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Člověk musí jet 
daleko, hrozně 
daleko, aby se 
dostal co nejblíž 
k domovu.

-Karel Čapek-

Chtíc, aby spal,
tak zpívala synáčkovi…
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Milí čtenáři,
v listopadu nás čeká řada akcí, včet-

ně několika vzpomínkových. Většina si 

2. listopadu připomene Památku zesnu-

lých, chcete-li Dušičky. Tradici, kterou 

doprovází odporný nešvar kradení věn-

ců, kytic, svíček a luceren, které obratem 

mizí na pultech pochybných prodejců. 

Brát je co, protože 90 % z nás nosí na 

hrob svíčky, 55 % věnce a 50 % výzdobu 

nakoupí. To se to pak dušičky okrádá, 

když se nemohou bránit. Ještě jedna maličkost, prosím nezaměňo-

vat Dušičky za Halloween (31. října), irský svátek Všech svatých, který 

migranti dovezli v 19. stol. do USA a odtud se s americkou kulturou 

šíří i k nám. Neměli bychom zapomenout uctít, pokud pominu vý-

střely z Aurory 7. listopadu, také 17. listopad a zvonění klíči. Den, kdy 

sice šeď ulic nahradil reklamní smog, ohlížení přes rameno křičící 

menšiny, povinnost pracovat úřady práce, ale také nám dal možnost 

cestovat, realizovat se, cítit se svobodní…      

Od konce září na nás útočí reklama s vánočními dárky. V této 

souvislosti bych chtěl podotknout, že u nás stále nosí dárky Ježíšek, 

nikoli Santa Claus, tedy sv. Mikuláš, který u nás chodí 6. prosince na 

svůj svátek. Navíc ne v doprovodu sobů, ale čertů a andělů. Tedy 

žádný suplent Ježíška, stejně jako jím není děda Mráz, postava ze 

slovanské mytologie, představující kruté a zlé pohanské božstvo. 

Bodrého dědu, co nosí dárky, z něho udělala až servilní ideologie 

50. let minulého století. Věřím, že na našeho Ježíška si žádný z nich 

nepřijde, protože: „Tady, je Ježíškovo.“  

Prosinec nás posune do času adventu, kdy nejedno oko nezů-

stane suché pod přívalem pocitů, koled a vůní. Pro každého z nás je 

obdobím, kdy vzpomínáme na zvyky v rodině z časů našeho mládí. 

O to víc, o co jsou šedivější naše skráně. Nemusíme být hluboce 

věřícími, abychom mysleli také na druhé. Tato zvýšená míra ochoty 

vcítit se do druhých by se však neměla vytratit ve zbylých měsících 

roku. Přeji všem našim čtenářům klidné vánoční svátky i závěr roku, 

a hlavně bez dluhů. Na počtenou ve 20:20, kdy ještě nebude na 

výlety pozdě.

Luděk Sládek, šéfredaktor
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vyšlo 26. 9.

Na dušičky si vždycky kupuji 
nové hrníčky.
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Wellness, Advent i magia zimy…
Wellness, advent i čaro zimy…
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Wellness,  Advent und Winterzauber…
Wellness, advent and the magic of winter…
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Přemyslovci 
v Prusku (765 let)

Přemysl Otakar II. byl pro nastolení 
rodové moci v Litvě a Pobaltí ochoten 
učinit mnohé. Není divu, že na přelomu 
listopadu a prosince 1254 podpořil 
křížovou výpravu do Pomořanska 
a Pruska. 

Prusové byli 

poraženi kon-

cem roku v bitvě 

u  Rudavy na za-

mrzlých močá-

lech Sambijského 

poloostrova. Od 

biskupa Bruna 

ze Schauenburka 

přijali křest a  na 

památku výpravy 

byl v únoru 1255 

založen Přemys-

lem hrad nad ře-

kou Pregolou (Královec, Königsberg, Kaliningrad). 

Přemyslovci si zajistili silný vliv ve Slezsku a v Polsku, 

ale udělat z olomouckého biskupství arcibiskupství, 

spravující získaná území, se jim nepodařilo. 

Josef Grof

Cestovatel z Donína 
(445 let)

Šlechtic Bedřich z Donína (1574–1643), 
cestovatel a spisovatel, svůj přídomek 
„z Donína“ získal rod purkrabích podle 
saského města Dohnau.

Bedřich působil jako zemský sudí a  královský 

rada. Podnikl cesty do Rakouska, Uher, Bavorska 

a  Itálie, odkud přivezl zápisky o  jeskyních. Ty vy-

šly poprvé knižně až v  roce 1940. Popsal v  nich 

například Psí jeskyni v  Itálii, jeskyni Božího hrobu 

v rakouském Ingolstadtu, jeskyni v Aichstadtu, ka-

takomby sv. Šebestiána v  Římě nebo Possilipský 

tunel. Popsal také podzemní labyrint fl avijského 

antického amfi teátru s  jeskyněmi poblíž jezera 

Averno nebo jeskyni Sibylly Kúmské, známé věšt-

kyně. V  rámci české speleologie je považován za 

toho, kdo popsal jeskyně jako první česky, nikoliv 

latinsky. -Lucas-fo
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Moderátorka Danie-

la Písařovicová se narodila 

12. prosince 1978 ve Znojmě. 

Vyrůstala v  Jaroměřicích nad 

Rokytnou, kde snila o  povo-

lání učitelky a  chvíli i  o  ko-

runce krásy. Během studia 

na znojemském rakouském 

gymnáziu se proto zúčastnila 

několika soutěží krásy, včetně 

Miss ČR v roce 1997. Záhy ale 

pověsila modeling na hřebík a vystudovala zahra-

niční obchod, diplomacii a  mezinárodní vztahy 

na VŠE. V  roce 2004 nastoupila do zpravodajství 

České televize, kde postupně moderovala Studio 

ČT24 či Interview ČT24. Finalistku loňského roční-

ku StarDance Danielu Písařovicovou mohou diváci 

v současné době vídat na televizních obrazovkách 

v pořadu Události a Události, komentáře či na je-

višti Divadla na Vinohradech v inscenaci Návštěva 

staré dámy.

KAM byste pozvala naše čtenáře na výlet 

po České republice?

Určitě na Šumavu. Nedávno jsem tam totiž 

v okolí Borových Lad absolvovala dvě nádherné pat-

náctikilometrové pěší trasy. V létě jsem se na pár dní 

vydala na túry i  do Harracho-

va, které jsou sice o  poznání 

náročnější, ale zase vám skvě-

le vyčistí hlavu. A  když práce 

dovolí, tak jezdím do Krkonoš 

přes týden také v zimě na lyže, 

protože o  víkendu je na sjez-

dovkách moc lidí a  člověk si 

musí dávat pozor, aby se mu 

nic nestalo. 

Děkuji Vám za zajímavý tip na výlet a dovolte 

mi, abych Vám popřála mnoho úspěchů v profes-

ním i osobním životě. 

Tereza Blažková

Moderátorka Daniela Písařovicová

Zasněžené kopce Krkonoš

Zápisky Bedřicha z Donína

Přemysl Otakar II., 

Gelnhausenův kodex

Váš krásný časopis opět objednávám. Jsem s ním 

po mnoho let moc spokojená. Děkuji. 

Květoslava Pavlíčková, Pardubice

Moc děkujeme…

Dobrý den, zdravím celou redakci vašeho pěkného 

časopisu! Včera jsem obdržela výhru od vaší redak-

ce  – tričko. Chtěla bych vám poděkovat, udělali jste 

radost mému  8letému synovi, kterému se líbí a ve-

likost odpovídá. 

Pěkný den, Šárka Neuschlová

Dobrý den i  Vám, paní Neuschlová, jsme rádi, že se 

tričko „Mazaný čtenář“ líbí. 

Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za zaslání 

výhry v soutěži „Vyfoť a vyhraj“, která dnes dorazila. 

Velice mne to potěšilo, je mi 65 let a  ráda cestují 

za památkami v naší republice. Jen škoda, že třeba 

speciál Kam na výlet, cyklo a jiné jsem nikde v TIC 

neviděla. 

S pozdravem Květoslava Synková

Dobrý den, paní Synková, pokud uvážím, že posled-

ní speciál KAM na výlet vyšel letos v dubnu, byl by to 

zázrak. Z vlastní zkušenosti vím, že KAM jako takový 

mizí z pultů TIC do tří dnů od dodání, někde dokon-

ce podpultově pro pravidelné návštěvníky TIC. Jaké 

ale bylo mé překvapení, když mi bylo sděleno, že 

v  jednom soukromém  rádoby infocentru  KAM pro-

dávají. Prý proto, že redakci doprava také něco stojí. 

Přátelé, kamarádi, známí – milí čtenáři, ma-

gazíny naší redakce KAM po Česku, KAM na 

výlet, Travel EYE a OPEN Czechia jsou napořád 

 ZDARMA. Proto  bude-li po vás někdo někdy 

chtít za ně peníze, nevěřte šmejdům. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

Podzimní pozdrav z Churáňova nám poslala 

naše čtenářka Kateřina z Prahy

2| www.kampocesku.cz  

KAM to vidí

KAM na výlet s DANIELOU PÍSAŘOVICOVOU 
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Z Jiříkovic až na kraj světa (145 let)

Připomeňme si osudy významné české cestovatelky, spisovatelky a učitelky, 
kterou bezesporu byla Barbora Markéta Eliášová. Jako první Češka navštívila jižní 
Afriku, jihovýchodní Asii, Austrálii i Japonsko.

Narodila se 2. listopadu 

1874 v Jiříkovicích jako neman-

želská dcera, která ve čtyřech 

letech osiřela. Díky místnímu 

učiteli Hudečkovi se dostala ve 

14 letech do brněnské bezdět-

né rodiny. Po práci v textilní to-

várně se učila němčině a mohla 

sloužit u německé herečky a její 

matky, se kterými se později 

odstěhovala do Vídně. Začala 

navštěvovat kurzy angličtiny, 

němčiny a obchodu. Poté odjela 

do Prahy. Během státnic z  ang-

ličtiny se seznámila s  univerzit-

ním profesorem V. E. Mourkem 

a  jeho anglickou manželkou, 

kteří jí pak půjčili peníze na cestu do Anglie, kde si 

zlepšila anglickou konverzaci. Během cesty navští-

vila  také Francii, Německo a  Švýcarsko. Po návra-

tu (1904) začala vyučovat angličtinu. Když v  roce 

1911 zemřel její snoubenec a  brzy nato i  prof. 

Mourek, odjela na roční „výlet“ do Japonska a v le-

tech 1912–1929 byla v  Japonsku ještě čtyřikrát. 

Během těchto let navštívila také 

Sovětský svaz, Havajské ostrovy, 

San Francisco, New York, Indii, 

Malajský poloostrov, Čínu, py-

ramidy v Gíze, Kolombo, Singa-

pur, Hongkong, Šanghaj, Koreu, 

Mandžusko, Austrálii, Bali nebo 

Kanárské ostrovy. Pracovala 

jako koncipientka na čs. amba-

sádě v  Tokiu, dále jako vycho-

vatelka, vyučovala angličtinu, 

francouzštinu a  němčinu. Ve 

volném čase se naučila japon-

sky, zajímala se o místní kulturu 

a  jako první Evropanka absol-

vovala kurz ikebany. Zázrakem 

přežila v  Japonsku zemětřesení 

(1923) nebo srážku rychlíku. Po návratu pracovala 

na ministerstvu zahraničí jako překladatelka, psala 

pro mládež a vydávala japonské pohádky. Zemře-

la v Praze 27. 4. 1957 a pohřbena je na Olšanských 

hřbitovech. Písemná pozůstalost byla odkázána 

Náprstkovu muzeu.

Lucie Sládková

Vzhůru na 
musulmany! (830 let)

Papežův úkol pro třetí křížovou výpravu 
zněl jasně. Dobijte Jeruzalém zpět. 
Braňte křesťanskou víru a Svatou zemi! 

Anglický král Richard Lví srdce vyráží z  Ang-

lie 11. 12. 1189, na Sicílii se připojuje francouzský 

král Filip a  nechybí římskoněmecký císař  Fridrich 

Barbarossa, v jehož vojsku je i český oddíl vedený 

Děpoltem. Jako císařův předvoj pomohli výrazně 

Fridrichovi v  létě 1190 v  bojích u  Philomelionu, 

Axarate a Ikonia. Císař ale v průběhu výpravy umí-

rá. Zbytek zdecimovaného oddílu se pod vedením 

Děpolta naposledy vyznamená během obléhání 

Akkonu. Krátce nato Děpolt umírá a zbylí Čechové 

složí slib věrnosti králi Richardu Lví srdce. 

