prvky symbolismu, dekadence a secese.
Nejblíže mu však byl expresionismus
a kubismus.
Marie Kulinkovská

Podobizna Jana Zrzavého
(Bohumil Kubišta, 1912)

Kolik jazyků znal… (100 let)
… tolikrát byl prof. PhDr. Bedřich Hrozný, rodák z Lysé nad Labem, člověkem. Byl rektorem
Univerzity Karlovy v Praze, českým klínopiscem a orientalistou, který rozluštil jazyk starověkých
Chetitů, a položil tak základy oboru chetitologie.
Na středoškolském
gymnáziu v Kolíně se
Bedřich naučil kromě
povinné latiny a klasické
řečtiny také základům
hebrejštiny a arabštiny.
Poté se na filozofické fakultě věnoval zejména
orientálním
jazykům,
např. akkadštině, aramejštině, etiopštině, sanskrtu
a sumerštině. Za dobu svého studia
zvládl celkem deset orientálních jazyků. V roce 1901 získal doktorát a stipendium na Berlínské univerzitě. Jeho
vědeckou prací byl klínopis, studium
sumerských a akkadských textů. V roce
1906 byl německou expedicí v Malé
Asii objeven velký archiv chetitských

králů, jenž obsahoval velké množství hliněných
tabulek popsaných již
známým klínovým písmem, ale neznámou řečí,
která vzdorovala mnoha badatelům. Během
1. světové války byl odveden a sloužil ve Vídni
jako písař. A právě tehdy
slavil velký úspěch, když
25. 11. 1915 prokázal, že jazyk na klínopisných tabulkách je řečí Chetitů,
a předložil rozluštění tohoto jazyka
s prvním stručným nárysem mluvnice.
Po vzniku Československa byl jmenován profesorem klínopisu a dějin starého Orientu na pražské univerzitě.
Na přelomu let 1924–1925 se ocitl na

vrcholu. Podařilo se mu v severní Sýrii
vykopat pozůstatky řeckých staveb,
keramiky a terakotových sošek a na
expedici v Turecku objevit archiv hliněných tabulek popsaných klínovým
písmem. Právem je považován za zakladatele chetitologie. V roce 1939
odmítl emigrovat, byl zvolen rektorem
Karlovy univerzity, ale záchvat mrtvice (1944) mu znemožnil na univerzitě
pokračovat. Po válce mu byla udělena
Státní cena a 12. listopadu 1952 byl
jmenován členem Československé
akademie věd. O měsíc později ale
umírá. Pohřben byl na evangelickém
hřbitově v Lysé nad Labem. Po zrušení
hřbitova (1977) byly jeho ostatky přeneseny na hřbitov obecní.
Lucie Sládková

1875

1880

1880

(140 let)
Anna
Honzáková
* 16. 11. 1875
† 13. 10. 1940
česká lékařka,
první promovaná
doktorka
medicíny

(135 let)
Emanuel
Ondříček
* 6. 12. 1880
† 30. 12. 1958
český houslista,
hudební
pedagog
a skladatel

(135 let)
Hugo
Steiner-Prag
* 12. 12. 1880
† 10. 9. 1945
pražský německý
židovský grafik
a ilustrátor

foto © Wikimedia Commons

13. listopadu 1885 (130 let)
Tohoto dne se narodil Václav
Rabas, český malíř, který mezi
prvními získal titul národního umělce a také patřil mezi
skupinu tzv. pátečníků. Známý
byl jeho cyklus České hlavy
z roku 1923, v němž vypodobnil
známé osobnosti. Jeho tvorbu
ukončil v roce 1954 srdeční infarkt. Byl strýcem herce Raoula
Schránila z matčiny strany.

Jan měl také literární ambice,
a dokonce uvažoval o dráze herce.
Ale nakonec zůstal věrný malířství. Na
Uměleckoprůmyslovou školu v Praze
ale přijat nebyl, proto začal navštěvovat soukromě hodiny u Karla Reisnera, Vladimíra Županského a nakonec
u Františka Ženíška mladšího. Později
byl na Uměleckoprůmyslovou školu přijat, ale po 2 letech ho vyloučili.
V tvorbě ho ovlivnil Julius Zeyer, přátelil se s malířem Bohumilem Kubištou
i dalšími umělci. Nejvíce ho ale lákalo
objevování nových krajin, které ho
inspirovaly. Proto navštívil Francii,
Itálii, Řecko a rád se tam vracel. Velmi ho okouzlila Paříž, stejně jako dílo
Leonarda da Vinciho. Měl rád i českou

foto © Wikimedia Commons
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Byla válka uniforem ve skříni Ludvíka Svobody? (120 let)

Historia magistra vitae

Podívat se do pomyslného šatníku Ludvíka Svobody, těžko byste hledali rozmanitější soubor
uniforem a prezidentských obleků, které nosil za svého života jeden člověk. Při troše fantazie by
se mohly mezi sebou z ideového hlediska některé kousky klidně i poprat…

22. listopadu 1905 (110 let)
Významný den, kdy došlo k uzavření česko-německé dohody,
neboli Moravského paktu (německy Mährischer Ausgleich),
což je souhrnný název pro zemské zákony přijaté téhož roku
na Moravě. Jejich účelem mělo
být vytvoření rovnoprávného
postavení moravských Čechů
a Němců v zemi a vyřešení národnostních rozporů.

foto © Wikimedia Commons

Uniformy monarchie (asi 2 měsíce),
československých legií, demokratického Československa a 1. čs. armádního
sboru v SSSR patří k těm blyštivějším
v pomyslné skříni a tvoří kulisy „nudného“ příběhu vojáka, úspěšného velitele

L. Svoboda a A. Dubček, srpen 1968, oficiální
návštěva Nicolae Ceaușesca v Československu

a jednoho z tvůrců
moderní armády
demokratického
Československa. Od
roku 1945 navzdory přibývajícímu
lesku na výložkách
to šlo z pomyslného kopce. Nechal
se zlákat do osidel
nastupujícího vlivu
SSSR a po komunistickém převratu
v roce 1948 vstoupil
do KSČ. V pozici ministra obrany se stal nepřímou součástí
čistek, které se také dotkly jeho osobně i jeho blízké rodiny. Mezi lidmi byl
oblíbený a do centra dění „vyplouvá“

(na návrh Dubčeka)
během Pražského jara
roku 1968 jako první
komunistický prezident zvolený tajnou
volbou. Navzdory některým osobním protestům proti okupaci
a jejím důsledkům se
mu nepovedlo vývoj
zvrátit a zejména svým
druhým funkčním obdobím 1973–1975
(nemoc) se stává smutným reprezentantem
normalizace. Ludvík Svoboda se narodil
25. listopadu 1895 v Hroznatíně na Vysočině a zemřel v roce 1979 v Praze.
- Babok -

Neúnavný vlastenec (120 let)

foto © redakce

Alois Liška se narodil 20. listopadu 1895 jako jedno ze šesti dětí v chalupnické rodině Josefa
a Anny Liškových v Záborčí. Základní školu navštěvoval ve Voděradech a maturoval v roce 1914
na c. k. reálce v Turnově. Poté krátce pracoval na železniční stanici v Třemešné.
Na podzim roku
1. rychlé divize v Pra1915 vstoupil do raze a po okupaci 1939
kouské armády, abbyl ředitelem učiliště
v Jaroměři. Vstoupil
solvoval důstojnickou
školu. V červnu 1916
do ilegální Obrany národa a poté, co v únoodjel se svým plukem
na východní frontu,
ru 1940 unikl zatčení
kde při první příležigestapem, uprchl do
Francie, kde vstoupil
tosti přeběhl do ruskédo čs. zahraničního
ho zajetí a v roce 1917
vojska jako velitel
vstoupil do čs. legií. Po
Portrét gen. Lišky v muzeu ve
1. dělostřeleckého
tzv. sibiřské anabázi se
francouzském
Dunkerque
pluku. Po kapitulaci
vrátil domů 16. listopadu 1920 a stal se vojákem z povolání.
Francie s jednotkou odplul do Anglie,
Absolvoval velitelské kurzy, Válečnou
kde byl jmenován velitelem dělostřeškolu (1929), učil na velitelské škole
leckého oddílu 1. čs. smíšené brigády
a od roku 1934 velel dělostřeleckému
(1940). Král Jiří VI. mu udělil záslužný
51. pluku v Brandýse nad Labem. Za
řád C.E.B. (1942), v roce 1943 byl jmemobilizace (1938) velel dělostřelectvu
nován velitelem čs. samostatné brigády

a prezident Beneš ho povýšil do hodnosti brigádního generála. V srpnu
1944 byla jeho brigáda přepravena do
Normandie. Maršál Montgomery ho
jmenoval 44. operačním velitelem spojeneckých sil při obléhání Dunkerque.
Po návratu domů se shledal s manželkou i dcerou, které přežily koncentrák.
Syn Jaroslav i Liškův starší bratr Josef ale
zemřeli při pochodu smrti. Byl povýšen
na divizního generála (1945) a 1. dubna
1946 do hodnosti armádního generála.
Po komunistickém puči v únoru 1948
emigroval do Velké Británie, kde bez rodiny, která musela zůstat doma, umírá
v Londýně 7. února 1977. V 90. letech
byl plně rehabilitován. (nekrácená verze
na www.kampocesku.cz)
Luděk Sládek

1890

1890

1900

(125 let)
Bohuslav
Martinů
* 8. 12. 1890
† 28. 8. 1959
český hudební
skladatel

(125 let)
Jaroslav
Heyrovský
* 20. 12. 1890
† 27. 3. 1967
český vědec,
nositel Nobelovy
ceny

(115 let)
Eliška Junková
* 16. 11. 1900
† 5. 1. 1994
česká
automobilová
závodnice

11. prosince 1905 (110 let)
Narodila se Hermína Týrlová
(† 3. května 1993), scenáristka
a animátorka, která byla zakladatelskou osobností českého
animovaného filmu. Pro své
filmy si sama volila náměty
i psala scénáře. Hledala stále
nové metody a nezastavila se
před sebetěžším animátorským
úkolem. Její tvorba byla oceněna řadou zahraničních cen.
3. listopadu 1910 (105 let)
Kdo by neznal slavný český film
Cesta do pravěku, právě svými
trikovými záběry a animací se
jím proslavil filmový režisér, výtvarník a loutkář Karel Zeman.
Natočil řadu světově ceněných
filmů s unikátní výtvarnou
stránkou, například Vynález
zkázy, Baron Prášil nebo
Ukradená vzducholoď. Zemřel
5. dubna 1989 ve Zlíně.
5. listopadu 1920 (95 let)
„Hujer, meteleskum, bleskum!“
Pamatujete na Hujera z velmi
úspěšného filmu Marečku, podejte mi pero? Skvěle ho zahrál
Václav Lohniský, divadelní režisér a herec. Za svůj život ztvárnil 129 filmových rolí a zrežíroval 105 divadelních her. Zemřel
na infarkt, při natáčení filmu
Krakonoš a lyžníci, 18. února
1980 v Jilemnici.
19. prosince 1920 (95 let)
Narodil se herec Ota Sklenčka
(† 10. října 1993). Působil
také jako pedagog na pražské DAMU. Za manželku měl
herečku Ninu Popelíkovou.
Z jeho televizních rolí se určitě
nedá zapomenout na inscenaci
Nezralé maliny nebo na roli plánického faráře v seriálu Třicet
případů majora Zemana.
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Historia magistra vitae Trochu smutný klaun (95 let)