-babok-

Kométa vidína (1 020 let)

Staří astronomové pozorovali komety 
většinou jen jednou za život. Nazývali 
je „vlasy“ kvůli ocasu z plynného mraku 
– Coma, odvozeného od slova Comet 
(kometa).

Daniel Adam z Veleslavína převzal pozorování 

komety z 14. 12. 999 a ve svém Kalendáři historic-

kém je popsal takto: „Kométa vidína a  hořela na 

nebi jako nějaká pochodně a fakle. Toho roku veli-

ké horko a sucho bylo, takže některé řeky přeschly, 

ryby pomřely a z toho smradu vzešel veliký mor.“ 

Alois Rula

Významný český botanik (185 let)

Ladislav Josef Čelakovský byl jedním z našich nejvýznamnějších botaniků. Jím 
popsané rostlinné druhy mají v botanické literatuře mezinárodně uznávanou 
autorskou značku ČELAK. Narodil se 29. listopadu 1834 v Praze jako syn Františka 
Ladislava Čelakovského, slavného českého básníka a národního buditele. 

Vystudoval gymná-

zium ve Vratislavi, kde 

jeho otec působil coby 

profesor slavistiky. Po 

maturitě začal učit na 

gymnáziu v Chomuto-

vě a  roku 1860 se stal 

kustodem botanického 

oddělení Musea krá-

lovství českého. V roce 

1880 byl jmenován 

profesorem botaniky 

na pražské Univerzitě 

Karlově a také prvním 

ředitelem katedry bo-

taniky. Od roku 1869 

byl členem Královské 

české společnosti nauk 

a  také Akademie věd. 

Zároveň překládal literární díla do češtiny, např. 

dramata W. Shakespeara. 

Jeho nejvýznamnějším botanickým dílem je 

Prodromus květeny české (1868–1883), vydaný 

v němčině. Významná je 

i jeho Analytická květe-

na česká, což je v pod-

statě botanický klíč 

(1879). Popsal řadu no-

vých rostlinných druhů 

a kříženců. Čelakovský 

rovněž jako jeden z prv-

ních u nás v roce 1877 

představil Darwinovu 

teorii, a  dokonce o  ní 

napsal knihu Rozpra-

vy o Darwinově teorii. 

V roce 1899 se zasadil 

o vybudování botanic-

ké zahrady pro českou 

část Karlovy univerzity 

v  Praze, která existuje 

dodnes (Na Slupi). Syn 

Ladislav František Čelakovský byl také botanikem 

a  mykologem. Ladislav Josef Čelakovský zemřel 

24. 11. 1902 v Praze a je pohřben na Olšanských 

hřbitovech.  František Jehlička

Barbora Markéta Eliášová  (1913)

Richard Lví srdce 

a Filip II. přijímají 

kapitulaci Akkonu

Daniel Adam z Veleslavína, portrét J. Vilímek

 L. J. Čelakovský, portrét Jan Vilímek (1880) 
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Orel z Orlických hor (110 let) 

Vojenský zkušební a dopravní pilot František Taiber pocházel z německo-českého manželství 
Františka Taibera a Anny Kalousové. Narodil se v Bartošovicích v Orlických horách 18. listopadu 
1909. Obecnou školu vychodil v rodné vsi, měšťanku v Klášterci nad Orlicí a vyučil se strojním 
zámečníkem.

V letech 1927–1935 absolvoval vo-

jenskou školu letectva, základní vojen-

skou službu u letectva, stíhací výcvik 

a kurz létání v noci. V letech 1933–37 

působil jako vojenský zkušební pilot 

a poté jako civilní pilot ČSA (1937 –39). 

Po okupaci odešel přes Polsko do Fran-

cie, kde  11. 10. 1939 vstoupil do cizi-

necké legie .  1. prosince se stal členem 

francouzského vojenského letectva 

a  od května 1940 byl instruktorem 

létání. Po kapitulaci Francie odplul 

do Anglie 23. 6., kde vstoupil do RAF 

u 311. čs. bombardovací perutě jako 

instruktor létání. Po splnění turnusu 

v červenci 1943 byl přeložen k 24. do-

pravní peruti, v dubnu 1945 k 147. do-

pravní peruti a koncem května 1945 

již působil v Letecké  dopravní  skupině 

v Praze jako velitel letky, velitel 1. perutě 

a od února 1949 jako velitel 1. leteckého 

dopravního pluku. Ale 27. 3. 1950 byl 

zbaven velení, od května 1950 byl 

pomocným asfaltérem a nakonec  byl 

propuštěn z armády. V září 1964 byl re-

habilitován. Nalétal 5 000 hodin, pilo-

toval 85 různých letounů a získal sedm 

domácích, jedno  sovětské a pět  brit-

ských ocenění. Zemřel 24. 12. 1973, na 

plukovníka in memoriam byl povýšen 

29. 5. 1991.  -lgs-

1579
(440 let)

Ladislav Velen 

ze Žerotína 

* 7. 12. 1579

† 3. 4. 1638

český šlechtic, 

vůdce 

bělohorského 

odboje na 

Moravě

1619
(400 let)

Fridrich Falcký 

* 4. 11. 1619

korunován 

českým králem

1709
(310 let)

František Benda

* 22. 11. 1709

† 7. 3. 1786

český skladatel 

a houslista 

období raného 

klasicismu

3. 11. 1784 (235 let)

Téměř celé 18. století byl začá-

tek školního roku 3. listopadu 

a jeho konec 20. září. Do letních 

měsíců byly prázdniny přesu-

nuty v roce 1784. Důvodem 

bylo, aby děti mohly pomáhat 

rodičům celý srpen na polích. 

V současnosti existují návrhy 

na přesun prázdnin na červen 

a červenec.

7. 11. 1739 (280 let)

„Zima veliká nastala, kte-

rá ustavičně trvala až do 

Velikonocí 1740. Přes tu zimu 

pro nedostatek píce zahynu-

lo v Čechách přes 112 000 

ovčího dobytka.“ (rukopisný 

přípisek v Kalendáři historic-

kém národa českého, Daniel 

Adam z Veleslavína, str. 927) 

Meteorologicky je zima prosi-

nec až únor.

7. 11. 1954 (65 let)

Šestá největší přehrada v ČR, 

Slapská přehrada, 11. stupeň 

vltavské kaskády, byla uvede-

na do provozu. Hráz o šířce 

260 m a výšce 60 m vytváří 

jezero o ploše téměř 12 km 

čtverečních, dlouhé 43 km, 

s max. hloubkou 58 m. Největší 

význam přehrady tkví v její pro-

tipovodňové ochraně.

8. 11. 1879 (140 let)

Generál Josef Votruba se 

narodil 8. 11. 1879 v Debři 

(† 7. 10. 1959). V roce 1938 byl 

velitelem III. armády Štefánik 

a zemským velitelem na 

Slovensku a Podkarpatské Rusi. 

Byl zastáncem aktivní obranné 

vojenské taktiky. Po roce 1950 

byl perzekvovaný komunistic-

kým režimem.

10. 11. 1894 (125 let)

Československý legionář 

Jaroslav Vacek se narodil 

10. listopadu 1894 v Táboře 

(† 23. 8. 1944). V letech 1920 

až 1939 pracoval ve vězeňství. 

Od začátku okupace republiky 

se zapojil do protinacistického 

odboje na Táborsku. Nacisty 

byl popraven v roce 1944 

v Drážďanech. 
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Filmový magnát (120 let)

Miloš Havel (3. 11. 1899 – 25. 2. 1968) byl mediální podnikatel a majitel největší prvorepublikové 
produkční fi rmy Lucernafi lm. Stál u vzniku Barrandovských fi lmových ateliérů, stejně jako 
u rozvoje české kinematografi e.

Jeho příjmení známe 

všichni díky našemu prv-

nímu posttotalitnímu pre-

zidentovi Václavu Havlovi, 

synovci Miloše Havla. Miloš 

se narodil v  Praze do rodi-

ny stavitele Václava Havla, 

který postavil palác Lucerna 

na Václavském náměstí. Tak 

započal éru rodinného pod-

niku Lucernafi lm, ve kterém 

Miloš pokračoval. Milošův 

bratr Václav se zasadil o pro-

jekt na Barrandově, tehdy 

velmi klidném místě na okraji Prahy, 

kde postupně vznikly fi lmové ateliéry 

pro výrobu fi lmů Lucerny. Aby si Miloš 

v  době okupace svou pozici udržel, 

musel s německými okupačními úřady 

často jednat, a  to se české veřejnosti 

moc nelíbilo. Své styky s  nacisty však 

dokázal využít ve prospěch mnoha lidí, 

obhájil například produkci českých 

vlastenecky laděných fi lmů (Babička 

režiséra Františka Čápa). Po 

válce byl obviněn z  nepří-

stojného chování v  době 

okupace. Miloš přišel o  Lu-

cernafi lm, ale podařilo se 

mu utéct do Mnichova, kde 

provozoval restauraci.  Ze-

mřel v únoru 1968 jako ma-

jitel obchodu s květinami.

Eliška Procházková

Model prvních budov studií, 1932

Miloš Havel

František s rodinou po válce

V hodnosti četaře, druhá pol. 30. let
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1749
(270 let)

Václav 

Leopold Ignác 

Chlumčanský 

z Přestavlk 

* 15. 11. 1749

† 14. 6. 1830

pražský 

arcibiskup 

a primas český

1824
(195 let)

Jan Ludvík 

Lukes

* 22. 11. 1824

† 24. 2. 1906

český operní 

pěvec 

1849
(170 let)

Karel Bohuš 

Kober 

* 13. 12. 1849

† 2. 10. 1890

český sportovec 

a spisovatel

12. 11. 1499 (520 let)

„V outerý po sv. Martinu, král 

Vladislav v Prešpurce (dnešní 

Bratislava) dal majestát stavům 

království českého a neodci-

zování a nezastavování statků 

zemských bez rady a povolení 

vší země.“ (Kalendář historický 

národa českého, Daniel Adam 

z Veleslavína, str. 937)

13. 11. 1509 (510 let)

„V středu po sv. Martinovi, 

okolo 1. hodiny na noc shořelo 

v Hradci Králové za kostelem 

farním domů 22, fara, škola 

a jedna věž u kostela i s zvony. 

Nějaká děvečka, hledajíc něče-

ho s svíčkou, koudel z neopa-

trnosti zapálila.“ (Kalendář his-

torický národa českého, Daniel 

Adam z Veleslavína, str. 939)

16. 11. 1464 (555 let)

Král Jiří z Poděbrad vyslal po-

selstvo vedené svým švagrem 

Lvem z Rožmitálu k panov-

níkům západoevropských 

zemí. Dva roky trvající okružní 

jízda mu měla získat přízeň 

evropských panovníků v době 

jeho sporů s římskou církví 

(agitovalo se ve Francii, Anglii, 

Španělsku a Portugalsku).

23. 11. 1884 (135 let)

Sochař a generál Václav 

Šidlík se narodil 23. 11. 1884 

v Úhonicích († 17. 5. 1952). Byl 

členem československých legií 

v Rusku a organizátorem odbo-

je během Pražského povstání 

v Unhošti. Za tuto činnost získal 

v roce 1945 vojenské vyzname-

nání Československý válečný 

kříž 1939.

25. 11. 1429 (590 let)

Východočeští sirotci po roce 

obléhání dobyli hrad Lichnice 

poté, co se jeho obránci defi -

nitivně vzdali. Hrad na vrchu 

Světlice v Železných horách 

nechal v roce 1250 vystavět 

rod Ronovců, později zvaný 

z Lichtenburka. Největší rozkvět 

zaznamenal hrad za Trčků z Lípy 

po roce 1490.

Hrdina českého národa (105 let)

Josef Valčík po příchodu do Velké Británie nejspíš ještě netušil, že po náročném vojenském 
výcviku bude obsazen do role kata – mstitele českého národa. Tak se zrodil další z našich hrdinů. 

Josef Valčík se narodil 

2 . listopadu 1914 ve Smoli-

ně u  Valašských Klobouk do 

chudé rodiny s  osmi souro-

zenci. Obecní školu vychodil 

v  rodišti a poté se vyučil ko-

želuhem. V  roce 1934 začal 

pracovat v továrně fi rmy Baťa 

ve Zlíně. Základní vojenskou 

službu absolvoval v  Jičíně. 