18. prosince 1930 (85 let)
Proběhla volba
Edvarda Beneše (1935–1938)
prezidentem republiky. Po
rozhodnutí slovenských luďáků
volit Beneše stáhl den před
volbami protikandidát pravice
B. Němec svou kandidaturu.
Nová vláda tzv. široké koalice
byla až na dvě změny totožná
s předchozím kabinetem.
14. listopadu 1960 (55 let)
Připomeňme si železniční neštěstí u Stéblové na
Pardubicku, dosud nejtragičtější nehodu v dějinách československé i české železniční dopravy. Při střetu dvou osobních
vlaků, parního a motorového,
zemřelo 118 lidí a 110 bylo
zraněno. Osobní vlak jel od
Hradce a plně obsazenou motorovou soupravu téměř úplně
zdemoloval.
4. prosince 1970 (45 let)
Spadl „král smrků“
v Boubínském pralese. Přibližně
440letý smrk ztepilý (Picea
abies) stál v 1000 m n. m., obvod kmene měl 508 cm. Ke stáří
byl napaden hnilobou, v roce
1969 uschnul a rok poté se při
vichřici zřítil. Jeho pozůstatky
lze vidět na naučné stezce.
Roste též několik desítek jeho
klonů.
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na Hereckou školu E. F. Buriana.
Po několika angažmá nakonec
zakotvil ve Vinohradském divadle, kterému zůstal věrný téměř
40 let. Vlastimil
byl typickým zástupcem tragikomického herce.
Měl velký smysl
Se Stellou Zázvorkovou ve filmu Babí léto (2001)
pro humor, třebaže
jeho
role
byly
často
spíš melanOtec byl pojišťovací úředník a macholické. Vždy dokázal svým postavám
minka ve volných chvílích ochotničila.
vtisknout poetiku či lidskost. NejedV roce 1934 se rodina přestěhovala do
nou se představil jako plachý zasněný
Prahy a gymnazista Brodský nastoupil

antihrdina se sklony k sebeironii. Na
první pohled působil nesměle, plaše,
jako z jiného světa. Velkých filmových
rolí se mu dostalo ve filmu Ostře sledované vlaky, Bílá paní, Světáci, Jakub
lhář. Za postavu alkoholika Fendrycha
v inscenaci Tažní ptáci získal v Monte
Carlu Zlatou nymfu. Se stříbrným plátnem se rozloučil rolí bonvivána a věčného snílka Františka Hány ve filmu
Babí léto (2001).
Podzim života trávil na své chalupě ve Slunečné na Českolipsku, kde
mu dělal společnost jeho milovaný
jezevčík Hugo. Zemřel 20. dubna 2002
a pohřben byl po boku rodičů na hřbitově ve Slunečné.
Marcela Kohoutová

foto © czechfolks.com

2. prosince 1930 (85 let)
Proběhla premiéra prvního
ryze českého zvukového filmu
Fidlovačka v režii Svatopluka
Innemanna. Hráli v něm tehdejší herecké hvězdy jako Antonie
Nedošínská, Jindřich Plachta
nebo Eman Fiala. Natáčení
trvalo celkem 10 dní. Slavnostní
premiéry se zúčastnil i prezident Masaryk.

„Dobrý večer, děti! Dovolíte, jsem Hajaja…“ ozývalo se z rádií nezaměnitelným hlasem Vlastimila
Brodského. Skřítek tak ukládal k spánku den co den celé generace dětí. Jeden z nejslavnějších
herců „zlaté gardy“, kamarády a kolegy zvaný Bróďa, se narodil 15. prosince 1920 v Hrušově nad
Odrou.

Cestovatel Hanzelka (95 let)
Na Štědrý den roku 1920 se v domě na kopci Kotouč u Štramberka narodil český spisovatel,
cestovatel a publicista Jiří Hanzelka. Je neodmyslitelně spjat s Miroslavem Zikmundem, se
kterým absolvoval průkopnické cesty do Afriky a Jižní Ameriky.
Cestování mu bylo
vlastní již od dětství. Ve
třech letech se s rodinou
stěhoval do Kopřivnice,
kde Jiřího otec pracoval
v automobilce Tatra, poté
do Bratislavy a nakonec
do Prahy. Tady vystudoval obchodní akademii
a v roce 1938 začal chodit
na Vysokou obchodní školu, kterou však po zavření
školy nacisty mohl dokončit až v roce 1946. V letech
1947 až 1950 podnikl
společně se Zikmundem
cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Celou tuto výpravu absolvovali ve voze
značky Tatra 87. Za několik let podnikl

shromáždili velké množství
dokumentárního materiálu, napsali mnoho knih,
natočili 151 filmů. V roce
1968 se Jiří Hanzelka aktivně účastnil protestních
akcí na podporu Pražského jara a od roku 1969 mu
bylo zakázáno publikovat
a účastnit se veřejného
života. Po podpisu Charty
77 byl nucen vykonávat
podřadnou práci u podniku Sady, lesy, zahradnictví.
V roce 1995 věnoval spolu
Tatra 87, zleva Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund
s Miroslavem Zikmundem
svůj rozsáhlý archiv a sbírky zlínskému
svoji druhou cestu a při té projeli dvěmuzeu. Zemřel 15. února 2003 na plicní
ma vozy Tatra 805 celou Asii včetně Soembolii.
větského svazu a Oceánii. Z obou cest
–alba–

1920

1930

1980

(95 let)
Jiří Sovák
* 27. 12. 1920
† 6. 9. 2000
český divadelní
a filmový herec

(85 let)
Josef Vinklář
* 10. 11. 1930
† 18. 9. 2007
český divadelní
a filmový herec

(35 let)
tramvaje v Praze
13. 12. 1980
ukončen provoz
tramvají na
pražském
Václavském nám.

foto © Technické muzeum Tatra

21. prosince 1920 (95 let)
Ve Vysokém na Jizerou se narodila Olga Šilhánová, česká
sportovní gymnastka a olympijská vítězka. V roce 1948 na
olympijských hrách v Londýně
byla členkou vítězného družstva žen. Zemřela 27. srpna
1986 v Praze.

KAM na výlet

Baldrián zpívá koledy, Veselý Kopec

v neděli 6. prosince se mezi roubenkami rozlehnou
tóny koled v podání Žesťového kvintetu z Mrákotína; 12. prosince ke sváteční atmosféře přispěje vystoupení souboru La Via z Přibyslavi a 13. prosince
výstavu zakončí Předvánoční jarmark, jehož atmosféru zpříjemní vystoupení Pouličníků z Tábora.
Také v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku se můžete vánočně naladit – zdejší roubenky
ožijí sváteční atmosférou od 15. prosince. Až do
3. ledna naleznete v jednotlivých chaloupkách
ukázky tradičních ozdob, dárků, pečiva a dalších
předmětů připomínajících oslavy Štědrého dne
a večera od poloviny 19. století do počátku 20. století. Vystaveny budou všechny lidové betlémy ze
sbírek muzea. Návštěvníci se budou moci potěšit
i jedinečným mechanickým betlémem, který před
padesáti lety vytvořil pan Rudolf Frinta z Nového
Města nad Metují a zobrazil v něm tradiční řemeslníky i panoráma svého rodného města. Také výstavu Betlém vánoční doplní zajímavý program.
20., 26. a 27. prosince se budou konat speciální
podvečerní prohlídky s programem nazvaným
Návštěva minulosti.
Více na: www.vesely-kopec.eu

Veselé Vánoce na Veselém
Kopci a v Betlémě v Hlinsku
Soubor lidových staveb Vysočina, největší muzeum lidového stavitelství
v Čechách, již tradičně připravil ve svých expozicích vánoční programy. V sobotu
5. prosince bude zahájena vánoční výstava, jejímž letošním motivem je oslava
Štědrého večera od druhé poloviny 19. století do poloviny 20. století.
V roubených chaloupkách se dozvíte, jak byly
o vánočních svátcích vyzdobeny interiéry za časů,
kdy se ještě nestrojil vánoční stromeček. Jaké dárky si lidé v této době nadělovali. Jaké pokrmy se na
štědrovečerní večeři připravovaly. Ochutnali jste
někdy pučálku, rozvárku nebo peřinky? Dozvíte se
také o tom, kdy se vlastně poprvé mohli obyvatelé
vesnic na Vysočině těšit z vánočního stromečku.
A jakými ozdobami je zdobili. Ve vytopených chaloupkách uvidíte tradiční pečivo, dárky a předměty v minulosti provázející nejhezčí svátky. Výstavu

Vánoce na Veselém Kopci můžete navštívit každý
den až do 13. prosince. Po všechny dny také můžete sledovat výrobu vánočních předmětů, například
pletení ozdob ze slámy, malování skleněných ozdob, navlékání ozdob korálkových, pečení perníků
tlačených do dřevěných forem, pečení tradičního
pečiva a další. Na víkendy je připraven doprovodný
kulturní program: v sobotu 5. prosince bude mezi
chaloupkami procházet Mikuláš se svým doprovodem a nadělovat drobné dárečky dětem, koledy zazpívá folklorní soubor Baldrián z Pardubic;

Chalupa z Herálce na Veselém Kopci

Veselé Vánoce na Veselém Kopci
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Klub českých turistů, oblast Praha,
zve na výlety po Praze
kdy: 21. listopadu
kudy: Draháňským údolím
na: 32. ročník pochodu krásnou přírodou v Draháňském údolí
start: 7–10 hod. ze zastávky tramvaje Vozovna Kobylisy
trasa: 12 km – Draháňský mlýn, Zámky
cíl: 10–17 hod. v OC Krakov
kdy: 31. prosince
kudy: Silvestrovskou Prahou za historií
na: Novoroční čtyřlístek

Projděte se na silvestra, poznejte kus přírody a přispějte potřebným. Výtěžek ze startovného bude
použit na vyznačení turistické trasy pro vozíčkáře.
start: 11.30–13.00 hod. Piazzetta Národního divadla
trasy: 8 a 11 km
cíl: 13.00–16.30 hod. dle popisu trasy
Za absolvování výletu obdržíte odznak, Novoroční
čtyřlístek.
Více akcí naleznete na
www.prahouturistickou.cz

INVISIBLE EXHIBITION IN PRAGUE

NEVIDITELNÁ
VÝSTAVA
PRAHA
Dobrodružná
hodinová prohlídka
v naprosté tmě,
za doprovodu
nevidomého průvodce.
Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1/23 Praha 2
všení dny: 12.00-20.00
víkendy: 10.00-20.00