Po mnichovských událos-

tech odešel za hranice a  po 

dlouhém putování dorazil 

do Velké Británie. Po parašu-

tistickém výcviku se  stal čle-

nem skupiny Silver A, která 

byla koncem prosince 1941 

vysazena na území Protekto-

rátu. Pod falešnou identitou pracoval 

v  pardubickém hotelu jako barman, 

ale po prozrazení musel prchnout. Od-

jel do Prahy, kde se zapojil do přípravy 

atentátu na zastupujícího říš-

ského protektora Reinharda 

Heydricha. Jeho rolí bylo dát 

Kubišovi a  Gabčíkovi signál 

o  přijíždějícím autě protek-

tora. Po atentátu se ukrýval 

u  rodin odbojářů a  30. květ-

na se přemístil do kostela 

sv. Cyrila a  Metoděje. Když 

do kostela 18. 6. 1942 vtrhlo 

gestapo, bojoval Valčík po 

boku dalších parašutistů až 

do konce, i  když byl nemoc-

ný a oslabený záchvaty kašle. 

Poslední náboj si nechal pro 

sebe, stejně jako jeho druho-

vé. V roce 2002 byl Josef Val-

čík povýšen in memoriam do 

hodnosti plukovníka.

Helena Jehličková

„Sladký život“ Josefa Štafl a (110 let)

Máte rádi dorty? A co třeba rakvičky či věnečky? Kdo by neměl. 
Ty od mistra cukráře Josefa Štafl a chutnaly snad nejlépe.

Josef se narodil 20. listopadu 

1909 v  Cholenicích  u  Jičína  a  první 

cukrářské zkušenosti sbíral u  svého 

strýce Františka ve Veltrusích. Zkou-

šel se uchytit v  Praze, ale to se mu 

nepovedlo. Přesunul se tedy s  rodi-

nou počátkem 30. let do Olomouce, 

kde se v  silné konkurenci postupně 

vypracoval na uznávaného cukráře. 

Vedle členství ve Společenství cukrářů 

v  Olomouci holdoval i  dalším láskám, 

především rodině a fotbalu. Válka byla 

složitá a  bez kvalitních surovin i  cuk-

rářské řemeslo. Josefův sokolský duch 

se projevil na konci války, kdy se svým 

kamarádem střelbou ze svého bytu 

uchránili místní most před zničením 

při německém ústupu. Naděje na ob-

novu předválečné fi rmy vzaly za své 

po únoru 1948 a  mistr cukrářský byl 

donucen pracovat jako dělník a sledo-

vat úpadek svého oboru. Přesto neza-

trpkl. Po delší době  začal pracovat jako 

vedoucí provozovny v  Olomouci, kde 

 působil až do odchodu do důchodu. 

Průběžně se věnoval vzdělávání svých 

kolegů, byl aktivní v  profesních sdru-

ženích a po roce 1989 se stal zdrojem 

inspirace pro nastupující generaci. 

V  roce 2004, v  95 letech, obdržel od 

Společenstva cukrářů České republiky 

diplom a  medaili  sv. Ambrože, cuk-

rářského  patrona,  za celoživotní práci 

v  oboru. Zemřel v  únoru 2005 a  po-

chován byl v Olomouci. 

-babok-

Cukrář Josef Štafl 

Ocenění Společenstva cukrářů České republiky

za celoživotní práci (2004)

Josef Valčík ve Velké Británii (1941–1942)
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„Školu všem!“ (245 let)

Marie Terezie vydala 6. prosince 1774 svým nařízením Všeobecný školní řád pro školy normální, 
hlavní i obecné. Tehdejší odvážná a vizionářská koncepce strčí hravě do kapsy dnešní pokusy 
o transformaci našeho školství.

Coby osvícená panovnice 

pochopila, že vzdělanější podda-

ní vhodně propojí ekonomický 

i  politický zájem státu. Reagova-

la tak na průmyslovou revoluci 

a postupný odklon od feudálního 

uspořádání. Autorem školské re-

formy byl Johann Ignaz Felbiger, 

který rozšířil dosud zaběhlý sys-

tém postavený na gymnáziích, 

univerzitách a  městských ško-

lách. Školy měly vzniknout ve 

všech farních obcích, kde bude 

vyučováno trivium (čtení, psaní 

a  počty) a  náboženství. Nejdříve 

doporučení a  později zavedení 

povinné školní docházky dětí 

od 6 do 12 let nečinilo ve svých 

počátcích rozdíly mezi chlapci 

a  dívkami. Vše doprovázely také 

podpůrné kroky v podobě zřízení 

centrálního skladu učebnic a pří-

prava učitelů. Autor reformy pro 

ně připravil již roku 1775 velmi 

podrobnou „Methodní knihu“, 

představující hromadnou formu 

vyučování, metodické návody 

postupu od lehčího k obtížnější-

mu, výklad a  následný rozhovor 

s  žáky. Zákon předpokládal vý-

uku v  němčině, ale praxe spíše 

respektovala místní národnostní 

složení obyvatelstva nebo po-

žadavky rodičů. Školská reforma 

Marie Terezie byla vskutku re-

voluční a  z  její podstaty vychází 

i soudobý vzdělávací systém. 

-babok-

1869
(150 let)

Karel 

Scheinpfl ug 

* 28. 12. 1869

† 5. 5. 1948

český novinář, 

kritik a spisovatel

1874
(145 let)

František 

Nachtikal 

* 1. 12. 1874

† 12. 4. 1939

český fyzik, 

spoluzakladatel 

Čsl. statistické 

 společnosti

1884
(135 let)

Růžena Nasková

* 28. 11. 1884

† 17. 6. 1960

česká divadelní 

a fi lmová herečka 
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Útěkář Černý (100 let) 

Český válečný letec Otakar Černý se narodil 28. 11. 1919 v Křenovicích u Slavkova v rodině 
drážního úředníka. Mistr úniků Houdini byl možná jeho inspirací k obdivným výkonům. 

Po pilotním kurzu v  Prostějově 

byl v  květnu 1938 zařazen k  letcům 

v Praze Kbelích. Z Protektorátu odešel 

v červnu 1939 a přes Polsko se dostal 

do Francie, kde vstoupil do cizinecké 

legie. V srpnu 1940 byl přijat do  Royal 

Air Force k 311. čs. bombardovací pe-

ruti. V  červenci 1941 při návratu po 

bombardování Hamburku letoun 

vybuchl a  Němci zadrželi pět členů 

posádky. Umístěni byli do tábora 

u  Warburgu, kde letci lžícemi a  noži 

vyhrabali tunel, kterým v dubnu 1942 

uprchli, ale Černý a Bryks byli zadrženi. 

Černý pobyl krátce v táboře poblíž Sa-

gan a později se opět setkal s Bryksem 

v polském táboře Szubin. Březen 1943 

a  opět útěk. Černý svým oblíbeným 

tunelem,  Bryks v  bečce na močůvku. 

Po udání ve Varšavě putovali zpět do 

tábora u Sagan. Na podzim roku 1944 

nacisté transportovali 24 letců do 

Prahy, kde si Černý vyslechl rozsudek 

trestu smrti. Britská strana zakročila 

a  letci byli v  září 1944 převezeni do 

tábora v  Colditzu. Američany byl tá-

bor osvobozen v dubnu 1945 a Černý 

se vrátil přes Anglii v  srpnu 1945 do 

Československa. Po únorovém převra-

tu byl zatčen a  odsouzen na tři roky. 

Z  vězení v  Dolním Jiřetíně, dle svého 

zvyku, opět uprchl. Zemřel v  Anglii 

14. 10. 2009 v Cambridg i.

-lgs s liban-

26. 11. 1914 (105 let)

Letec a příslušník RAF Václav 

Valeš se narodil 26. 11. 1914 

v Mokrém († 20. 7. 1941). Byl 

vyznamenán Československým 

válečným křížem 1939, medailí 

Za chrabrost a jinými česko-

slovenskými i zahraničními 

vyznamenáními. Roku 1991 byl 

povýšen in memoriam do hod-

nosti podplukovníka.

2. 12. 1459 (560 let)

Byl vydán královský patent, 

který zakazoval vývoz zlata, 

stříbra a všech českých peněz 

ze země a dovoz drobných min-

cí. Cizí kupci byli nuceni platit 

zlatem, stříbrem nebo většími 

mincemi. Mincovní reformu 

pomohl králi Jiřímu uskutečnit 

fi nanční expert Antonius Marini 

z Grenoblu.

3. 12. 1799 (220 let)

Byla u nás zavedena tzv. daň 

třídní na všechny příjmy obyva-

telstva. Pro vrchnost činila 45 %, 

u poddaných 15 %, u Židů 30 % 

a ostatní, např. podnikatelé 

a živnostníci, odváděli dle ve-

likosti příjmů daň od 2,5 % do 

20 %. V Anglii vzniká v témže 

roce první důchodová daň.

6. 12. 1884 (135 let)

Představením Magelona od 

Josefa J. Kolára zahájilo svoji 

činnost české Národní divadlo 

v Brně. Divadlo vzniklo po vzo-

ru Národního divadla v Praze, 

otevřeného roku 1881. V sou-

časnosti má Národní divadlo 

Brno tři divadelní budovy: 

Mahenovo divadlo, Janáčkovo 

divadlo a Divadlo Reduta.

9. 12. 1889 (130 let)

Námořník a revolucionář 

František Rasch se naro-

dil 9. 12. 1889 v Přerově 

(† 11. 2. 1918). Zúčastnil se 

vzpoury námořníků rakouské-

ho válečného loďstva v boce 

Kotorské 1. 2. 1918, popraven 

byl 11. 2. 1918. Jeho jméno 

nese jedno z přerovských 

náměstí, na němž je i jeho 

památník.

Císařovna Maria Theresa, portrét Martina van Meytense (1759)

Skupina zajatců, tábor Ofl ag, jaro 1943 (Černý 

druhý zprava, Bryks první zleva)

Otakar Černý, Praha 2009
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Rudolf Mareš – zlu navzdory (110 let)

Dennodenní riskování života. Skrývání, měnění míst pobytu. Přísné dodržování konspiračních 
pravidel. To byly dva napínavé roky života Rudolfa Mareše v Protektorátu.

Vystudovaný právník 

se narodil 22. prosince 

1909 ve Štokách u  Havlíč-

kova Brodu. Od září 1938 

se stal sekretářem pražské-

ho ústředí YMCA (Young 

Men‘s  Christian Associati-

on – Křesťanské sdružení 

mladých lidí) a  vedoucím 

jejího chlapeckého oddě-

lení. Aktivně se zapojil do 

protinacistického odboje 

a  kromě výroby a  šíření 

časopisů V boj a Český ku-

rýr nesl od prosince 1939 

odpovědnost za dvouleté 

rádiové spojení s  exilovou 

vládou v  Londýně. Na jaře 

1940 se mu podařilo unik-

nout před zatčením a  dva 

roky žil v ilegalitě. Působil pod různými 

jmény (Lišák, Liška, Malý aj.), přímo ří-

dil místní skupinu odbojové organiza-

ce PVVZ (Petiční výbor Věrni zůstane-

me) v  Turnově a  Domažlicích. Kromě 

toho se angažoval v péči o rodiny za-

tčených lidí. Nakonec však v  červenci 

1942 padl do léčky gestapa. V průbě-

hu zatýkání byl těžce raněn. Nepo-

dařilo se mu tak k  sebevraždě použít 

ampulku s jedem. Následovalo mučení 

v lazaretu a pobyt v pankrácké věznici, 

završený popravou 20. 10. 1944. Spolu 

s  ním byly popraveny další osobnosti 

odboje  – Václav Rusý, Vítězslav Dvořák 

a  Bedřich Linhart. Statečnost Rudolfa 

Mareše a  dalších připomíná pamětní 

deska ve foyer budovy YMCA v  Praze 

v ulici Na Poříčí 12.

-babok-

Valašský vynálezce (125 let)

Psal se 18. prosinec 1894, když se ve Vsetíně, v chudé, leč početné rodině narodil budoucí 
podnikatel, odbojář a vynálezce v oboru elektrických strojů Josef Sousedík. Vychodil měšťanskou 
školu, ale i přesto, že měl nadání pokračovat ve studiu, jeho rodina nebyla schopna studia 
zaplatit. 

Vyučil se tedy v  továrnách 

Thonet a Bubela, kde získal výuč-

ní list pro obor strojního zámeč-

nictví a elektromontáže. Do první 

světové války pracoval v  Brně 

a  stačil přitom z  ušetřených pe-

něz vystudovat průmyslovou ško-

lu. První světovou válku prožil na 

ruské a  italské frontě. Po návratu 

úspěšně složil tovaryšské zkoušky 

a  od roku 1919 začal podnikat. 

Vybudoval továrnu, kterou časem 

převedl do majetku fi rmy Ringho-

ff er-Tatra a stal se jejím ředitelem. 

Mezi jeho největší vynálezy patří 

například automatický spouštěč, 

letadlo s  kolmým startem, elek-

trické kormidlo pro motorové 

lodě, pohony kolejových a  sil-

ničních vozidel, elektrické stroje 

určené k  užití v  průmyslu, elekt-

romobil s  hybridním pohonem, 

který dosahoval rychlosti 70 km 

za hodinu, či motor pro slavný 

vlak Slovenská strela. Josef Sou-

sedík se vedle podnikatelské čin-

nosti zapojoval do společenské-

ho života ve městě. Deset let byl 

starostou Vsetína a  zasloužil se 

o jeho rozvoj. Počátkem okupace 

(1939) se zapojil do protifašistic-

kého odboje. Byl však prozrazen 

a  15.  12.  1944 při výslechu ge-

stapem zastřelen. Posmrtně byl 

mnohokrát oceněn. 

Martina Jurová

1899
(120 let)

Otomar 

Korbelář 

* 3. 11. 1899

† 30. 11. 1976

český herec, 

režisér a ředitel 

divadla na 

Kladně

1904
(115 let)

Jára Kohout

* 9. 12. 1904

† 23. 10. 1994

český fi lmový 

herec a komik

1914
(105 let)

Alfréd Radok 

* 17. 12. 1914

† 22. 4. 1976

český režisér 

a zakladatel 

Laterny magiky

10. 12. 1454 (565 let)

„V středu po Početí Panny 

Marie, purgmistr a radda i všec-

ka obec města Vratislavě, sli-

bovali klečíce na kolenách věr-

nost a poddanost Ladislavovi, 

králi českému i jeho dědicům, 

králům českým.“ (Kalendář his-

torický národa českého, Daniel 

Adam z Veleslavína, str. 1022)

14. 12. 1879 (140 let)

Pedagog, advokát, socio-

log, spisovatel a jazykově-

dec Emanuel Chalupný se 

narodil 14. 12. 1879 v Táboře 

(† 27. 5. 1958). Zabýval se vzta-

hem sociologie, fi losofi e a práva 

a usiloval o vytvoření přesného 

sociologického pojmosloví 

a metodologie. Spoluzakládal 

Sociologický ústav.

18. 12. 1744 (275 let)

Pro údajnou spolupráci s Prusy 

došlo královským reskriptem 

k vypovězení Židů z Čech. Do 

konce ledna 1745 měli vyklidit 

Prahu a do konce června celou 

zemi. Stejné nařízení platilo 

i pro Židy na Moravě a v českém 

Slezsku. Nařízení bylo z důvo-

dů ekonomických v roce 1748 

odvoláno.

20. 12. 1859 (160 let)

Patentem č. 227 byl uzákoněn 

nový živnostenský řád. Tímto 

zákonem byly v Rakousku od-

straněny poslední zbytky cechů 

a byl zaveden plný liberalismus, 

což znamenalo, že každý občan 

měl volný přístup ke všem 

živnostem. Zásady volné kon-

kurence legalizoval obchodní 

zákoník roku 1862.

24. 12. 1539 (480 let)

„Veliká povodeň na Labi 

byla a mnoho škod nadělala. 

Hřímalo a blýskalo se toho dne.“ 

(Kalendář historický národa čes-

kého, Daniel Adam z Veleslavína 

cituje Codicilla, str. 1030) Další 

velké labské povodně byly 

v letech 1774, 1779, 1815, 1862, 

1876, včetně největší povodně 

roku 2002. te
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Josef Sousedík

Rudolf Mareš (1939)
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Betlémy
Praha 2019

od 24. prosince

w w w. K r e s t a n s k e Va n o c e . c z

„Máme holé ruce!“ (30 let)

Ten páteční večer 17. listopadu 1989 se v Československu nad severním 
obzorem objevila symbolicky rudá polární záře. Socialismus se začal defi nitivně 
vypařovat…

Druhou polovinu 

roku 1989 plnily překot-

né události a společenské 

změny v  zemích „míru 

a  socialismu“. Českoslo-

venska jako by se netý-

kaly. Původně plánované 

studentské shromáždění 

k  uctění památky smrti 

Jana Opletala (Meziná-

rodní den studentstva) se 

konalo v Praze na Alber-

tově. Celková atmosféra 

ve společnosti, bojovná 

nálada a  snad i  práce 

nastrčených agentů StB 

daly do pohybu průvod, 

který dorazil na Národní 

třídu, kde byl „očekáván“ 

represivními orgány. 

Ty zahradily celou ulici, 

vytvořily neprostupnou 

past a napjatá situace přímého kontaktu vygrado-

vala do nemilosrdné řeže. Ačkoliv byli demonstranti 

vyzýváni k  odchodu, 

jediné únikové cesty 

vedly uličkami, kde byli 

demonstranti zbiti pří-

slušníky Pohotovostního 

pluku  veřejné bezpeč-

nosti a Odboru zvláštní-

ho určení (tzv.  červené 

barety). Dle nezávislé 

lékařské komise bylo zra-

něno 568 lidí. Demonstra-

ce spustila dalekosáhlé 

změny a  defi nitivní pád 

dosavadního politického 

systému. Do konce roku 

skončila vláda jedné stra-

ny a  hlavní představitel 

opozice Václav Havel 

byl zvolen novým pre-

zidentem 29.  12.  1989. 

Byly rovněž vytvořeny 

předpoklady pro konání 

svobodných voleb, které proběhly v červnu 1990.

-babok-

Mezinárodní dny
LISTOPAD 2019

název vyhlášeno vyhlásil

Světový den jakosti (kvality) 
2. čtvrtek v listopadu

1989 EOQ v ČR, Česká 
společnost 
pro jakost

Mezinárodní nekuřácký den 
3. čtvrtek v listopadu

1977, 
v ČR 1992

Mezinárodní 
unie boje proti 
rakovině

Den fi losofi e 
3. čtvrtek v listopadu

2002 UNESCO

1. Světový den veganství 1994 Vegan Society UK

3. Den bez pesticidů 1984 Organizace PAN

6. Mezinárodní den prevence ničení 
životního prostředí v průběhu 
válek a ozbrojených konfl iktů

2001 OSN

10. Světový den vědy pro mír a rozvoj 2001 OSN

11. Mezinárodní den válečných veteránů 1926 Woodrow Wilson

13. Mezinárodní den nevidomých 1946 k výročí narození 
V. Haüye

14. Světový den diabetiků 1991 WHO

15. Den vězeňských spisovatelů 1993 PEN klub

16. Mezinárodní den tolerance 1996 OSN, UNESCO

17. Mezinárodní den studentstva 1941 Mezinárodní 
studentský sněm

19. Světový den prevence týrání 
a zneužívání dětí

2001 Nadace ženského 
světového 
summitu

Mezinárodní den mužů 1999 Republika 
Trinidad a Tobago

Světový den toalet 2001 WTO

20. Světový den dětí 1959 OSN, UNICEF

Světový den chronické 
obstrukční plicní nemoci

2001 WHO, Americký 
národní ústav pro 
srdce, plíce a krev

21. Světový den televize 1996 OSN

Světový den pozdravů 1973 z iniciativy bratrů 
MacCormaků

Mezinárodní den fi lozofi e 2002 UNESCO

Světový den rybářství 1985 od roku 2001 pod 
záštitou OSN

25. Mezinárodní den bez nákupů 1997 Ted Dave

Mezinárodní den za odstranění 
násilí páchaného na ženách

1981 OSN

29. Mezinárodní den solidarity 
s lidem Palestiny

2011 OSN

PROSINEC 2019
1. Světový den boje proti AIDS 1988 OSN a WHO

2. Světový den počítačové gramotnosti 2001 OSN

Mezinárodní den boje za 
vymýcení otroctví

2001 OSN

3. Mezinárodní den lidí s postižením 1981 OSN

5. Mezinárodní den dobrovolníků 1985 OSN

7. Mezinárodní den civilního letectví 1994 OSN

9. Mezinárodní den proti korupci 2003 OSN

10. Den lidských práv 1950 OSN

11. Světový den dětství 1946 UNICEF

Mezinárodní den hor 1992 OSN

18. Mezinárodní den migrantů 2000 OSN

20. Mezinárodní den lidské solidarity 2005 OSN
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Pojďte do Betléma…
Až se vydáte v adventním čase na 
toulky noční Prahou, zajděte na 
Hradčany. Navštívit můžete kapucínský 
kostel Panny Marie Královny Andělů na 
Loretánském náměstí.

Ve svatostánku vybudovaném v  letech 

1600–1602, který je součástí nejstaršího kapucín-

ského kláštera v  Čechách, objevíte betlém z  po-

loviny 18.  století. Obsahuje 48 fi gur (32 lidských, 

16 zvířecích) v  životní či téměř životní velikosti. 

P ovšimněte si také vzácné malby na kartonu v po-

zadí, která pochází z Liberecka. Betlém bude k vi-

dění od 25. 12. do 6. 1. 2020 (10–17 hod.) a 31. 12. 

(10–16 hod.). -red-  fo
to

 ©
  W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s,
 a

ut
or

 E
dg

ar
 E

l

Nejlep‰í operní inscenace z âeské 
a Slovenské republiky opût v Praze! 

Na scénách Národního divadla 
i na neobvykl˘ch místech. Klasika 

i tituly málo známé, od Mozarta pfies
Verdiho, Janáãka a Rachmaninova 

aÏ po souãasné skladatele.

www.festival-opera.cz

Není to jen o příbězích, ale i o vypra-
věči. Staňte se průvodcem a ukažte 
Prahu po svém!
Prague City Tourism otevírá kurzy pro 
průvodce Prahou a průvodce cestovního 
ruchu. Začínáme v lednu 2020! Již nyní se 
můžete přihlásit na w eshop.prague.eu.

Pro více informací pište na adresu 
f studijni@prague.eu nebo volejte na 
z +420 221 714 125.

Praguecitytourism.cz/kurzy

Kostel Panny Marie Andělské v Praze na Hradčanech

9

KAM na výlet

www.kampocesku.cz | 



Poděbrady žijí i v listopadu a prosinci!
Město Poděbrady každoročně připravuje pro své obyvatele i návštěvníky v tomto 
předvánočním období mnoho kulturních a společenských akcí. V letošním roce 
k těm hlavním patří oslavy 30. výročí sametové revoluce a adventní koncerty.

 1. 11.  Hudba Praha Band, koncert k  30. výročí 

sametové revoluce, Divadlo Na Kovárně, 

19 hod. 

10. 11. Svatomartinské trhy, cimbál, svatomar-

tinská vína, 1. nádvoří zámku, 16–20 hod.

15. 11.  Hlavní oslavy 30. výročí sametové 

revoluce: 

 Setkání pamětníků sametové revoluce 

v Divadle Na Kovárně, 16 hod.

 Lampionový průvod lázeňským parkem, 

17 hod.

 Vystoupení pěveckých sborů Kvítek, Sed-

mikráska, Pěvecký sbor při GJP, Jiřího ná-

městí, 18 hod.

 Kapela Missa / Karel Kryl Revival, Jiřího ná-

městí, 19 hod.

29. 11.  Vánoční koncert Josefa Vágnera a  dět-

ského pěveckého sboru Lindušky, Diva-

dlo Na Kovárně, 18 hod.

 1. 12.  Rozsvícení vánočního stromu, Jiřího ná-

městí, 17 hod.

7. 12.  Koncert Smíšeného pěveckého sboru 

sv. Cecílie, Havířský kostelík, 16 hod.

13. 12  Vánoční koncert Jany Ryklové, Divadlo 

Na Kovárně, 19 hod.

20. 12  Rybova mše vánoční, kostel Povýšení 

svatého Kříže, 19 hod.

21. 12  Kolínský Big Band: Vánoce s Erikou, Di-

vadlo Na Kovárně, 19 hod.

24. 12  Půlnoční pod širým nebem, Jiřího ná-

městí, 22.30 hod.

Městské kulturní centrum
Jiřího náměstí 1/1
290 01 Poděbrady 
tel.: +420 325 612 505
e-mail: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

Tradiční
Vánoce
na Kladně

2019

Slavnostní rozsvícení

vánočního stromu

splněných přání

1. 12. 2019

› Kühnův dětský sbor

› Kamil Střihavka

  & The Leaders

Od 1. 12. do 22. 12. 2019

se můžete těšit

na vánoční trhy,

kluziště a bohatý

program

› František Nedvěd

› Olga Lounová

› Ivan Hlas Trio

› Ondřej Ruml

› Vlasta Horváth

› Jamie Marshall a další

Zasněžené Poděbrady

Městská knihovna Rakovník a Domov Ráček vás zvou na

TRADIČNÍ ADVENTNÍ
ŘEMESLNÝ TRH
na dvorku V Brance v Rakovníku

12. prosince 2019 od 8 do 15.30 hodin
prodej øemeslných výrobkù
prezentace a prodej výrobkù dìtí základních škol

10| www.kampocesku.cz  
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V lese hlíva roste nejčastěji na kmenech buků, 

vrb, topolů, jilmů i jiných listnáčů. 