Rezervace nutná předem!
777 787 064
info@neviditelna.cz

www.neviditelna.cz
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K U T NÁ H O R A

CHCETE NĚCO
Ě
JINÉHO?
É
Připravíme Vám individuální prohlídku Kutné Hory nebo jejího okolí podle Vašich přání
a představ. Zajistíme pro Vás romantickou večerní prohlídku, piknik v zámeckém parku,
ochutnávku vína na vinici, gastronomický zážitek v jedné z místních restaurací, vyhlídkový
let, ukázku ražby mincí, rybolov a mnohem více.
Jak na to? Prostě si nás objednejte. Je to snadné:
e-mail: vlasskydvur@kh.cz, mobil: +420 736 485 409, www.pruvodcikutnahora.cz
199X125_KAM_PO_CESKU_2.indd 1

16.10.2015 9:52:10
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CENTRUM SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ
HUŤ FRANTIŠEK V SÁZAVĚ

„SKLENĚNÉ LÉTO JE ZA NÁMI“
Zajímavou přehlídku křehké krásy si mohli návštěvníci užít
v průběhu celého léta v Centru sklářského umění v Sázavě.
Od června do začátku října se zde konala řada zajímavých akcí,
které spojoval společný cíl – předvést sklářskou tvorbu široké
veřejnosti spolu s možností si také něco vyzkoušet. Návštěvníci
měli mimořádnou příležitost vidět při práci nejvýznamnější světové
sklářské výtvarníky, obdivovat jejich výtvory na několika výstavách
a zpříjemnit si čas návštěvou kulturního programu v rámci akcí jako
Skleněný den dětí, Skleněný jarmark nebo Skleněný
František. Akce se konala pod záštitou ministra kultury
Mgr. Daniela Hermana a Kardinála Dominika Duky OP a díky
finanční podpoře Ministerstva kultury a Nadačního fondu Galerie
Smečky.

„ZIMA PŘED NÁMI“
Skleněná laboratoř (Glass Lab Session). Udělejte si čas
a přijďte navštívit Centrum sklářského umění 26. listopadu,
kdy uvidíte při práci skláře, kteří budou tvořit skleněné sochy
a instalace.
Advent na Františku. Prožijte Vánoční svátky v teple historické
Huti František s možností nákupu dárků nebo jejich vlastní výroby.
12. – 13. prosince je pro vás přichystán bohatý program.
www.cestyskla.cz

K návštěvě zve nový Sport Hotel Sletiště
Zapomeňte na klasické číslování pokojů. Užijte si pobyt v pokoji 4.12.97 Bidrman,
67.71 Cechlová nebo 68 Jágr. Něco takového zažijete jen ve Sport Hotelu Sletiště!

Sportovní symboliku zde najdete na každém
kroku. Prostory hotelu zdobí koláže slavných
sportovců, kteří jsou spojeni s Kladnem, jména
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nejznámějších z nich pak slouží i jako názvy pokojů. Sport Hotel Sleťák i restaurace, která je jeho
součástí, jsou laděny do svěžích pastelových barev, stejně jako logo hotelu. Samotný hotel nabízí
celkem 64 lůžek ve 22 pokojích, každý z nich má
minibar, vlastní wc i sprchu. Samozřejmostí jsou
i bezbariérové vstupy a wi-fi připojení. Součástí
hotelu jsou také 2 moderně vybavené konferenční
místnosti. Na návštěvníky hotelu i restaurace čekají
parkovací místa přímo před restaurací.
Krůtí steak marinovaný v bylinkách na ratatouille s žemlovým knedlíkem nebo Flank steak
à la dijon s bramborovým pyré. To je jen malá
ochutnávka z nabídky restaurace Sleťák. Vedle
toho nejlepšího ze světové gastronomie zde návštěvníci najdou i výběr z tradiční české kuchyně,
kde nebude chybět oblíbený guláš nebo svíčková. Na své si přijdou i milovníci poctivých burgerů
a italských specialit. Restaurace samozřejmě myslí
i na děti, kterým nabízí dětská jídla. Zkušený šéfkuchař Aleš Náprstek se svým týmem na přání
hostům připraví i bezlepková jídla. Kladeňáci se
zde mohou v pracovních dnech zastavit i na rychlý
a cenově dostupný oběd, denní menu restaurace
Sleťák nabízí již od 89 Kč.

Kladenský aquapark je součástí komplexu nového
Sport Hotelu Sletiště

otevírací doba:
pondělí–čtvrtek a neděle 11–22 hod.,
pátek a sobota 11–23 hod.
Sport Hotel Sletiště
Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno
mobil: +420 702 176 453
e-mail: restaurace@sporthotelsletiste.cz
www.sporthotelsletiste.cz

KAM na výlet

Z ÁM

NELA
NELAHOZEVES

„Mámo, táto… Vánoce jsou tu!“

ADVENTNÍ SLAVNOSTI

Slyšíte ty zvonky, to přichází adventní čas do Slaného. Začínáme první adventní
sobotou 28. listopadu. Od rána můžete strávit spolu s dětmi v knihovně na akci
Den pro dětskou knihu. Během celého dopoledne je pro děti připraven pestrý
program – minijarmark, dílničky, soutěže, beseda se spisovatelem, divadlo pro děti
a burza knih.
Děti ze slánských škol ozdobily stromečky,
a tak proběhne vyhlášení vítěze soutěže O nejkrásnější vánoční stromeček. Další program se odehraje v centru města na Masarykově náměstí a vyvrcholí Slavnostmi světla se slavnostním zakončením
rozsvěcení velkého vánočního stromu. V tomto
čase pořádá i Infocentrum Pod Velvarskou branou Tajemnou vánoční procházku s překvapením.
Uskuteční se v pátek 11. 12. od 21 hod. Zájemci se
mohou těšit na svátečně vyzdobené noční město,
teplý punč a tradiční vánoční překvapení. V adventním týdnu od 14. 12. do 19. 12. pak určitě přijeďte na prodejní výstavu Andělské vánoce.

EK

Z velkého množství vánoční dekorace, dárečků, přání a ozdob si jistě vyberete toho nejkrásnějšího andělíčka na váš vánoční stromek. A jako
každý rok se můžete těšit na vánoční koncerty
v chrámu sv. Gotharda a kapli Piaristické koleje. Ať
vás do Slaného přiláká jakákoliv akce, těšíme se na
vaši návštěvu a přejeme krásné prožití adventu.

Sobota a nedðle
21. a 22. listopadu 2015 | 9—17 hodin
Program
Prodej rozmanitých vánočních
výrobků a řemeslné dílny
Velká perníková dílna
a rozkrajování jablíček
Jesličky se živými zvířátky
Adventní koncerty, divadélka pro děti,
kejklířské vystoupení
Prohlídky zámecké expozice
s průvodci v dobových kostýmech
Občerstvení na nádvoří
a prodej lobkowiczkých vín
Čajovna v zámeckých prostorách
Letošní novinky

Infocentrum města Slaný
Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
tel./fax: +420 312 523 448
e-mail: ic@infoslany.cz
www.infoslany.cz

CIMBÁLOVÁ MUZIKA
V ZÁMECKÉM SKLEPENÍ
www.zameknelahozeves.cz

63x125c5_inzerce.indd 1

23/10/15 13:39

Městská knihovna Rakovník a Domov Ráček vás zvou na

TRADIČNÍ ADVENTNÍ

ŘEMESLNÝ TRH

na dvorku V Brance v Rakovníku

10. prosince 2015 od 8 hodin
prodej øemeslných výrobkù
prezentace a prodej výrobkù dìtí základních škol
ochutnávka a prodej vánoèního peèiva a tradièních potravin
www.kampocesku.cz | 13
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Svatomartinský podzim
a adventní čas v Jindřichově Hradci
Konec podzimu a začátek adventního období v Jindřichově Hradci vás po roce
opět naladí na tu správnou sváteční vlnu. První půlkou listopadu vás provede
Martin na bílém koni v rámci několika svatomartinských akcí. Adventní a vánoční
čas ve městě v letošním roce zahájí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
Pekelně zábavné odpoledne v centru města, vánoční a adventní trhy, koncerty
a různá hudební vystoupení. Užijte si s námi nejkrásnější čas v roce.
pozvánka na akce
8. 11. Svatomartinské odpoledne – pro děti a rodiče, tvořivá dílna, ochutnávky svatomartinského
pečiva, povídání a hra o sv. Martinovi
11. 11. Svatomartinské hodování – ochutnávky
svatomartinských pochoutek v jindřichohradeckých restauracích, ochutnávka vín a příjezd Martina na bílém koni
14. 11. Svatomartinská jízda parním vlakem
28. a 29. 11. Mikulášská jízda parním vlakem
29. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
– zahájení tradičního adventu netradičním programem, kde nebude chybět multimediální show
5. 12. Pekelně zábavné odpoledne – děti se mohou těšit na návštěvu čerta, Mikuláše a anděla,

nebo si zasoutěžit, zahrát, pojíst sladké odměny či
se zapsat do Pekelné knihy hříchů
12. a 13. 12. Vánoční trhy a adventní dny na
zámku – o třetím adventním víkendu se v prostorách Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec
uskuteční očekávané oblíbené adventní trhy, kdy
tržiště na nádvořích nabídnou sladké i slané pochutiny a v provozu bude i Černá kuchyně
28. a 29. 12. – Silvestrovská jízda parním vlakem

adventní prohlídky
Dům gobelínů – nenechte si ujít návštěvu
12. a 13. prosince, kdy v rámci adventu proběhnou
řemeslné dílny pro děti i dospělé

Muzeum fotografie a moderních obrazových
médií – 12. a 13. prosince se tu můžete vyfotografovat v historických kostýmech a přidat si další netradiční vzpomínku do rodinného alba
Muzeum Jindřichohradecka a Krýzovy jesličky
– ve vánočním čase by se měl snad každý z nás na
moment zastavit u nějakého betlému, tak proč ne
zrovna u Krýzových jesliček, největšího lidového
pohyblivého betlému na světě
Informační středisko města Jindřichův Hradec
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 363 546
e-mail: info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz; www.jh.cz
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Předvánoční čas ve strakonickém muzeu
Čas předvánočního shonu, nákupu dárků, nebo čas pro chvilku zastavení,
rozjímání a kulturní zážitek?
Rozhodněte se správně a spojte příjemné s užitečným. Srdečně vás zveme na strakonický hrad, kde
jsme pro vás připravili dvě výstavy s vánoční tematikou a tradiční Adventní řemeslné trhy pod hradní
věží Rumpál doplněné kulturním programem.

Nejkrásnější dárek
21. 11. – 27. 12. Kapitulní síň
út–pá 10–16 hod.; so, ne a svátky 13–16 hod.
Výstava hraček z let 1890–1980 představí stavebnice, konstruktivní hry, pokojíčky pro panenky,
kočárky, panenky, stolní hry a autíčka. Vánoční
atmosféru umocní pohyblivý betlém a ozdobené
stromky.

Druhá adventní neděle prožitá na strakonickém
hradě je tou správnou volbou!
Těšíme se na vás.
Celý program na
www.muzeum-st.cz

Zvonečkem to začíná, zvonečkem to končí
13. 11. – 15. 12. Zámecká galerie
út–ne, svátky 13–16 hod.
Výstava zvonků a zvonečků všech velikostí a materiálů, autorské fotografie se zimní tematikou a modely parních a motorových lokomotiv ze soukromých sbírek strakonických sběratelů.

Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem
4.–6. 12.
Trhy s pestrou škálou rukodělných výrobků doplněné občerstvením a celodenním kulturním programem včetně otevření bran pekelných, mikulášskou nadílkou a dalším programem pro děti.

12. 12. 9.00–18.00 – Žižkovo náměstí
Staročeský vánoční trh s kulturním programem,
historickým pohádkovým kolotočem, ukázkami
vánočních zvyků, prodejem řemeslných výrobků,
od 16.00 hod. vánoční zvonkový průvod z Tržního
náměstí.

Adventní Tábor se představuje
Svátečně vyzdobené město v závěru roku nabídne řadu tradičních programů pro
děti i dospělé. Letos je navíc ozdobí několik novinek. Přijďte si s námi užít vánoční
čas!
27. 11. v 16.30 – Žižkovo náměstí
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s pozváním na punč.
2. 12. – 6. 1. – Galerie 140
Vánoční výstava dekorací, ozdob a betlémů.
5. 12. v 17.00 – Žižkovo náměstí
Podvečerní Čertovské hrátky. Návštěva v pekle
s tradiční nadílkou od Mikuláše a čertovskou dílničkou pro děti.

6. 12. v 10.25 – Nádraží ČD
Mikulášská jízda Elinkou
Zábavná jízda historickým el. vláčkem za doprovodu
Mikuláše, anděla a čerta. Prodej jízdenek na místě.

19. 12. v 15.00 a 17.00 – Žižkovo náměstí
Vánoční setkání s mobilní zvonohrou
Unikátní hudební nástroj složený z 57 zvonů různé
velikosti a tónů rozdává sváteční zvonivou náladu.
20. 12. před děkanským kostelem – Žižkovo náměstí
Zlatá neděle
Koledy, vánoční představení.
www.taborcz.eu

9. 12. v 19.00 – Divadlo Oskara Nedbala
Vivaldianno – Město zrcadel – Michal Dvořák
a Jaroslav Svěcený
Hudba, projekce a animace, moderní tanec i mluvené
slovo ve službách trochu mrazivého příběhu o nadějích a ztrátách barokního génia Antonia Vivaldiho.

www.kampocesku.cz | 15

Babička s dětmi
Nejznámější sousoší u nás je dílem
akademického sochaře Otto Gutfreunda,
autorem architektonického řešení je
akademický architekt Pavel Janák.
Znázorňuje Babičku s dětmi, Barunkou,
Adélkou, Jeníkem a Vilémem, hledající
na nebi své hvězdy. Nechybí také psi
Sultán a Tyrl. Položení základního

kamene proběhlo za účasti Aloise Jiráska
25. července 1920 a jeho odhalení, které
se stalo národní slavností, 9. července
1922. Málo se ale ví, že několik dní
předtím, při převozu sousoší z Prahy,
vagon u Libně vykolejil, skupina postav
vypadla, socha Barunky byla vážně
poškozena a narychlo musela být
zhotovena nová.

Poškozená socha stála v zahradě Sochorovy
továrny ve Dvoře Králové, kde byla nacisty
za okupace takřka zničena, a koncem
války zmizela úplně. Pouze hlavu si odvezl
domů zaměstnanec továrny Josef Hájek ze
Zlíče, který ji později daroval příteli a malíři
Bedřichu Linhartovi z Hořiček. Po jeho smrti
Muzeum Boženy Němcové (1972) hlavu
Barunky od vdovy Linhartové odkoupilo.

KAM po Česku 2016
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Deklamace
s budoucností

Festival
muzejních nocí

Historické
město roku

Tady se jednou něco
stane! Už se stalo,
pane purkrabí…
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Advent v Sokolově
Vánoce jsou za dveřmi a Městský dům
kultury Sokolov vás tímto srdečně
zve na vánoční koncert, který zahájí
tradiční adventní čas. Udělejte radost
sobě, svým příbuzným a známým,
přijeďte do Sokolova a nasajte s námi
atmosféru blížících se Vánoc.

Mariánskolázeňský vánoční trh 2015
Přijměte pozvání na Mariánskolázeňský vánoční trh, který se uskuteční od 3. do
6. prosince na mariánskolázeňské kolonádě. Přijďte si užít předvánoční atmosféru
a zpříjemnit si předvánoční čas.

 Rozsvěcení vánočního stromu, 29. listopadu,
14.00–18.00 hod., Staré náměstí Sokolov
Adventní trh, ukázky vánočních zvyků, občerstvení. Program sokolovských základních a mateřských
škol, pěvecký sbor Zvonek ZUŠ Sokolov. Bran –
keltská hudba z Bretaně. Polévka z rukou starosty
a jeho zástupců 15.00–16.30 hod. Rozsvícení vánočního stromu v 16.30 hod. Vstup volný.
 ADVENT V KLÁŠTEŘE
1. adventní koncert: Vánoční koncert Věry Martinové, 29. listopadu, v 18.00 hod., Klášterní kostel
sv. Antonína Paduánského.
První dáma české country music zahájí sérii adventních koncertů v Sokolově, které se konají
každou neděli od 18.00 hod. v klášterním kostele.
Vstupné: 160 Kč.

foto © Ing. Emil Čeremeta

 Michal Hrůza a Kapela hrůzy: tour HRŮZA
V DIVADLE, 3. 12., v 19.00 hod. Městské divadlo
Sokolov. Vstupné: 280 a 250 Kč.
Městský dům kultury Sokolov
Sokolovské infocentrum
www.sokinfo.cz
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Ve čtvrtek 3.12. v 16.00 hod. proběhne slavnostní zahájení trhu – promluví zástupci města,
slavnostně se rozsvítí vánoční strom. V 17.30 hod.
vystoupí Anna K & Band a uskuteční se ohnivá
show.
Po celý víkend se můžete těšit na pestrý doprovodný program. Nebude chybět výtvarná dílna,
prodejní stánky s vánočním zbožím a specialitami,
ukázky řemesel anebo např. sochání z ledu. Dále
se uskuteční mikulášská nadílka či výstava na téma
„Mikuláš a jeho družina“. Pro děti bude připraven,
jako každý rok, kolotoč, divadelní představení
a další nejrůznější atrakce.

Vánoční trh bude probíhat v těchto časech:
3. 12.
16–20 hod.
4. 12.
10–20 hod.
5. 12.
10–20 hod.
6. 12.
10–18 hod.
www.marianskelazne.cz
www.muml.cz
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Advent v Litoměřicích
Před příchodem nejkrásnějších svátků v roce jsou Litoměřice nádherné. Na
pozadí historických domů kolem náměstí se počátkem prosince objevují stánky
s nejrůznějšími vánočními pochutinami. Za účasti mnoha obyvatel i turistů je
každoročně slavnostně rozsvícen vánoční strom, jehož krása vynikne ve světle
tradičního ohňostroje.
Tou je žehnání svatomartinským vínům a s ním
spojená volná ochutnávka (11. 11.). Ve sklepních
prostorách litoměřického hradu budou kromě vín
připraveny pochoutky jako sýry, paštiky nebo šunka od kosti. Za doprovodu reprodukované hudby
bude možno posedět v Hradní restauraci a degustační místnosti a vychutnat si příjemný podzimní
den.
Více na:
www.hradlitomerice.cz
www.litomerice-info.cz

Dýmající kopec
V České republice existuje jen několik málo
míst, jejichž atmosféra v zimě je vzácná a neopakovatelná. Přijměte pozvání naší redakce právě na
jedno takové výjimečné místo. Pokud se vydáte na
vrch Boreč v Českém středohoří, stanete se svědky podivuhodného přírodního jevu. Při mrazech
(alespoň –10 °C) je tato hora známá tím, že se z ní
„kouří“. Hora je doslova proděravělá a protkána
labyrintem puklin. Kopec na úpatí nasává mrazivý
vzduch, který prochází celou soustavou vnitřních
puklin. Uvnitř kopce se vzduch ohřeje a na temeni kopce je podstatně teplejší vyfukován ven jako
z komína. Na Boreč vede naučná stezka z obce
Režný Újezd. Národní přírodní památka je také přístupná po Tyršově stezce.
- red -

foto www.krusnohorsky.cz

Nechybí hudební vystoupení místních škol
a mateřských školek a dětmi nápaditě ozdobené
vánoční stromečky. Novinkou pro letošní rok bude
umělá plocha pro bruslení, kterou jistě uvítají malí
i velcí.
Pozadu tradičně nezůstane ani Hrad Litoměřice, kde se 12. 12. uskuteční Adventní jarmark řemesel a ručních dovedností. Prostory se zaplní vůněmi
a barvami a akce nabídne zábavu pro celou rodinu.
Náš tip: Než se přiblíží advent, mohou si dospělí
užít ještě jednu akci, navazující na české tradice.