Hlívu obalte v trojobalu úplně stejně, jako kdy-

byste připravovali kapra. Pro získání chuti obalo-

vané ryby ji lze před obalením z obou stran potřít 

sardelovou, lososovou či tuňákovou pastou. 

Při procházce lesem možná narazíte také na 

takzvanou královnu zimy, kterou je penízovka sa-

metonohá. Jak napovídá název, poznáte ji podle 

sametově chlupatého, u starších plodnic až černo-

hnědého třeně. Její výrazné žluté kloboučky zpes-

tří váš bramborový salát. Nasbírané plodnice očis-

těte a  dejte na deset minut do vlažné vody. Kdo 

chce, může je následně chvíli povařit. Výhodou 

však je, že je lze konzumovat i zasyrova, tudíž je lze 

hned nadrobno nasekat a zamíchat do salátu. 

Vánoční jídlo horalů
Tradičním jídlem krkonošských horalů je hou-

bovec, uváděn také jako hubník. K  jeho přípravě 

budete potřebovat několik hrstí sušených hub dle 

chuti. Hodí se především sušené hřibovité houby 

či zmiňované stročky. Houby namočte a krátce po-

vařte. Mezitím pokrájejte sedm rohlíků na kolečka 

a zalijte čtvrt litrem mléka. Promíchejte je se dvě-

ma lžícemi krupice, třemi vejci, šesti stroužky čes-

neku a dvěma nakrájenými cibulemi. Následně při-

sypejte pepř, sůl, majoránku a zamíchejte. 

Směs nalijte na rozpálený tuk v pekáči, ideální 

jsou dvě lžíce sádla, a pečte zhruba 20 minut. Hou-

bovec se konzumuje teplý i studený. Zajímavostí je 

jeho sladká varianta, kde specifi ckou chuť dodáva-

jí rozinky, sušené švestky, vanilkový cukr, perník, 

mandle, ořechy a křížaly.

Případné dotazy posílejte na albrechtova@kampocesku.cz.

Simona Albrechtová

Vánoční houbové recepty

a  považovali je za posvátnou surovinu, která se 

stala součástí pohanských slavností zimního slu-

novratu. S  příchodem křesťanství se houby na 

vánočním stole začaly objevovat coby bezmasé 

jídlo zvané kuba. Jaké houby jsou na jeho přípravu 

nejlepší? Můžete použít něco ze svých zásob nasu-

šených hřibovitých hub. Tradičně se však používá 

stroček trubkovitý, tmavá houba přezdívaná také 

jako trumpeta mrtvých. I přes svůj vzhled a fakt, že 

pokrmy barví dohněda, je ceněn pro svoji výbor-

nou chuť. Roste zejména v listnatých lesích, často 

pod buky, mnohdy ve velkém množství. 

Kuba má mnoho variant. Základem původní-

ho receptu jsou ječné kroupy, máme ale i variantu 

s pohankou. Kroupy musíte proprat a poté namo-

čit, aby změkly. Následně je uvařte doměkka. Poté 

osmažte na vepřovém sádle cibuli a přisypte kmín, 

dále přidejte krátce povařené, předem namočené 

houby a jejich odvar. Nakonec přidejte kroupy, sůl, 

česnek, majoránku a  pepř a  následně zhruba půl 

hodiny zapečte v troubě na 200 °C. 

Na  „kapra bez kostí“ běžte do lesa
Ti, kteří odmítají na Vánoce rybu a řízek už jim 

leze krkem, mohou zkusit netradiční alternativu 

v podobě hlívy ústřičné. A protože hlíva roste pře-

devším v zimě, mohou se pro štědrovečerní večeři 

namísto do obchodu vypravit do lesa či si ji snad-

no sami s úspěchem vypěstovat.

Tradiční staročeský kuba 
Když se řekne tradiční staročeský vánoční re-

cept, na jehož přípravu potřebujeme houby, odpo-

vědí je kuba. 

Odkud se vzala jeho tradice? Hledat bychom 

měli u  starých Slovanů, kteří měli houby v  úctě 

Během podzimu si jistě každý užil houbových jídel až až. Jsou však mezi námi 
i tací, kteří si houby nemohou odpustit ani coby štědrovečerní večeři. Proč by také 
ne. Na slavnostním vánočním stole mají houby právem své místo a jsou součástí 
i několika staročeských receptů. 

Tradiční černý kuba se připravoval ze stročků, díky kterým byl 

opravdu tmavý

Penízovka sametonohá může být zajímavým zpestřením 

bramborového salátu

Houbovec je tradičním vánočním jídlem krkonošských horalů
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písně. Šramlband Péro za kloboukem zahraje 

evergreeny, písně lidové i  zlidovělé. Staropražští 

Pardálové zazpívají nejznámější písně „šlapeťácké“ 

staropražské, lidové i  písně Karla Hašlera. Kapela 

Motovidlo zahraje od Bacha po Vlacha a od Staro-

českých koledníků zazní nejznámější české koledy. 

Pod vánoční jedlí budou v sobotu k vidění dva živí 

velbloudi.

19. 12. | 19 hod. | Zuzana Stirská a Fine Gospel 

Time | kostel sv. Jakuba 

Adventní koncert plný známých vánočních me-

lodií, tradicionálů, koled a  semaforských písniček 

včetně Purpury. To vše v  netradičních úpravách 

i podání.

www.visittabor.eu

Táborské Vánoce
Svátečně vyzdobené město jako 
každoročně v závěru roku nabídne 
řadu programů pro dospělé i pro děti. 
Na Žižkově náměstí se bude rozsvěcet 
vánoční stromeček, budou se zde rojit 
čerti a dojde i  na nakupování nejen 
dárečků na Staročeském vánočním trhu. 

Umělci předvedou ukázky vánočních zvyků 

a malé i velké potěší živým betlémem. Mikulášská 

jízda vás proveze po nejstarší elektrifi kované trati 

Tábor – Bechyně historickou lokomotivou „Bo-

binka“. Táborské Vánoce jsou protkány koncerty, 

pohádkami pro děti, hudebními večery a  chybět 

nebude výstava betlémů.

27. 11. – 5. 1. 2020 | Bílé Vánoce | Galerie 140

Tradiční vánoční výstava plná dekorací, ozdob, 

betlémů a perníčků.

29. 11. | 17 hod. | Slavnostní rozsvícení vánoční-

ho stromu | Žižkovo náměstí

Pozvání na vánoční punč. Zazní vánoční skladby, 

vystoupí bubenický soubor Wild Sticks. Nebeská 

poštovna s andílky splní vaše přání.

14. a  15. 12. | Staročeský vánoční trh | Žižkovo 

náměstí

Bohatý kulturní program, tradiční uměleckořeme-

slná výroba, prodej vánočních dekorací.  Divadlo 

Studna nabídne vánoční příběh o  Svaté rodině, 

potěší andělé na chůdách, žongléři i  kramářské 

Hlasujte na www.kampocesku.cz/anketa
do 31. ledna 2020

Hlasujte o kraj vašeho srdce výběrem z kategorií volnočasových aktivit a získejte 
jednu z PĚTI CEN od všech partnerů ankety. Slavnostní vyhlášení vítězných krajů 
proběhne v rámci doprovodného programu prestižního veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World v Praze (13.–16. 2. 2020). Seznam pěti výherců bude zveřejněn 
na www.kampocesku.cz a v březnovém vydání magazínu KAM po Česku.

Kraj mého srdce VIII. ročník ankety
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Festival betlémů opět zahájí 
advent v Jindřichově Hradci
Také letos festival betlémů Jindřichohradecké JI-

NoHRÁtky zahájí v pátek 29. listopadu advent ve 

městě a bude trvat do neděle 1. prosince. Festival 

zahájí „Spouštění kozy z věže“ (30. 11.) a prostor 

minoritského kláštera bude zaplněn řadou řezbá-

řů, kteří budou vystavovat svá díla a  před očima 

přihlížejících vyřezávat další dřevěné fi gurky. Na 

náměstí Míru bude celý den jindřichohradecký 

řezbář Roman Galek dotvářet další sochu krále 

do Jindřichohradeckého betlému, který bude již 

podruhé vystaven pod vánočním stromem. Až do 

Tří králů bude zdobit park u  Masarykova náměstí 

třímetrový světelný objekt představující  bet-

lémskou hvězdu.

1. prosince se na náměstí Míru v 18.00 hodin

uskuteční tradiční Slavnostní rozsvícení vánoč-

ního stromu, které doplní koncertní vystoupení

zpěvačky Radky Fišarové.

7. a 8. prosince, tedy o druhém adventním víkendu 

vás zveme k návštěvě tradičních Adventních dnů

na zámku a vánočních trhů ve městě, které se konají 

na druhém a třetím zámeckém nádvoří. Návštěvníci 

pravidelní i noví se mohou těšit na tržiště s originál-

ním zbožím a také se sladkými i slanými pochutinami. 

Program obou víkendových dnů nabídne hudební, 

taneční a  divadelní vystoupení. Nejen dětské ná-

vštěvníky jistě potěší malý zvěřinec, výstava sokol-

nicky cvičených dravých ptáků nebo lukostřelba na 

druhém nádvoří. V provozu bude opět 500 let stará 

černá kuchyně. Své dovednosti předvedou umělečtí 

řezbáři, kováři a hrnčíři a v malých tvůrčích dílnách 

budou zájemci moci vyzkoušet svou vlastní zručnost. 

V rámci Adventních dnů mohou návštěvníci zavítat 

také do Domu gobelínů, kde si budou moci pro-

hlédnout ukázky řemesel, a připravena bude také 

dílna pro děti i dospělé. Za návštěvu stojí i expozice 

Výstavního domu Stará radnice.

7. prosince si můžete užít večer v Kulturním domě 

Střelnice při vánočním koncertě Jindřichohradec-

kého Big Bandu s Dashou.

8. prosince zajděte na koncert Jindřichohradec-

kého symfonického orchestru v  kapli sv. Maří 

Magdaleny. 

1. ledna 2020 přivítá Jindřichův Hradec nový rok 

při slavnostním ohňostroji v 17.00 hodin na ná-

městí Míru.

Podrobný adventní program:
Infocentrum Jindřichův Hradec
www.infocentrum.jh.cz

Rozsvěcení vánočního stromu

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Adventní trhy na zámkuVánoční trhy ve městěVánoční centrum města
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Světový unikát
Tím je soubor výtvarných děl 
instalovaných v kostele sv. Vintíře 
v Dobré Vodě u Hartmanic na 
Klatovsku. Autorkou je výtvarnice 
Vladimíra Tesařová, která  svou tvorbou 
obohatila a především zatraktivnila 
jinak běžný kostel. 

Vladimíra Tesařová, které Šumava naprosto 

učarovala, vyzdobila interiér kostela skleněným ol-

tářem a skleněnými deskami Křížové cesty. Stejně 

jako sochou sv. Vintíře v  životní velikosti, čtecím 

pulpitem a  betlémem, rovněž ze skla. Unikátní 

jesličky tvoří lidské postavy, exotická i domácí zví-

řata, stromy a také třeba autorčina doga Hermína. 

Jedná se o poslední autorčino dílo, které pro zdej-

ší kostel vytvořila. Prohlídka kostela je možná po 

předchozí telefonické domluvě. -red-
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Plzeňský kraj je úžasným místem 
pro zimní radovánky
V Plzeňském kraji najdeme jedny z nejkrásnějších hor. Mírné sklony zdejších 
kopců jsou vhodné zejména pro rodiny s dětmi. Podmínky jsou zde však vhodné 
pro snowboardisty i zdatnější lyžaře. Nádhernou šumavskou krajinu stojí za to 
prozkoumávat pěšky, na běžkách či sněžnicích.

Největším lyžařským 

střediskem v Plzeňském kra-

ji je Areál Ski & Bike Špičák. 

Pro menší děti je vhodná 

sjezdovka Spodní Šance, 

pokročilejší lyžaři sjíždě-

jí sjezdovky z  hory Špičák 

včetně nejprudší české sjez-

dovky Šance. Pokud děti 

propadly snowboardingu 

nebo freestylu, navštivte 

s nimi zdejší vyhlášený snow-

park Freestyle area Lubák. 

(www.spicak.cz)

V  Železné Rudě je ně-

kolik lyžařských areálů. 