Ústecké
Ú
s te
st
e ké
ec
k Vánoce
Vá n ce
Vá
od 29. 11. 2015
Yvetta Blanarovičová Lenka Filipová
Daniel Hůlka Heidi Janků Markéta Mátlová Tereza Mátlová
Bohuš Matuš Kamila Nývltová Jaroslav Svěcený Jaroslav Uhlíř a další

ústecké pěvecké sbory dětská divadla vánoční workshopy
vánoční trhy rozsvěcení vánočního stromu
soutěž o nejlepší vánočku Rozsviťme Ústí
kluziště – bruslení každý den od 10 do 20 hodin
Ježíškova pošta – každý den losujeme jeden dárek
... a mnoho dalšího, více informací a detailní program na:

www.usteckevanoce.cz
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Reportáž

Splněné sny
navzdory osudu
Příběh, který se chystáte číst, je vzpomínkami ženy, která za svůj život, stejně jako její
sestra a další stovky lidí, vděčí Siru Nicholasi George Wintonovi (1909–2015). Ruth
Hálová se narodila 26. února 1926 v Českém Krumlově, jako druhé dítě Leopolda
a Zdenky Adlerových. Starší sestra Eva se narodila o pět let dříve, v roce 1921.
Rodiče po svatbě žili
v Českém Krumlově, kde
otec pracoval jako koncipient v továrně na papír ve
Větřní, patřící židovské rodině Spiro. Krátce po narození
dcery Evy dostihly otce následky jeho zajetí v Rusku.
Trpěl zhoršujícím se plicním
onemocněním, které vedlo
k závažné ischemické chorobě srdce. Když se narodila Ruth, byl již těžce nemocný
a v prosinci téhož roku umírá. Matka proto nastoupila do
práce, jako sekretářka u Spirů, a babička Marie Kohnová se
přestěhovala za dcerou a vedla jí domácnost. Ruth začala
chodit do německé školy, přestože se doma mluvilo česky.
Rozhodl o tom po otcově smrti jeho nejstarší bratr Maxmilian Adler, poručník obou děvčat, který byl přesvědčen, že
v německých školách dívky pocítí antisemitismus silněji než
v českých a čím dříve si zvyknou, tím lépe. Byl začátek druhého ročníku německého gymnázia (1938), když jednoho
rána „přivítali“ spolužáci Ruth skandováním hesla „Juden
heraus“ (Židi ven!). Opakovali to tak dlouho, dokud se spolu
s Leo Schwelbem, jediní dva židovští žáci sekundy, nesbalili
a neodešli ze třídy. Několik následujících dní po vyhození ze
školy, prožila Ruth ve strachu doma v bytě. Počátkem září
matka rozhodla, že je třeba sbalit nejnutnější věci, a obě
dcery i s maminkou poslala do Protivína, mimo Sudety. Když
se Spirovi stěhovali z Krumlova do Prahy, nabídli mamince
přivýdělek, dělat několik hodin denně společnici staré paní
Spirové. Maminka našla byt na Žižkově, přestěhovala sem
většinu věcí z Krumlova a také rodinu z Protivína. Ruth chodila do měšťanky na dnešním náměstí Jiřího z Poděbrad, než
se 15. března 1939 na vratech školy objevila cedule, že se
vyučování až do odvolání nekoná. Do Prahy vtrhla nacistická
okupační armáda a s ní i protižidovská opatření.
Ruth neví, jak se maminka dozvěděla o záměrech i kanceláři Nicholase Wintona, tehdy 28letého zaměstnance Londýnské burzy a jeho přítele novináře Martina Blakea. Vzpomíná jen, jak ve Voršilské ulici vystály dlouhou frontu, aby
vyplnily dotazníky, a neméně dlouhou frontu v Dittrichově
ulici, na vystavení cestovních pasů. Poslední červnový den
už ale stála Ruth na nástupišti Masarykova nádraží v Praze.
Přišlo loučení a vlak je vezl do přístavu Hook van Holland, kde
nastoupili na trajekt, který příštího rána zakotvil v anglickém
Doveru. Sestra Eva odjela posledním vlakem 1. září.
Ráno 1. července 1939, na narozeniny matky, seděla
Ruth na londýnském Liverpoolském nádraží a čekala, kdo
si pro ni přijde. Nikdo ale nepřišel. Ruth se setkala s „tetou
a strýčkem“ Jonesovými až na nádraží v Birminghamu, kde
ji vyzvedli z vlaku. Další „válečnou maminkou“ byla pro Ruth
Phillis Cleaverová, u níž žila Ruth v Rugby, kde následně navštěvovala renomovanou střední školu. Tady ji také navštívil
příští pěstoun, budoucí náhradní „tatínek po dobu války“
a celoživotní věrný přítel Jack Boag. V době zničujících náletů
na nedaleké Coventry s Ruth u Boagových na krátkou dobu
bydlela i sestra Eva, která tu vypomáhala v nemocnici. Ruth
ukončila školu státní zkouškou Oxford School Certificate.
O 17. narozeninách dostala dopis od Boagových, kteří se
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Rodiče Leopold a Zdenka

Ruth na besídce o svátku Purim

Sir Nicholas George Winton a Ruth Hálová
mezitím přestěhovali do
Londýna, aby s nimi žila
tam. Jack tu pracoval v nemocnici a sehnal jí místo
v bakteriologickém oddělení. Ruth se splnil sen, který ale trval jen pět měsíců.
Začátkem školního roku
1943 se otevírala ve Walesu
internátní Československá
státní střední škola pro asi
160 českých a slovenských Obraz Ruth „Kytička, Indie“ (2006)
studentů a Ruth s těžkým
srdcem odjela do Llanwrtyd-Wellsu, do školy. Nakonec tu
ale prožila krásné dva roky a na jaře 1945 složila českou maturitu. Jednoho květnového dne dostala korespondenční
lístek, psaný tužkou a ofrankovaný jen natisknutou československou známkou s presidentem Benešem. To bylo
něco! Po dlouhých šesti letech první pošta z domova. Psal
jírodinný známý, že se v židovském ghettu v Terezíně setkal
s maminkou. Naděje se splnily, nejhoroucnější modlitba byla
vyslyšena. Sestra Eva se z Anglie vrátila přímo do Terezína,
kde jako dobrovolná sestra pomáhala při epidemii tyfu. Ruth
těch několik příštích týdnů do repatriace 25. srpna a setkání
s matkou prožívala jako v transu.
Maminka v té době již bydlela v Teplicích, proto se setkaly na nádraží v Ústí nad Labem. Bylo to nepopsatelné
setkání.
Babička Marie zemřela v pražské židovské nemocnici,
poté co byla maminka deportována do Terezína. Maminka přežila díky tomu, že se v Terezíně vdala za pokrevního
bratrance Ernsta Bienenfelda (po válce Arnošt Bína), což

Cestovní pas do Velké Británie
ji zachránilo před transporty, a oba se dožili osvobození
Terezína. Všichni ostatní členové rodiny kromě rodiny tety
Idy, která emigrovala do USA, a strýčka Hugy, která odešla
do Norska, zahynuli ve vyhlazovacích táborech. Maminka
zemřela v roce 1976 a Arnošt v úctyhodných 93 letech.
S pocitem vlastenecké pýchy se Ruth zapsala jako
posluchačka Přírodovědecké fakulty staroslavné Karlovy
univerzity v Praze. Vystudovala přírodní vědy, vdala se a má
děti Petra a Hanu. Pracovala v nemocničních laboratořích
v Praze-Motole, v Karlových Varech a Ústí nad Labem. V předvečer svých 55. narozenin se vrátila užívat si důchodu do
rodných jižních Čech, kde od roku 2005 žije v Holubově na
Českokrumlovsku. V důchodu začala jako samouk malovat
a v roce 2015 měla samostatnou výstavu v krumlovské synagoze. Na své 70. narozeniny poprvé letěla se svým druhým manželem, houslistou Milanem Hálou, do Indie. Chtěla
poznat Avatára Šrí Satja Sai Babu a jeho učení, zakládající
se na pravdě, spravedlnosti neboli daném řádu, na lásce
a míru, a z těchto hodnot vyplývajícím nenásilí. Již v roce
1963 totiž začala překládat jeho Promluvy z angličtiny do
češtiny a usilovala o jejich vydání. Ašram Bhagavána Satja Sai
Baby v Puttaparthi (jižní Indie) navštěvuje každý rok i poté,
co Avatár opustil své tělo.

Nekrácená verze článku na www.kampocesku.cz.
Pro Památník Terezín, Luděk Sládek
www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial

KAM na výlet

Vánoční stromky
v Litvínově
Galerie Radniční sklípek
(Smetanova 40) otevřeno: út–ne
tel.: +420 476 732 705
20. 11. – 23. 12.
Marie Stejskalová dětem – výstava hraček, loutek
a divadelních výprav
Vánoční půda – inspirativní výstava výzdoby
vánočních stromků

Zámek Valdštejnů

Najdi nás na webu

(Mostecká 1) otevřeno: st–ne
mobil: +420 603 151 600
4. 12. 2015 – 30. 10. 2016
Vánoce po celý rok – celoroční výstava, přehlídka
nápadů, řemesel a zručnosti. Tradiční i netradiční zdobení stromků. Výstavu doplňuje historická
expozice „Vánoce v Krušnohoří“.
www.litvinov.cz

SEXMŽĚIĢSƟŝIĚEŽƐƉĢůĠ
ĞǆƉŽǌŝĐĞƉƌ

U NÁS
SE VÁM
ROZSVÍTÍ!

ŝƐŝĞ
ĞǆƉŽǌŝĐĞ^Ğǆŵ
pouze do

29. 11. 2015
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Zimní sezona na Ještědu
Ještědské sjezdovky jsou jedinečné. K žádným jiným totiž nedojedete z centra
stotisícového města tramvají. Ale to je jen třešnička na dortu, protože ještědský
hřeben je obecně dopravně velmi dobře dostupný a patří k nejmodernějším
lyžařským areálům v České republice.

Pro tento rok přichystal areál několik již tradičních a veřejností oblíbených akcí, z nichž první
bude v lednu, „S rodinou na Ještěd“, v únoru pak
proběhne lyžařská reality show s ČT Sport na vrchol. Samozřejmostí jsou moderní informační tabule s LED obrazovkami, které má jen deset areálů
u nás. Stejně tak premiérová je možnost ubytování
přímo mezi sjezdovými tratěmi v budově na doskočišti skokanských můstků.
Nedílnou součástí Sportovního areálu Ještěd
je Sportovní a rekreační areál Vesec, který je určen
nejen pro vrcholové sportovní akce v klasickém lyžování (běžecké disciplíny), ale i pro rekreační lyžování a další celoroční sportovní a rekreační aktivity,
včetně kulturních akcí. Běžecké tratě jsou vybaveny zasněžovacím zařízením.
Milovníci běžkování jistě též rádi zavítají na
Jizerskou magistrálu a využijí upravenou běžeckou trať.
Městské informační centrum Liberec
náměstí Dr. E. Beneše 23
460 59 Liberec 1
tel.: +420 485 101 709
e-mail: info@visitliberec.eu

Ještědský areál nabízí sjezdovky všech stupňů
obtížnosti. Od náročných na severní straně až po
lehké na prosluněné jižní straně včetně cvičných
luk. Pro nejmenší je dokonce připraven kolotoč či
jezdící koberec. V areálu je v provozu i sjezdovka
F10 pro večerní lyžování. Dopravu na vrchol hory
zajišťují hned dvě lanovky včetně kabinové a čtyři
lyžařské vleky.

aktuální nabídka na
www.visitliberec.eu
www.liberec.cz
www.skijested.cz

Liberecký kraj vylepšuje svoji prezentaci

1$+5É=%('ĕ,&+296.e3ĕ(+5$'<
Jizerské hory, celková délka 10km

Liberecký kraj společně se svými partnery – turistickými regiony – dokončil další
projekt na podporu marketingu cestovního ruchu. Během ročního projektu bylo
zrealizováno 18 aktivit, které přispějí k obohacení prezentace Libereckého kraje
na poli cestovního ruchu. Výstupy aktivit mohou využívat nejen návštěvníci, ale
i poskytovatelé služeb v cestovním ruchu či informační centra.
Konkrétně jde o dotisk trhacích map rozhleden
a hradů a zámků, které jsou primárně určeny pro
informační centra. Dále vznikl nový image katalog
a letní mapa, vydaly se turistické noviny regionů
Jizerské hory, Krkonoše a Český ráj, které jsou návštěvníkům také k dispozici v infocentrech.
Liberecký kraj zadal i dvě studie – jedna se
věnovala zmapování turistických objektů z hlediska bezbariérové turistiky. V rámci projektu bylo
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zmapováno 60 objektů a ty byly označeny symbolem přístupnosti, návštěvník obdrží tyto informace
na portále www.liberecky-kraj.cz. K bezbariérové
turistice vznikly i elektronické tipy na výlet.
Druhá studie se věnovala filmové turistice a filmovým výletům.
Z dalších aktivit, které díky projektu vznikly,
jsou nové funkce na turistickém portálu www.liberecky-kraj.cz, nové liniové trasy na mapovém portálu pro běžecké lyžování, vznik ruské a holandské
mutace portálu, fotografie či úprava webu turistických regionů.
„Je důležité, aby s výstupy projektu byla seznámena co nejširší veřejnost a aby si našly své
uživatele,“ uvedla Hana Maierová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro rezort
cestovního ruchu, kultury a památkové péče.
Dnešní doba si žádá jiný způsob poskytování informací, vše se přesouvá z tištěné formy do
zábavných forem na webech, sociálních sítích
a není tomu jinak v sekci cestování. Liberecký kraj
spustil dvě nové vědomostní hry – pexeso a kvíz

o Libereckém kraji. Obě dvě jsou dostupné na profilu Libereckého kraje na facebooku, Liberecký kraj
– cestou necestou.
Projekt Poznej Liberecký kraj – společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů – je financován z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod.
www.liberecky-kraj.cz

KAM to vidí

II. Proč to říkáš?

Slovo idiot ale pochází z řečtiny a jeho základem
je přídavné jméno idios – zvláštní, soukromý. Jak
se ale změnilo slovo na nadávku, vysvětluje Isaac
Asimov ve „Slovech vědy“. „Staří Řekové… se zabývali politikou víc než kdo jiný… Řek, který byl tak
podivínský, že se zabýval raději svým soukromím
než veřejnými záležitostmi, byl idiotes – soukromník, což byla nadávka.“

CHULIGÁN – dnes člověk neukázněný, těžko uvěřit, že ještě v 19. století to bylo obyčejné příjmení.
Londýnská rodina Chuligánových (Hooligan) byla
povedená rodinka původem z Irska, mající pifku na
Anglány i jejich nadvládu. Jejich původně neškodné legrácky přerostly v nepokoje, výtržnosti, násilí,
a tak není divu, že se koncem 19. století v hantýrce
londýnského podsvětí začalo říkat mladým rváčům hooligans. Obecné popularity se slovu dostalo v britském parlamentu, kde byli za chuligány
označeni 16letý Winston Churchill a jeho mladí
spolustraníci konzervativci. ČTK slovo chuligán oficiálně užívá od roku 1957, dnes je ale spíše označením radikálních fotbalových fanoušků.
MEGERA – jedna ze tří bájných bytostí, Erínyí,
ztělesňujících spravedlnost a osudovost. My si
dnes pamatujeme už jen jednu z nich, ženu zlou
a zuřivou – Megeru. Přitom latinské jméno Erínye
(Fúrie) označuje ženy vzteklé a hádavé. Původ ale
musíme hledat u boha podsvětí Hádese, jeho ženy
Persefony a jejich tří služebnic: Alléktó – bohyně
nesmiřitelného hněvu, Tísifoné – mstitelka vražd
a Megaira – závist, dohromady tedy Erínye – Lítice.
Byly strašné, ohyzdné, zosobněné výčitky svědomí,
leč spravedlivé. Na pozoru se před nimi museli mít

i bohové a dodnes není radno nahlas vyslovovat
jejich jméno.
IDIOT – co se stalo, že řecké idiotes (soukromník) se
změnilo na nadávku? Ve slovnících se dočteme, že
jde buď o nadávku podobnou významem slovům
hlupák, pitomec, blbec, nebo o medicínský termín
označující člověka stiženého idiocií. Počátkem
20. století rozlišovala medicína tři stupně slabomyslnosti: debilitu, imbecilitu a idiocii (dnes nadávky).

GRÁZL – jinak také darebák, lupič, zločinec, kriminálník i vrah, je dalším slovem odvozeným od příjmení. Jan Jiří Grázl, německy Johann Georg Grasel,
za napoleonských válek kradl, loupil a zabíjel na
pomezí jižních Čech, Moravy a Rakouska. Narodil se
4. dubna 1790 v Nových Syrovicích u Moravských
Budějovic. Otec Thomas byl pohodný (ras), což
bylo povolání obecně opovrhované, a za krádeže
strávil deset let na Špilberku. Podobně měla časté
opletačky s policií i jeho žena Regina s malým Jiřím.
Mimochodem Jiří skončil ve vězení prvně v devíti
letech, kdy si odseděl 14 dní a dostal výprask metlou. Pak už to šlo jako na drátkách. Klec ale spadla
v listopadu 1815. Soud se konal ve Vídni, táhl se tři
roky a odsouzeno bylo 66 zločinců, včetně Graselova otce (doživotí na Špilberku), Graselovy matky
(zemřela ve vězeňské nemocnici 1847) a ráno 31. 1.
1818 byl ve Vídni veřejně popraven i jejich syn Jan
Jiří – známý jako Hansjágr či Niklo.
Luděk Sládek

Obraz se zázračnou mocí

foto © Wikimedia Commons

Pojďme se společně vydat po stopách příběhu takřka vánočního o magickém
obrazu, který údajně měl pomoci vyhrát bitvu na Bílé hoře. Kostel sv. Prokopa
ve Strakonicích na prvním nádvoří zdejšího hradu skrývá tajemství, které není
dodnes zcela objasněno.
V kostele visel obraz Narokulek od obrazu, metání blesků
zení Páně, kterému byla připia oslepení protestantského vojsována zázračná moc. V době
ska. Po vítězství nechal obraz
třicetileté války byl roku 1619
dopravit v roce 1620 do Říma
strakonický hrad dobyt a zpusk papeži Řehořovi. Císař Ferditošen vojskem Arnošta z Mansnand II. daroval obrazu zlatou
feldu. Ve zpustošeném kostele
korunu ozdobenou drahými
nalezl strakonický měšťan Firbas
kameny, stříbrnou korunu zastarobylý obraz Narození Páně
slal také bavorský vévoda Ma(snad ze 16. století), zhanobexmilián I. Obraz byl roku 1622
převezen do nově přejmenovaný protestanty. Firbas odevzdal
obraz karmelitánskému mnichu
ného kostela Santa Maria della
Dominik à Jesu Maria na portrétu od
Vittoria.
Dominiku à Santa Maria, který
Petera Paula Rubense z roku 1621
byl papežským pověřencem
Obraz shořel při požáru
a průvodcem císařského vojska. Jiné zdroje uváděv roce 1882 (některé zdroje uvádějí i rok 1833).
Naštěstí před požárem byly vytvořeny kopie pojí, že posvátný obraz Dominik nalezl sám, ale nikoli
v kostele ve Strakonicích, ale v tvrzi v obci Štěnovisvátného obrazu. Jedna byla vyhotovena již v roce
1622 malířem Robertem de Longin v Římě a daroce u Plzně. Záhadou zůstává, jak by se obraz dostal
ze Strakonic do Štěnovic. Ať tak či onak, obraz Mavána malostranskému kostelu bosých karmelitánů.
Druhou kopii, která je nyní v kostele Panny Marie
dony s vypíchnutýma očima postav nesl Dominik
v bělohorské bitvě 8. listopadu 1620 v čele vojska.
Vítězné na Bílé hoře, nechal v roce 1708 v Římě naPozdější barokní legendisté celou událost přikrášlimalovat Pavel Hagen jako připomínku zázračného
přispění Panny Marie v bělohorské bitvě.
li líčením nadpřirozených úkazů, jako odrážení

Milostný obraz P. Marie Vítězné nalezený Dominikem à Jesu Maria
ve Štěnovicích (dobová reprodukce)

Jedna z kopií tohoto obrazu byla ve slavném
procesí dne 26. června 1650 do kostela sv. Prokopa
ve Strakonicích vrácena a usazena na oltář v boční
lodi kostela a nachází se zde dodnes.
Marie Kulinkovská
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a cyklistických trasách, naučných stezkách nebo
výhled na centrální prostor bojiště z vyhlídkové
věže. Následoval, jak jinak, polní oběd v hostinci
U Polních myslivců, servírovaný do stylových ešusů, které se poté staly suvenýrem účastníků.
Poslední zastávkou na Hradecku byl Archeopark Všestary, vybudovaný na základech Centra
experimentální archeologie Univerzity Hradec Králové. Po komentované prohlídce expozice i exteriéru bylo možné si vyzkoušet denní činnosti našich
předků. Zajímavé byly nesmělé pokusy s pazourkovými nástroji, mletí obilí, práce se lnem nebo
rozdělávání ohně. Kulinářskou pomyslnou tečkou
za cestou Hradeckem byly zdejší pečené placky.
Doprovodné, kulturní, společenské a pietní akce,
výstavy, konference a také program bitevních scén
již mají své pevné termíny. Nenechte si je ujít a sledujte je průběžně na www.koniggratz1866.eu
nebo třeba na www.hradecko.eu.
-red-

Hradeckem
v předvečer...
Příští rok si připomeneme největší válečné střetnutí prusko-rakouské války z roku
1866, bitvu u Hradce Králové – Königgrätz 1866. Co do počtu vojáků byla největší
na našem území v historii, kde se tu v jeden den střetlo 436 000 mužů. Výročí bitvy
bylo také motivační cestou na Hradecko pro novináře 15. října 2015.
Královéhradecké pevnosti. Muzeum zastřešuje
Muzeum války 1866 na Chlumu, které bylo další
zastávkou na cestě malebnou krajinou Hradecka.
Po originálním uvítání v dobových uniformách
byli novináři seznámeni s cyklem chystaných
vzpomínkových akcí v roce 2016 a následovala komentovaná prohlídka muzea. V nabídce nechybí
interaktivní programy pro děti, dostupnost řady významných míst bojiště po značených turistických

Před cestou je vždy dobré se posilnit, proto
přišla vhod snídaně, kterou Hotel Park Golf Hradec Králové připravil na rekonstruované hradecké
Bílé věži. Navíc je odtud výhled nejen na město,
ale také do okolní krajiny Hradecka, včetně chlumského bojiště. K vidění tu byl ale také jedinečný
skleněný model Bílé věže. Následovala prohlídka
Muzea východních Čech s expozicí věnovanou
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Ježíškova pošta
a Ústecký advent

Choceňský advent

sobota 5. 12. Mikulášský jarmark
Od 10 do 18 hod. si na Tyršově náměstí můžete
zakoupit různé dárky, vánoční výzdobu, občerst
vit se a v 17 hod. začne čertovské řádění spojené
s malou nadílkou pro děti.
středa 23. 12. Zpívání u vánočního stromu
V předvečer Štědrého dne se sejdeme v 17 hod.
opět u vánočního stromu na Tyršově náměstí,
abychom si společně zazpívali vánoční koledy.
V budově radnice si budete moci také prohléd
nout choceňský betlém.