Krásným místem jsou Sa-

moty Železná Ruda. Tento 

areál se nachází v centru Železné Rudy a je zamě-

řen především na rodiny s dětmi. Dalším areálem je 

areál Nad nádražím, který je přes vrchol propojený 

s  areálem Belveder. Stře-

disko je vhodné zejména 

opět pro rodiny s  dětmi.

(www.samoty.com)

Nádherný požitek ve 

Skiareálu Kašperské Hory 

na Šumavě umocňuje krás-

ný výhled na majestátní 

hrad Kašperk. Areál leží 

na okraji města Kašperské 

Hory ve výšce 794 metrů 

nad mořem. Na širokých 

upravovaných svazích si 

s rodinou skvěle zalyžujete. 

Pro milovníky snowboardu 

je zde dětský snowpark. 

(www.skikasperky.cz, 

www.skinadrazi.cz)

Menším, ale neméně krásným a hojně vyhledá-

vaným pro svoji výhodnou polohu je areál Kocou-

rov u Klatov. Nachází se necelých osm kilometrů za 

městem Klatovy směrem na Horažďovice. Areál na-

bízí jednu sjezdovku o délce 600 m s vlekem poma 

a snowparkem. Příjemným zpestřením je malá zoo, 

kde si děti mohou pohladit a nakrmit zdejší zvířátka 

– osly, poníky, kozly nebo psy. (www.skikocourov.cz)

Pro milovníky běžek jsou na Šumavě i stovky 

kilometrů běžeckých tras. Ideální je Železnorudsko, 

okolí Kašperských Hor, Modravy, Kvildy či Prášil.

další tipy:

Pancíř a Hofmanky – na vrchol Pancíř vede jed-

na z nejstarších sedačkových lanovek v Čechách. 

(www.skipancir.cz)

Weissova louka – menší areál mezi vrcholy Špičák 

a Pancíř je vhodný zejména pro začátečníky a rodiny 

s malými dětmi. (www.weisovalouka.cz)

Alpa louka, lyžařský vlek Goldhof Špičák 

(www.goldhof.cz), lyžařský areál Hartmanice 

(www.la-hartmanice.cz)

Neváhejte a vydejte se s dětmi za zimními rado-

vánkami do Plzeňského kraje!

Více na
www.turisturaj.cz
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Spálené Poříčí nespí zimním spánkem
Zima sice vylidnila některé památky, ale to neplatí pro ty ve Spáleném Poříčí! 
Celoročně u nás můžete navštívit renesanční zámek s národopisnou expozicí 
a samozřejmě také neopomeňte zavítat do špejcharu Ve Dvoře potěšit se laskavým 
humorem Jiřího Wintera NEPRAKTY.

Jeho jedinou stálou výstavou na světě se může 

Spálené Poříčí pyšnit. Ve špejcharu se můžete se-

známit i  s  přírodou a  životem na jihozápadních 

Brdech. V obou památkách vás rádi provedou pra-

covníci celoročně otevřeného Infocentra, trojná-

sobného vítěze hlasovací soutěže o to nej… „íčko“ 

Plzeňského kraje.

V  předvánočním čase je připravena i  spous-

ta akcí – např. festival outdoorových fi lmů 

(21.–23. 11.), mikulášské trhy s rozsvěcením strom-

ku (1. 12.), posezení u kamen v Infocentru s výro-

bou tradičních vánočních ozdob (4. 12.), vánoční 

koncert pro loutnu a akordeon Poslán jest od Boha 

anděl (15. 12.), představení živého betléma (18. 12.) 

a na závěr roku tradiční Silvestrovský běh (31. 12.) . 

V  Infocentru bude po celý prosinec umístěna vý-

stava betlémů, vzniklá z  výrobků našich občanů 

a  žáků školy a  mateřinky. Každý den se zde také 

můžete ohřát u pravých kachlových kamen!

Zkrátka – přijeďte k  nám a  uvidíte, že ani 

v zimě se tu nebudete nudit! 

Infocentrum Spálené Poříčí
mobil: +420 605 368 410 
e-mail: infocentrum@spaleneporici.cz
www.spaleneporici.cz

Lanovka na Špičák

Projekt „Plzeňský kraj atraktivní“ je realizován za přispění prostředků 
státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Skleněný oltář
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Klatovy zvou na kouzelný advent
Předvánoční historické město má neopakovatelné kouzlo. Černá a Bílá 
věž, věže kostelů i středověké hradby poskytují romantickou kulisu 
k zimním procházkám. Unikátní památky jsou otevřeny i v tomto čase. 

Pavilon skla nabízí křehkou krásu skleněných 

výrobků fi rmy Lötz, expozice v  katakombách vás 

provede jezuitskou minulostí. Přijeďte si do Klatov 

vychutnat sváteční adventní atmosféru a příjemně 

se naladit na pohádkové Vánoce.

29. 11. od 17.45 hod. | Rozsvícení vánočního stro-

mu – tradiční akce s  kulturním programem (ná-

městí Míru)

1.12. od 10 hod. | Voňavá adventní neděle (sál 

Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy) 

– ukázky vánočních zvyků, tradic, dekorací a balení 

dárků, taneční kroužek Radost při MŠ Národních 

mučedníků Klatovy, taneční skupina Diamond 

dance Klatovy, „Vánoční show s Andělkou“ – zábav-

né interaktivní představení s  vánoční t ematikou 

plné soutěží a  tancování, kytarový kroužek při 

DDM Klatovy, Martina Šebestová Raiserová s ukáz-

kami vánočního balení dárků, chlapecký pěvecký 

sbor Hroši a  hudební skupina Sentiment při ZUŠ 

J. Kličky v Klatovech

5. 12. | Nebeské náměstí aneb… – zábavný miku-

lášský program na klatovském náměstí

14. 12. | Klatovský klášterní bazar – IX. ročník

18.12. | Zpívání koled s Českým rozhlasem, (ná-

městí Klatovy) – 17 hod. dětský sbor Fialky, 17.15 

hod. Petra Černocká a Jiří Pracný, 17.50 hod. spo-

lečně dětský sbor Fialky a Petra Černocká

22.12. | Vánoce na náměstí – 10 hod. dechová 

kapela Úhlavanka, 14.30 hod. kapela Big Band při 

ZUŠ J .  Kličky Klatovy, 16.30 hod. zpěvák Pavel Ví-

tek s kapelou, 18 hod. Divadlo Kvelb – Andělé na 

chůdách

23.12. | Vánoce na náměstí – 14 hod. Vánoce, 

 Vánoce přicházejí (pásmo vánočních skladeb), 

16.30  hod. Vánoční suita, 18 hod. zpěvačka Bára 

Basiková s kapelou

Více na 
www.klatovy.cz/icklatovy/
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Kašna na náměstí Míru

Novinka 
z Mariánských Lázní 
V Mariánských Lázních byla 
letos slavnostně otevřena Stezka 
spisovatelů. Jedenáct panelů 
rozmístěných po městě připomíná 
slavné literáty, kteří do města přijeli. 
Patří k nim Johann Wolfgang von 
Goethe, Mark Twain, Maxim Gorkij, 
Jaroslav Seifert nebo Vladimír Páral.

Osobnosti pera připomínají panely ve tvaru ote-

vřené knihy s životopisnými údaji literátů, s citáty 

a informacemi o jejich návštěvě Mariánských Lázní. 

Panely najdete na místech spojených se slavnými 

osobnostmi, například poblíž domů, kde bydlely. 

Literátům se v lázních líbilo a také o tom dali vědět. 

Například Goethe byl ve 20. letech 19. století nadše-

ný, jak město roste přímo před očima. 

Svůj panel má také spisovatel Vladimír Páral, 

který v Mariánských Lázních žije a předpovídá jim 

zářnou budoucnost. Informace o  něm je možné 

najít v  lázeňském parku pod známou výrobnou 

oplatek, kde je po něm pojmenovaná i lavička.

Mapky s přehledem panelů na Stezce spisova-

telů je možné získat v  infocentru v domě Chopin 

na Hlavní třídě. Jejich součástí jsou i kvízy pro žáky 

druhého stupně základních škol, pro středoško-

láky či pro literární znalce. Přijeďte vyzkoušet své 

znalosti do Mariánských Lázní.

Infocentrum města Mariánské Lázně
Hlavní 47/28, Dům Chopin
353 01 Mariánské Lázně
tel.: +420 354 622 474
mobil: +420 777 338 895
e-mail: info@marianskelazne.cz
www.marianskelazne.cz
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Být světlem na cestě 
temnotou 

ale vyjadřoval stav jeho mysli, který krásně popsal 

ve čtvrtém svazku své pentalogie Vyprodáno (man-

želství pana Facalíta). Ostatně Poláček se ve svém 

díle pravidelně ironicky vyjadřoval k romantickým 

sloužila jako ložnice i obývací pokoj Herrmanno-

vých. Poláček tomuto „zařízení“ říkal Matyldeum. 

Děda Bedřich měl před 1. sv. válkou v Brandýse nad 

Labem prosperující obchod módním zbožím, který 

prodal, přestěhoval se do Prahy, peníze investoval 

a o vše přišel. Poláčkovi žili v chudých poměrech, 

přestože Poláček byl redaktor a jeho žena zaměst-

nankyně banky. V roce 1925 se odstěhovali do bytu 

v Radlicích. Jejich zdejší pobyt popsal Poláček v ro-

mánu Dům na předměstí. Jiřina tu vychodila prv-

ní třídu, ale pak se vrátili do Matyldea. Počátkem 

třicátých let se přestěhovali do Hradešínské ulice 

vedle továrny Orion. Zajímavostí je, že v této době 

hluboké hospodářské krize se vedlo rodině nejlépe. 

Byl totiž natočen fi lm Muži v ofsajdu a Poláček se stal 

slavným a vyhledávaným autorem. Rodinný příjem 

se ztrojnásobil, a tak si pořídili větší byt na Smíchově 

ve Švédské ulici – s vyhlídkou na Prahu. V té době 

umírá děda Herrmann (15. 1. 1934). 

Poláčkova rodina netrpěla nouzí, manželství 

však ano. Každé úterý a každou sobotu chodil Po-

láček do společenského klubu Na Příkopě hrát karty, 

v pátek večeřel u Čapků a neděle či svátky trávil 

s přáteli. Zpočátku ho doprovázela manželka, ale 

to přestalo. Matka si přestávala rozumět dokonce 

i s dcerou Jiřinou, která se o to více sbližovala s otcem 

a zajímala se o jeho tvorbu. Poláčkův výrok „Rodina 

je základem státu a otravy“ se mohl zdát žertovným, 

Dora Weiszová se narodila 13. března 1907 (pa-

trně Tokaj, Maďarsko), rodičům Arminu Weiszovi 

(11. 7. 1877 – 15. 1. 1934) a Josefíně Sáře Weiszo-

vé, rozené Schwarzové (27. 8. 1879 – srpen 1942). 

Z velmi omezených zdrojů se dozvídáme, že po-

cházela ze šesti sourozenců. Známi jsou však pouze 

sestra Gréta (28. 2. 1911 – asi 1942) a bratři Leon 

(20. 8. 1912 – asi 1942) a Oskar (???? – po 1945). 

Dořina maminka Josefína se narodila v rakouském 

Judenburgu a do Českých Budějovic přišla v roce 

1880. Za Armina Weisze, maďarského státního obča-

na, se provdala v roce 1906. Společně žili v Českých 

Budějovicích až do manželovy smrti (1934). Poté žila 

v Praze, od června 1937 v Hostivítově ulici 4 (Smí-

chov) a v prosinci 1938 v Táborské ulici 88 (Michle). 

O prodloužení pobytu na území  Protektorátu žádala 

ještě 29. 4. 1939, ale když byla předvolána do trans-

portu, raději spáchala sebevraždu. Dora vychodila 

základní školu a po střední škole vystudovala Práv-

nickou fakultu v Praze. 

V tomto bodě je nutné opustit Doru a zamě-

řit se na Karla Poláčka. S Adélou Herrmannovou se 

oženil 3. 8. 1920 a jejich dcera Jiřina (1921–2001) 

se narodila v Truhlářské ulici v Praze. Žili tu ve dvou 

místnostech pětipokojového bytu matčiných rodi-

čů Herrmannových. Zbylé dva pokoje pronajímala 

babička Matylda studentům a  největší místnost 

Zdálo by se, že o Karlu Poláčkovi je známo vše. Není to pravda. Poměrně 
neznámou kapitolou je osoba, která vstoupila do jeho života v polovině 30. let 
minulého století. Osudová žena, která stojíc v jeho stínu měrou nemalou ovlivnila 
život jeho i jeho dcery. 