čtvrtek 31. 12. Silvestr
Na Tyršově náměstí od 9.30 zahraje při silves
trovské veselici dechová hudba Choceňačka
a Kantorský dixieland. Občerstvení zajištěno.
Ve 24 hod. se uskuteční silvestrovský ohňostroj
u dolních bubnů na Tiché Orlici.
Informační centrum města Choceň
Tyršovo náměstí 301, 565 01 Choceň
tel.: +420 465 461 948-9
e-mail: ic@chocen-mesto.cz
www.chocen-mesto.cz
www.kultura-chocen.cz

Město Ústí nad Orlicí vás srdečně zve
29. listopadu na slavnostní program
spojený s rozsvícením vánočního
stromu a vánočního osvětlení města.
Ústecký advent zahájí slavnostní
fanfáry a úvodní slovo starosty
města a děkan požehná vánoční
věnce.
Na Mírovém náměstí je pro vás 1. adventní
neděli připraven jarmark škol a neziskových
organizací, občerstvení a kulturní program,
který vyvrcholí koncertem skupiny Kantoři. Již
tradičně budou moci každou adventní sobotu
děti odevzdávat svá vánoční přání Ježíškovi
do schránky u vánočního stromu. Živý betlém
završí vánoční čas 26. 12. 2015 a uplynulý rok
ukončí silvestrovský kulturní program na Mí
rovém náměstí. Podrobný program najdete na
www.ustinadorlicí.cz.

Po období úpadku Slavonic, zejména
v 17. a 18. století, mělo pro rozvoj města
důležitý význam vybudování železnice
Telč – Dačice – Slavonice.
Bylo to v roce:

a) 1898

b) 1902

c) 1911

?

www.kartografie.cz

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

Turistické informační centrum Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz
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Účastníci lyžařského závodu, Jilemnice 1902

Kdo je (pra)otcem
českých lyžařů?

foto © Wikimedia Commons

Josef Rössler Ořovský, sportovní nadšenec, propagátor a diplomat, je považován
kromě jiných sportů (např. fotbal, tenis, jachting atd.) také za otce lyžařů a lyžování
v Čechách. Obecně známou událostí je jeho první lyžařský sjezd Václavského
náměstí začátkem ledna 1889 a následné založení prvního ski klubu mimo
Skandinávii. Všichni to dnes berou jako historický fakt, ale bylo tomu skutečně
tak? U příležitosti jeho nedávného 80. výročí úmrtí (2013) se v pozůstalosti,
osobním deníku z léta 1887, objevil napůl vytržený list se zbytky poznámek „akce
Říp, Jirásek + 7 koňaků, všichni vyřízeni“. O co vlastně šlo?
Spisovateli Aloisi Jiráskovi samozřejmě nemohlo
v tom buditelském hemžení ujít založení ski klubu
a pomyslný titul „otec českých lyžařů“ svému příteli
trochu i záviděl, protože sám ještě ničeho „otec“ nebyl a Palacký dle jeho slov „jenom fušoval do historie“. Jirásek tou dobou pracoval na souboru pověstí
(my jej známe jako Staré pověsti české), kde si v pramenech z kroniky Přibíka Pulkavy z Radonína všiml
drobného detailu ohledně výstupu praotce Čecha
na Říp. Z dřívějšího bádání již od Kosmy a Dalimila
věděl, že celá tato historická akce je zahalena mlhou.
… Bratr pak Čechóv všel a zšel na dřěvách vysokú
sněžnú horu, i uzřel jest velmi velikú mlhnu…
Z ukázky vysvítá, že jde pravděpodobně o doklad zimního výstupu na Říp s vedlejším sdělením
o meteorologických podmínkách (sníh, mlha, za
kterou tušili úrodné nížiny). Své odhalení svěřil
zatepla ctižádostivému Ořovskému. Toho zmínka
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o „dřěvách“ na nohou „praotce lyžaře“ notně zaskočila. Uvědomil si její dosah i morální úhonu, jakou by
jako otec českých lyžařů utrpěl. Jistojistě by došel
posměchu, když by se skandál s praotcem lyžařem
provalil. Dostal však geniální nápad. Přestože Ořovský byl zhruba o 20 let mladší než Jirásek a přestože
měli oba i zcela rozdílné zájmy, tak se dobře znali
ze setkání českého vlasteneckého dění. Ořovský se
rozhodl jednat. Zainvestoval a pozval Jiráska do nedávno otevřené kavárny Slavia (1884). Po několika
koňacích ho přesvědčil, aby nechal praotce Čecha
vystoupit na Říp za lepšího počasí, že se to nakonec
bude víc hodit a čtenářům líbit. Jiráskovi to bylo
vlastně jedno a koňak mu navíc chutnal. „Hodilo
se mu to do krámu“, sport ho prakticky nezajímal
a považoval ho za hloupé maření času. Navíc se v závěru setkání Ořovskému svěřil, že „sám jako školák
v hronovské škole ani kotoul neudělal“.

Josef Rössler Ořovský, foto 1893

Jirásek neporušil slib daný příteli, držel jazyk
za zuby a v roce 1894 publikoval Staré pověsti české s legendou o praotci Čechovi tak, jak ji známe
dnes. Paradoxně se tak v důsledku onoho setkání
v kavárně velmi zasloužil o rozvoj českého sportu,
olympismu a samotného lyžování. Veleváženého
čtenáře jen žádám o pochopení, protože původně
to měl být příspěvek o lyžování a lyžích. Ti z vás,
kteří čekali něco o posledních trendech ve výbavě,
o mazání, o tom, jak dostihnout ve stopě Lukáše
Bauera nebo být rychlejší než Ondřej Bank, jsou asi
zklamáni, a těm se tedy omlouvám. Ale nesmutněte, vědět přece něco o kořenech našeho skoro
národního sportu také není k zahození. Třeba se
vám tato drobná příhoda z českých dějin lyžování
bude v nadcházející sezoně hodit, až budete trávit
svůj volný čas ve sněhem zasypané horské chatě
u sálajících kamen s grogem v dlaních. A co teprve,
když k tomu vyprávění přizvete do party i kytaru
a zazpíváte si spolu s přáteli refrén starého lyžaře ze
známé lyžařské písničky „… já bych si přál rychlejší
lyže a mladší ženský, starší rum a víc peněz“. Mějte
zimu rádi, přeju vám dostatek sněhu a SKOL.
-Babok-

KAM pro děti

Navštivte Třešť –
město betlémů
Kouzelný biblický příběh o narození dítěte v opuštěném chlévě inspiroval od
svého vzniku všechny umělce ke ztvárnění. Lidoví umělci přijali zvěstování
o narození dítěte za vlastní pro jeho obsahovou blízkost.

Betlémářství v Třešti na Vysočině vzniklo počátkem 19. století, kdy se objevily betlémy papírové, které byly po roce 1860 postupně nahrazeny
betlémy dřevěnými.
Od 4. prosince do 2. února proběhne ve stálé
expozici betlémů v Schumpeterově domě tradiční
vánoční výstava betlémů, na které si budou moci
návštěvníci zakoupit vánoční dárečky, nazdobené perníčky či vánoční ozdoby. Ve stálé expozici
jsou k vidění dva největší třešťské betlémy. Jedním z nich je i betlém, který vzniká od roku 2002
na Dřevořezání a do kterého musí každý řezbář

přispět figurkou. V současnosti je zde již více než
900 figurek.
Každoročně od 26. prosince do 2. února probíhá nejen v třešťských domácnostech, ale např.
i v kostele sv. Kateřiny Sienské, v Zámeckém hotelu, ve firmě Podzimek a synové či ve stálé expozici betlémů a v Muzeu Vysočiny v Schumpeterově
domě tradiční vánoční výstava betlémů. Návštěvníci města mohou navštívit přímo v domácnostech
betlémářů asi dvacítku betlémů. Tradiční Betlémská cesta je fenomén, který nemá v naší republice obdoby. Přijeďte se do Třeště sami přesvědčit.

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Ve kterém kraji najdete město Třešť?
a) Vysočina
b) Karlovarský
c) Olomoucký
2. Kdy vzniklo v Třešti betlémářství?
a) ve 12. století
b) v 19. století
c) ve 20. století
3. Jak se nazývá prohlídková trasa po
betlémech?
a) Třešťská vyhlídka
b) Dřevořezání
c) Betlémská cesta

?

Své odpovědi nám posílejte
do 10. prosince z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
města Třešť zajímavé dárky a upomínkové
předměty.
Betlémskou cestu každoročně navštíví tisíce návštěvníků.
Plánek Betlémské cesty a více informací vám
poskytne TIC Třešť.
www.trest.cz
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www.bvv.cz

26. mezinárodní
veletrh průmyslu
cestovního ruchu
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25. mezinárodní
veletrh turistických
možností v regionech

Festival krajových
specialit a regionální
potraviny

KAM na výlet

Zimní prohlídky
města Mikulova

Turistické informační centrum Mikulov pořádá
zimní prohlídky města. Zpřístupňuje vybrané prohlídkové objekty.
Turistické informační centrum Mikulov (TIC)
pořádá od listopadu 2015 do konce března 2016
zimní prohlídky města Mikulova se šálkem svařeného vína. Za doprovodu místních průvodců vás
seznámí s historií města, zavede vás do zámeckého
sklepení s obřím sudem a provede židovskou čtvrtí. Cena za osobu je 120 Kč.
Dle zájmu můžete také navštívit vybrané expozice regionálního muzea Mikulov, Dietrichsteinskou hrobku nebo
židovský hřbitov.

www.mikulov.cz

Blanenské vítání svatého Martina
Stalo se již dobrou tradicí, že o svatomartinském víkendu projde blanenskými
ulicemi průvod s patronem města, svatým Martinem na bílém koni, v čele.
Blanenské vítání svatého Martina je bez nadsázky jednou z nejzdařilejších
podzimních akcí na jižní Moravě.
V pátek večer budou moci návštěvníci zažít
unikátní medové a noční prohlídky kostela sv. Martina, sobotní Svatomartinský festival je zaměřený
na svatomartinské, přívlastkové a jakostní víno
a jeho degustaci. Součástí festivalu bude prodej
pokrmů místních restaurací, které budou vařit
z regionálních surovin. Hostem Svatomartinského
festivalu bude známý šéfkuchař Marcel Ihnačák
a v kulturním programu vystoupí nejen místní kapely, ale např. i Ivan Mládek & band. Večer zakončí
slavnostní světýlkový průvod pro děti a přivítání
sv. Martina v kostele.
Hlavní oslavy se uskuteční v neděli 15. listopadu, kdy městem projde historický svatomartinský
průvod. Po celý den je v zámeckém parku připraven
stylový jarmark s bohatým kulturním a historickým
programem, který bude zakončen ohňostrojem.
Ranní slavnostní mši svatou v kostele bude sloužit
olomoucký arcibiskup Jan Graubner a celé oslavy
ukončí koncert Petra Koláře s kapelou.
Vydejte se tedy o víkendu 13.–15. 11. 2015 do
Blanska na svatomartinské oslavy. Nudit se zde rozhodně nebudete!