Dora Weiszová Vaň áková 

Transportní seznam do Terezína, 1943

Karel Poláček s manželkou Adélou a dcerou Jiřinou, 30. léta

Matka Dory, Josefína Sára 

Weiszová

Leon Weisz, bratr Dory  
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Matka Dory Josefína Sára Weiszová přijela 

do terezínského ghetta z Prahy transportem AAv 

30. 7. 1942 pod číslem 281 a transportem AAz byla 

deportována 4. 8. 1942 pod číslem 900 do tábora 

Malý Trostinec, kde zahynula. Dořina sestra Greta 

Weiszová zahynula koncem války (1945). Jejich bratr 

Leon Weisz, obchodní zástupce Rivier Parfumerie 

v Praze, byl spolu s matkou dopraven do terezín-

ského ghetta jako číslo 280, a stejně tak pokračo-

val s matkou transportem AAz pod číslem 899 do 

tábora Malý Trostinec, kde patrně již v srpnu 1942 

zahynul. Další bratr Dory Oskar Weisz přečkal válku 

díky smíšenému manželství, ale zemřel krátce po 

válce. Osudy dalších dvou Dořiných sourozenců se 

mi nepodařilo zjistit. Bývalá manželka Karla Poláčka 

Adéla byla do terezínského ghetta dopravena trans-

portem Ch (650 osob) 17. 12. 1942 z Hradce Králové 

pod číslem 562 (s ní by šla i Jiřina, pokud by neodjela 

do Anglie) a odtamtud odjela transportem Dl (2479 

osob) 6. 9. 1943 pod číslem 1580 do KT Osvětimi, 

kde zahynula.

Dora byla transportem Es (1500 osob) z  ghetta 

Terezín transportována 19.  10.  1944 pod číslem 

1124 do Osvětimi II – Birkenau, Karel Poláček 

stejným transportem pod číslem 988. Po příjezdu 

20. 10. 1944 bylo při selekci vybráno 173 mužů a 169 

žen a převedeno do tábora II. Mezi „vyvolené“ pa-

třil Karel Poláček, což potvrdil svědek Erik Kulka: 

„Brzo se však rozkřiklo, že mezi Terezínskými přijel 

i populární Karel Poláček…“ JUDr. Dora Vaňáková, 

opora Karla Poláčka i jeho dcery, s největší pravdě-

podobností neprošla selekcí na rampě nechvalně 

proslulého místa Birkenau. Další osudy Karla Po-

láčka jsme popsali již dříve (dokončení příběhu na 

www.kampocesku.cz).            

Pro Památník Terezín  Luděk Sládek 

mluvil... Chvěly se mu prsty, chyběla mu jakákoli 

viditelná aktivita, snaha udělat něco aspoň pro 

svou vlastní záchranu. Aktivitu za něj vyvíjela Dora. 

Manipulovala s jeho slávou a hledala pro něho vý-

hody.“ Pravda je, že Dora zajistila oběma výjimku 

v podobě společného bydlení v přístěnku na ma-

lém dvorku obytného domu. Spali na jedné úzké 

pryčně a dovnitř vstupovali v hlubokém předklonu. 

Český přednáškový klub v ghettu přiměl Poláčka, že 

na půdě Magdeburských kasáren začal přednášet. 

Spoluvězeň W. Mahler na to vzpomíná: „… byly zna-

menité po stránce obsahové i slovesné. A co teprve 

náměty a jednotlivé vtipné záběry. Dlouho jsem se 

tolik nebavil...“ Dva čtrnáctiletí chlapci , Beno Kauf-

mann a Petr Lax , vydávali časopis Vedem, ve kterém 

parafrázovali Poláčkův román Muži v off sidu – v šesti 

kapitolách upravili text pod názvem Muži v ofsajdu 

jedou do Terezína a uveřejňovali jej od února do 

dubna 1943. 

vztahům, citovým vzplanutím i k manželství jako 

instituci. Někdy v  roce 1936 však sám nečekaně 

zahořel láskou k rozvedené JUDr. Doře Vaňákové 

(Weiszové). Při jedné z večerních procházek na Pe-

třín navrhl dceři Jiřině odchod do Anglie. Zakrátko 

se jí svěřil se svým vztahem k Doře a rozhodnutí 

rozvést se. Jiřina neměla nic proti, ale bylo jí jasné, 

že do Anglie musí, protože po rozvodu by zůstala 

s matkou, se kterou byla stále více na kordy. 

Dora Weiszová, vystudovaná právnička, pro-

vdaná Vaňáková, byla v  době, kdy se seznámila 

s Poláčkem (1936), již rozvedená. Z policejního do-

kumentu se dozvídáme, že 17. 12. 1938 pracovala na 

ministerstvu sociální péče. Ideální průprava k tomu, 

ujmout se úkolu dostat Jiřinu z okupovaného  Pro-

tektorátu do Anglie. Tajně volala Jiřinu o přestávce 

do školy a sjednávala si s ní schůzky. Když vše prask-

lo, Poláčkovi se na podzim 1939 rozvedli (v té době 

bydlel Poláček již u Dory). Adéla Poláčková se od-

stěhovala do Rychnova nad Kněžnou, kde pracovala 

jako hospodyně u vdovce Lederera, majitele domu 

vedle staré radnice. Dora zařídila Jiřině vše k cestě 

do Anglie, včetně povolení k výjezdu udělovaného 

gestapem. V předvečer odjezdu se Jiřina rozloučila 

s otcem a Dorou v kavárně v Revoluční třídě. Díky 

svému odjezdu unikla takřka jisté smrti. S otcem si 

pravidelně dopisovala až do začátku války, poté ile-

gálně přes adresu ve Švýcarsku až do července 1943.  

Do své deportace pracoval Poláček pro Radu 

židovských starších, kteří jej chtěli coby prominen-

ta udržet co nejdéle v Praze, případně v Terezíně. 

O Doru zájem tohoto druhu neměli. Poláček však 

trval na tom, že nesmí být s Dorou rozděleni. Jejich 

společný odchod do terezínského ghetta tak byl 

Poláčkovým rozhodnutím – chtěl být Doře stále na-

blízku. Dora byla deportována z Prahy transportem 

De (603 osob) do terezínského ghetta 5. 7. 1943 pod 

číslem 542, Karel Poláček jako číslo 541. S sebou si 

přivezl těžké deprese a hluboký pesimismus. Nor-

bert Frýd vzpomínal: „Zdál se nám starší, pohyboval 

se pomalu, skoro nejistě, a velmi pomalu, přerývaně 

www.facebook.com/TerezinMemorial

www.pamatnik-terezin.cz

Dora a Karel se psem Mydlinkou, léto 1943

Anna Vlková a Dora Vaňáková (vpravo) 

Náhrobek Weiszových, Židovský hřbitov, České Budějovice
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Adventní město porcelánu
Přijměte naše pozvání do města Klášterce nad Ohří, perly Podkrušnohoří. Najdete 
nás na rozhraní Krušných a Doupovských hor v severozápadních Čechách 
v malebném údolí řeky Ohře. 

Klášterec nad Ohří se pyšní zámkem, ve kterém 

se nachází muzeum porcelánu. Obklopuje ho ang-

lický park, na který plynule navazuje lázeňský areál 

Evženie. Za návštěvu stojí také thunská porcelán-

ka, která byla založena v roce 1794, a je tak druhou 

nejstarší porcelánkou u nás. 

Pobyt ve městě si můžete zpestřit také návště-

vou muzea hodin poblíž kláštereckého náměstí. 

Naproti muzeu se pod věží klášterecké radnice 

nachází městská galerie Kryt, kde se konají v mě-

síčních cyklech výstavy současného výtvarného 

umění. V  galerii se pravidelně první adventní ne-

děli konají tvůrčí dílny pro veřejnost s  vánoční 

tematikou. Tento rok tak budou zaměřené na vý-

robu šperků, vánočních svícnů či malování ozdob, 

a za zvuků vánočních koled se tak mohou v galerii 

lidé ohřát, strávit pěkné tvůrčí adventní odpoledne 

a odnést si domů malý dárek. 

V  prosinci začíná třetí výstava ze série Osu-

dových devítek. Tou první byla výstava věnovaná 

roku 1939, začátku druhé světové války a  vzniku 

Protektorátu Čechy a Morava, druhá výstava připo-

míná výročí roku 1989 a právě v adventním čase, 

konktrétně 13. prosince, bude zahájena třetí výsta-

va, která bude zaměřená na tvorbu Josefa Čapka 

s názvem Josef Čapek – grafi ka. 

Josef Čapek byl český malíř, grafi k, ilustrátor 

a  spisovatel, spoluzakladatel Skupiny výtvarných 

umělců, k  nimž patřil mimo jiné Otakar Kubín či 

Emil Filla. Od roku 1921 pak působil ve skupině 

Tvrdošíjní. Josef Čapek se věnoval také scénografi i, 

knižní grafi ce a byl to on, z jehož hlavy vzešlo slovo 

robot, které bylo poté převzato mnoha světovými 

jazyky a  dosud je nejpoužívanějším slovem tech-

nické terminologie. Zemřel v  dubnu 1945 v  kon-

centračním táboře Bergen-Belsen a výstava, která 

se protáhne přes dva po sobě jdoucí roky a končí 

až 31. ledna 2020, má tak připomínat také 75. vý-

ročí jeho smrti. 

K  vidění bude osmnáct originálních grafi k 

Josefa Čapka a doplněná bude o  texty týkající se 

Čapkova života i jeho tvorby. Vstup je volný a ote-

vřeno je každý všední den vždy od 8.30 do 17.00.  

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.czZámek v Klášterci nad Ohří

Ohňostroj při rozsvícení vánočního stromu

Adventní dílna

Galerie Kryt

Park v zimě

18| www.kampocesku.cz  

KAM na výlet





Adventní Březno
Obec Březno pořádá v průběhu 
adventu několik zajímavých akcí. 
Jednou z nich je tradiční adventní 
koncert, který letos proběhne 
15. prosince od 17 hodin v kostele 
sv. Petra a Pavla. Těšit se můžete na 
vystoupení zpěvačky Lenky Filipové.

Místní akční skupina vždy na tento koncert při-

pravuje drobné občerstvení a  vybírá dobrovolné 

vstupné na Konto Matýsek. Jedná se o konto pro 

chlapce  postiženého vzácnou chorobou, ze sou-

sední vsi Droužkovice, který za pomoci osobní asis-

tentky navštěvuje  základní školu v Březně. 

Počátkem adventu, 2. prosince od 17 hodin, 

proběhne v  obci Rozsvícení vánočního stromu 

na návsi před radnicí. To bude spojené se zpíváním 

koled místním pěveckým sborem SILENTIUM24. 

Na akci pravidelně vystupují děti ze základní a ma-

teřské školy. Celý doprovodný program je doplněn 

prodejem vánočních předmětů a  samozřejmě 

nechybí stánky s  teplými nápoji, jako je typický 

svařák nebo punč. Návštěvníci se budou moci 

občerst vit i polévkou, trdelníkem, gulášem, klobá-

sou atd. Závěrečnou tečkou Rozsvícení bude oče-

kávaný ohňostroj.

Po celý adventní čas je na návsi rovněž vysta-

ven unikátní vyřezávaný dřevěný betlém. Příchod 

Nového roku uvítáme tentokráte 31. prosince již 

v 18 hodin.

Infocentrum Březno
Štefánikova 82, 431 45 Březno
tel.: + 420 474 692 016
e-mail: infocentrum@obecbrezno.cz
www.obecbrezno.cz
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Královské Litoměřice
Město, které stojí za to navštívit

Vyhlídková věž Kalich
Hrad Litoměřice s Expozicí 
českého vinařství
Muzeum Křišťálový dotek 
(www.hunatmuseum.cz)
Expozice Důl Richard 
v proměnách času
Holzmannovy Litoměřice – 
výstava věnovaná významné 
osobnosti českého humoru

Dómský pahorek s katedrálou 
sv. Štěpána a věží
Severočeská galerie výtvarného umění
Okresní vlastivědné muzeum
Světnička Karla Hynka Máchy,
kde básník zakončil svou životní pouť

Informační centrum Litoměřice, 
Tel.: (+420) 416 916 440
info@litomerice.cz, www.litomerice-info.cz

1. 12.   