Blanenská informační kancelář „Blanka“
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 410 470
e-mail: infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz
www.blanensko.cz
http://martin.blansko.cz
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kde se nachází krytý aquapark, ze
kterého máte nádherný výhled
na Lysou horu?
a) ve Frýdku-Místku
b) ve Frýdlantu nad Ostravicí
c) ve Frenštátě pod Radhoštěm
2. Víte, kdy byla vybudována lanovka
na Pustevny, a stala se tak nejstarší
sedačkovou lanovkou v Evropě?
a) v roce 1975
b) v roce 1940
c) v roce 1935
3. Víte, kolik kilometrů běžeckých tratí
najdete v Beskydech?
a) více než 50 km
b) více než 100 km
c) více než 200 km

10. prosince

pět
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?

Která z následujících pyramid se nenachází
na území dnešního Egypta?
a) Rachefova pyramida
b) Džozerova pyramida
c) Sluneční pyramida
Své odpovědi nám posílejte do 10. prosince
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na
adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí
obdrží od Edice ČT knižní dárek.

Arnošt Vašíček

Neuvěřitelné skutečnosti
Po úspěšném televizním seriálu a knize Planeta
záhad přichází Arnošt Vašíček s novou vzrušující sbírkou záhadných případů z celého světa,
které si právem zaslouží označení nejtajemnější
z tajemných. Překvapivé informace o neuvěřitelných objevech dokládá nejnovějšími vědeckými
poznatky a množstvím průkazného dokumentárního materiálu ze svých badatelských cest.
Mumie trpasličích stvoření, stopy mimozemšťanů, monstra z hlubin, bytosti s hadím tělem,
vodní lidé, tajemní tvorové z džungle, zapovězená tajemství starověkých civilizací, tajnosti pyramid, nevysvětlitelné úkazy na obloze…

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

Michal Petrov

Jitka Škapíková

Retro ČS 2 – Jak jsme si to
(u)žili za reálného socialismu

Po kom se jmenují…

Retro ČS nese pořadové číslo 2, a jednoznačně se
tím hlásí k návaznosti na stejnojmennou publikaci,
která vyšla na podzim 2013.
Zatímco „jednička“ se věnovala tzv. měkkému konzumu, tedy zboží rychlé spotřeby, „dvojka“ patří konzumu „tvrdému“ – odívání, obouvání, bydlení, elektronice. Bohatý obrazový materiál je opět doplněn
textem, v němž autor k základním faktům a statistikám přidává osobní zkušenost a popis jednotlivých
oblastí konzumu v kontextu předlistopadové reality.
Prohrabejte spolu s autorem po letech znovu svou
školní aktovku, oblečte své vysněné džíny z Tuzexu,
pořiďte si první nahrávku na vytoužený kazetový
magnetofon. A pokud jste nic z toho nezažili, nahlédněte alespoň do života svých rodičů či prarodičů.
Kniha Michala Petrova výborně doplní rodinná alba
fotografií, protože se opírá o bohatství autorova
osobního obrazového archivu, který patří určitě
k těm nejrozsáhlejším u nás.
cena: 498 Kč
www.jota.cz

Kde se vzala slova silueta, nikotin, drezína, bojkot
či šraml? Skrývají se za nimi fascinující příběhy lidí,
kteří vstoupili do dějin, aniž by si to sami často přáli.
Cyklus Slovo nad zlato, který od ledna 2014 vysílá
Dvojka Českého rozhlasu, dostává nyní výjimečnou knižní podobu, která potěší všechny generace.
Texty Jitky Škápíkové doprovodila hravými kresbami výtvarnice Valerie Brůnová, publikace navíc
obsahuje i CD s nahrávkami rozhlasových pořadů
z cyklu Slovo nad zlato.
Vydejte se na neotřelé toulky historií a hledejte spolu s autorkami skryté souvislosti slov

a humorných i tragických událostí v životech historických osobností. Díky této knížce pochopíte, že
poznávání může být i hra a zábava…
cena: 269 Kč, www.radioteka.cz

Luc Brunsxhwig

Holmes, I. a II. díl
Holmes I
4. května 1891. Sherlock Holmes záhadně mizí ve
vodopádech ve Švýcarsku spolu se svým úhlavním nepřítelem, profesorem Moriartym. O několik
dnů později je detektivův byt na Baker Street 221b
vykraden lupiči. Poslal je tam zřejmě Mycroft Holmes, Sherlockův bratr, který se snaží zničit důkazy
o Sherlockově šílenství. Mycroft svého bratra podezřívá, že propadl drogám. Sherlockovu smrt proto považuje za sebevraždu člověka, který nemohl
snést pomyšlení, že jeho mozek je zničen drogami.
Doktor Watson navzdory tomu žádným důkazům
nevěří a vydá se po detektivovi pátrat po celé Evropě. Postupně odhaluje tajemství Sherlocka Holmese i celé jeho rodiny.
Holmes II
U Holmesových rodičů se záhada ještě prohlubuje.
V dětském pokoji svého přítele Watson objevuje
další tajemství. Jaký vliv mohl mít Mycroft na svého bratra Sherlocka? A jak si vysvětlit Mycroftovo

tvrzení, že Moriarty, Sherlockův největší nepřítel,
ve skutečnosti nikdy neexistoval?
cena: 256 Kč
www.meander.cz
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Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc říjen 2015
Celkem došlo 2 030 odpovědí, z toho 1 952 z internetu a 78 dopisů

Vimperk – město nejen pro knihy
otázka 1: c) kašny
otázka 2: b) Mařském vrchu
otázka 3: c) Nicov
soutěžilo: čtenářů 398; správně 294; špatně 104
výherce: Jitka Homutová, Netolice; Miloslava Jelínková, Žamberk; Vladimíra Krejčí, Brno; Michaela Sprušilová, Kokory; Miroslav Duszek, Albrechtice; Josef Lednický, Protivín; Radek Svoboda,
Újezd u Brna; Jiří Volf, Mšec; Pavel Weingartner, Lučice; Karel Zárybnický, Kadaň

Edice ČT
otázka: Který herec ztvárnil hlavní postavu, soudce Adama Klose, ve stejnojmenném seriálu ČT?
odpověď: a) David Švehlík
soutěžilo: 556 čtenářů; správně 554; špatně 2
výherci: Hana Pášová, Ústí nad Labem; Erika Popovská, Strážnice; Jan Bozděch,
Klenčí pod Čerchovem

Soutěžte s Beskydy Card
otázka 1: a) na Bílé
otázka 2: c) Lysá hora
otázka 3: a) ve Frýdku-Místku
soutěžilo: čtenářů 210; správně 186; špatně 24
výherce: Blažena Janeczková, Třinec; Martina Procházková, Valašské Meziříčí; Zdeněk Heg,
Bystřice nad Pernštejnem

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) Kamýk nad Vltavou
soutěžilo: 494 čtenářů; správně 389; špatně 105
výherci: Milena Čermáková, Ostrava; Tereza Vávrová, Dolní Dobrouč; Milan Šafránek, Praha

Křížovka
… módy a bytového interiéru…
soutěžilo: 372 čtenářů; správně 365; špatně 7
výherci: Eliška Zouharová, Olomoučany; Lenka Toušová, Kostomlaty nad Labem; Jiří Kopecký,
Litomyšl

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Nejvíce odpověd
í na soutěžní otá
zky do redakc
čtenáři z okolí
e zaslali
distribučního
místa Ostravsk
– pobočka Ele
ý informační ser
ktra. Poměr po
vis
čtu obyvatel v
záv
islo
došlých odpověd
sti na počtu
í rozhodl, že pre
stižní certiﬁkát

Mazaní čtená

ři

uděluje redakc

Poznáte místo na fotografii?

a) vinice sv. Kláry,
Praha-Troja (1937)
b) poutní místo
Homole, Borovnice
(1935)
c) kaple na Svatém
kopečku, Mikulov
(1929)

e magazínu KA
M po Česku
za vydání říjen
2015

Ostravský info
rmační servis
Ostrava – pobo
čka Elektra
5/12, 702 00
Moravs

Jurečkova 193

ká Ostrava a Přív

oz

Luděk Sládek
šéfredaktor

Tajenku křížovky a odpovědi na fotohádanku nám zašlete do 10. prosince
z www.kampocesku.cz/souteze nebo na adresu redakce. Dvakrát tři autoři správných
odpovědí obdrží mapu věnovanou vydavatelstvím Kartografie PRAHA.
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IV. ročník ankety

Podpořte hlasem svůj oblíbený
kraj v osmi kategoriích:
 pěší turistika
 cykloturistika
 tradice
 zimní dovolená
 letní dovolená
 lázně, lázeňství, wellness
 výlety s dětmi
 památky

OSM 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
18.–21. 2. 2016. Seznam osmi 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 2016

Pražský hrad

nádvořími do zahrad

Novou publikací redakce KAM po Česku je obrazový průvodce Pražský hrad,
nádvořími do zahrad. Určen je široké návštěvnické veřejnosti, která se rozhodla
či rozhodne navštívit tento nejvýznamnější český hrad na pražském vrchu Opyš.
Věříme, že se stane památkou na nevšední zážitek z návštěvy místa, které bylo od
9. století sídlem českých knížat, králů, císařů Svaté říše římské, prezidentů republiky
a současným symbolem Prahy i české státnosti. Svou rozlohou je jedním z největších
hradních komplexů světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce největším
starobylým hradem na světě vůbec. Přijměte tedy naše pozvání na prohlídku
Pražského hradu, nádvořími do zahrad, zachycenou na fotografiích naší redakce.
 vázaná plnobarevná publikace
vyšla v lednu 2015

 k dostání na pultech vybraných
knihkupců a na adrese redakce

 4 jazykové mutace, 200 stran

 prodejní cena 250 Kč

Vánoční nabídka z ediční řady KAM po Česku
KAM
za zážitkem
Cena za komplet
4 publikací 200 Kč
+ poštovné a balné 64 Kč

KAM na ovýlet
u
s rodzinvířenou
in
a j ou

Cena za 1 publikaci 99 Kč
+ poštovné a balné 27 Kč
OB1_K2013 TIT.indd 1

14.6.2013 17:16:27

Užijte si Prahu
jako ve filmu!
2.–30. 11. 2015

Přijeďte v listopadu do Prahy, využijte
zvýhodněnou vlakovou jízdenku a užijte si
spoustu filmových zážitků za skvělé ceny!
—
—
—
—
—
—

Muzeum Karla Zemana
Barrandov Studio
Segway Experience
Prague Boats
Musée Grévin Prague
České dráhy

www.filmvpraze.cz