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY MĚSTA
16.30 - JOSEF VOJTEK a pěvecký sbor COMODO
17.15 - rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj

16. 12. 14.00 - 16.00

ANDĚLSKÉ VÁNOCE
vánoční program na multimediálním kamionu 
pro celou rodinu

21. - 22.12. 11.00 - 17.00

VÁNOČNÍ KAPŘÍKOVÁNÍ V PARČÍKU U RADNICE
chytání chomutovských vánočních kapříků, kapří škola, rybí piškvorky,
pohádka o vánočním kaprovi, kapří kvíz, kejklíř Ryba, 
Kapří kuchyně: rybí polévka, kapří hranolky, uzený kapr a maso na klacku s rybím masem

2.- 23. 12. 9.00 - 19.00 

VÁNOČNÍ TRH
s doprovodným programem v party stanu8.12. 15.00 

ČIPERKOVÉ nejpopulárnější dětská kapela v ČR
(Městská sportovní hala)  

17.- 21. 12. 10.00 -18.00 

VÁNOČNÍ KOPEC 

24. 12. 11.00 - 15.00

ŽIVÝ BETLÉM A VÁNOČNÍ TRH

Kostel sv. Petra a Pavla

Březenský betlém
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Liberecký kraj v době adventní
Advent se blíží a vy plánujete, kam vyrazíte? Přijměte tedy pozvání do Libereckého 
kraje, kde si můžete vychutnat tu pravou vánoční atmosféru dokreslenou 
tradičními vánočními trhy, vůní svařeného vína, pečených kaštanů a mandlí.

Oblíbené vánoční trhy se konají snad ve 

všech městech, vy byste si rozhodně neměli ne-

chat ujít ty na čestném dvoře zámku Sychrov 

(30. 11. – 1. 12.), ve Vlastivědném muzeu a galerii 

v České Lípě (3.–8. 12.) nebo České Vánoce v Jab-

lonci nad Nisou, což jsou sklářské a bižuterní tvůrčí 

dílny, při kterých si můžete vyrobit vánoční deko-

race a  zároveň pořídit originální dárky. Co by byl 

čas adventní bez návštěvy betlému. Jesličky s 240 

fi gurkami lidí a  zvířat, z  čehož je více než stov-

ka pohyblivých, můžete obdivovat ve Frýdlantě 

v  Čechách. Srdcem tohoto betlému je hodinový 

stroj a  provazové šňůry. Betlém Gustava Simona 

(1873–1953) je vystaven v dřevěném domku č. 356, 

kde jeho tvůrce strávil velkou část svého života. 

Pokud si chcete vychutnat adventní náladu 

v zasněžené krajině, můžete se vydat do Kryštofo-

va Údolí, kde pod širým nebem stojí 16 m dlouhý 

venkovní betlém Josefa Jíry. Stojí tu však pouze 

od začátku adventu do Tří králů. Během putovaní 

za betlémskou hvězdou byste určitě neměli vyne-

chat Železný Brod. Ve zdejším Minimuzeu betlémů 

najdete na šest desítek skleněných betlémů, his-

torických i současných. Jedná se o největší sbírku 

tohoto druhu v  České republice. Minimuzem je 

spojeno s prodejnou sklářských výrobků, kreativní 

Kamenné srdce Josefa Smítky (100 let)

Josef Smítka (21. 12. 1919 – 27. 3. 1945) nebyl necita kamenného srdce, ale 
horolezec. Jeho vzpurné srdce překypovalo láskou k lezení a pískovcům Českého 
ráje. Narodil se před Štědrým dnem v srdci Českého ráje v Turnově v rodině 
telegrafního úředníka Československé pošty.

Po odborných 

studiích v  Pardubi-

cích měl jít jedináček 

z  bohaté rodiny ve 

stopách svého otce. 

V roce 1936 ale pod-

lehl vábení vládní 

akce „1 000 pilotů re-

publice“, a stal se tak 

nejmladším letcem 

v  zemi. Jeho kom-

plikovaná povaha 

však byla v roce 1938 

příčinou klukoviny, kdy se pokusil ukrást letadlo 

a přeletět s ním do ciziny. Svůj volný čas dělil mezi 

box a lezení po skalách, které ho postupem času 

pohltilo. Ve 40. letech minulého století provedl ve 

„Skaláku“ (Hruboskalské skalní město) prvovýstupy, 

které jsou dodnes považovány za lezeckou maturitu. 

Nastavil nové lezecké standardy, posunul bezpeč-

nost a zvýšil obtížnost. Vedle toho ale také proslul 

hulvátstvím, výtržnostmi a  sprostým chováním. 

Když roku 1944 utekl po týdnu z totálního nasazení 

v Německu, skrýval se ve skalách. Koncem roku one-

mocněl a byl dopaden spolu s dalšími kolegy (Václav 

Chlum, Karel Chlum a Erich Schwarzbach). Všichni 

čtyři byli 27. března 1945 zastřeleni ve věznici ge-

stapa v Malé pevnosti Terezín. Osud Josefa Smítky 

a dalších místních lezců včetně Josefa Rakoncaje 

připomíná od léta 2019 muzeum v Turnově v nově 

zřízené expozici Z Českého ráje na vrcholy světa.

-babok-
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Juliina vyhlídka 
Zajímavým a méně známým tipem na 
výlet je Juliina vyhlídka u Mimoně. 
Nalézá se ve Vranovských skalách pod 
vrcholem Ralsko.

Na skále ji nechal zřídit hrabě František z Har-

tigu na počest své manželky hraběnky Juliany, 

která měla toto místo v  oblibě. Vyhlídka s  glorie-

tem byla slavnostně otevřena 6. června 1822. 

Dnes se zachoval pouze základový kruh, vytesaný 

do skály. Výstup je vhodný i  pro rodinu s  dětmi, 

a  to po červené turistické značce. Po přibližně 

350  metrech stoupání začíná vpravo odbočka na 

samotnou Juliinu vyhlídku. Ta nabízí atraktivní vý-

hled na město Mimoň či zříceninu hradu Bezděz. 

Další tipy na výlety po Libereckém kraji naleznete 

na www.liberecky-kraj.cz.  Miroslav Foltýn

Juliina vyhlídka

Josef Smítka 

Rodina Smítkova z Turnova

dílničkou a  příležitostným předváděním sklářské 

výroby. 

Celá kolekce betlémů se návštěvníkům na-

bízí v  Krkonošském muzeu v  Jilemnici. Nejpozo-

ruhodnějším skvostem je mechanicky ozvučený 

betlém z  let 1883–1913 Jáchyma Metelky. Všech 

142 pohyblivých fi gurek je poháněno přes jediné 

závaží, zbylá tři závaží slouží ke zvukovým efek-

tům. Pokud se rozhodnete porovnat „metelkovský 

rukopis“, zastavte se ve Vysokém nad Jizerou, kde 

je vystaven pohyblivý betlém kováře Jana Metelky 

(1855–1924). Příběh Svaté rodiny zde předsta-

vuje 203 pohyblivých fi gurek, 92 se pohybuje 

samostatně. 

Více na
facebook: Liberecký kraj cestou necestou 
www.liberecky-kraj.cz
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CENTRUM BABYLON
liberecké centrum zábavy a relaxace pro celou rodinu

SKVĚLÝ TIP NA VÝLET ZA KAŽDÉHO POČASÍ

CENTRUM BABYLON, a. s.
Nitranská 1, Liberec

www.CentrumBabylon.cz
www.HotelBabylon.cz

Doporučujeme výhodné pobytové balíčky s neomezeným vstupem do Aquaparku, Lunaparku, iQPARKU, 
iQLANDIE a zrcadlového Labyrintu nebo do Wellness centra po celou dobu pobytu a pro každého 

s neomezeným vstupem do ZOO Liberec.

CHCETE STIHNOUT JEŠTĚ VÍCE ZÁBAVY? 
Využijte ubytování ve WELLNESS HOTELU BABYLON!

ONLINE10 %SLEVA



Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jak se jmenuje 1. svátek vánoční?

a) Boží hod velikonoční

b) Boží hod vánoční

c) Štěpán

2. Jak se jmenují tři králové, kteří se přišli 

Ježíškovi poklonit?

a) Kašpar, Melichar, Baltazar

b) Slunečník, Měsíčník, Větrník

c) Matouš, Lukáš, Jan

3. Doplňte: „Lucie noci upije a dne…“

a) dolije

b) nedodá

c) nepřidá

4. Znáte jména Ježíškových rodičů?

a) Milena a Josef

b) Marie a Josef

c) Marie a Jan

5. Kdo je autorem České mše vánoční?

a) Jan Evangelista Purkyně

b) Jan Jakub Ryba

c) Václav Kliment Klicpera

?
Své odpovědi nám posílejte 

do 10. prosince 

z www.kampocesku.cz/souteze nebo 

poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží od Destinační 

společnosti Hradecko zajímavé ceny.

Hradecko dětem 
v čase adventním

Muzeum hraček Stuchlíkovi
Novobydžovské muzeum hraček otevírá zbrusu 

novou expozici betlémů. K vidění bude kolem 100 

betlémů výtvarníka a sběratele Ondřeje Vávry. Jed-

ním z nejzajímavějších exponátů je velký řezbova-

ný skříňový betlém „Bydžovské jesličky“, který zná-

zorňuje množství kostelů, budov a  okolní krajiny 

Nového Bydžova a Novobydžovska.

Prosinec 2019, Muzeum hraček Stuchlíkovi, 

Nový Bydžov

www.muzeumhracekbydzov.cz

Muzeum betlémů
K Vánocům neodmyslitelně patří betlém, v Třebe-

chovickém muzeu betlémů jich můžete okouk-

nout mnoho, tím největším táhlem však jistě bude 

Proboštův mechanický betlém. V  letošním roce 

přichystalo muzeum expozici s  názvem Příběh 

Třebechovického betlému, kde se o tomto unikátu 

dozvíte opravdu úplně vše.

Do 31. 12. 2022, Muzeum betlémů v Třebecho-

vicích pod Orebem

www.betlem.cz

Vánoční Bílá věž
Hradecká dominanta není jen nudnou vyhlídko-

vou věží, naopak!

Pobavte se, přiučte se a těšte se na Vánoce trošku 

jinak.

 1. 12. Spuštění vánočního programu

 5. 12. Čerti ve věži

 6. 12. Vánoční procházka

 21. 12. Bílá věž s andělem

 22. 12. Putování za Ježíškem

Bílá věž, Hradec Králové

www.bilavez.cz

www.hkinfo.cz

Vánoce ve skanzenu
Víte, jak se prožívaly vánoční svátky v době našich 

prababiček? Jak se zdobily světničky, vyráběly 

 ozdoby či peklo cukroví? Pojďte si s námi povídat, 

ochutnat „krňovický“ punč, chleba či sušené ovoce 

a vyzkoušejte si tradiční techniku výroby perličko-

vých ozdob, zdobení perníčků a malování skleně-

ných koulí a keramických zvonečků. 

14.–15. 12. 2019, Podorlický skanzen Krňovice

www.krnovice.cz

www.hradecko.eu

Muzeum hraček Stuchlíkovi

Třebechovické  muzeum betlémů

Podorlický skanzen Krňovice

Bílá věž vánoční, Hradec Králové

Hradecko je oblastí mnoha tváří a každá z nich je něčím zvláštní. Ať už to jsou 
přírodní krásy, jedinečnost architektury nebo připomínky dávných časů naší 
historie. V čase adventním tomu nebude jinak. Zabaví se tu celá rodina!

KKAAMM pprroo dděěttii
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Katedrální kostel 
sv. Ducha (680 let) 

Pohnutá historie katedrálního 
kostela sv. Ducha v Hradci Králové 
je až neuvěřitelná. Přesto dnes patří 
k památkám města prvního řádu. Jeho 
počátky jsou spojovány s královnou 
Eliškou Rejčkou a rokem 1307. Leč 
opravdu první věrohodná zpráva 
pochází až z roku 1313. 

Trojlodí, presbytář a  založení věží proběhlo 

před požárem města 1339. Následky prvního požá-

ru kostela byly odstraňovány dlouho, až roku 1360 

mohla výstavba pokračovat dokončením věží, sa-

kristie a  jižního Královského vchodu. Když město 

navštívila královna Eliška Pomořanská (1378), byl 

již chrám na vrcholu své slávy. Další požár poškodil 

chrám roku 1407, ale díky opravám byla přistavěna 

k severní lodi podélná kaple. Za Jiřího z Poděbrad 

byla postavena kruchta a  zasazeny nové okenní 

kružby (1463). Požár 1484 poničil chrám a  1509 

jeho jižní věž. Požár 1533 zničil západní průčelí 

a Švédové je zpustošili v letech 1639–1640. U příle-

žitosti založení místního biskupství 1664 byl objekt 

povýšen papežem Alexandrem VII. na katedrálu. 

Barokní úpravy 1783–1789 popřely gotický ráz 

katedrály, které v  letech 1864–1874 F. Schmoranz 

při úpravách v  novogotickém slohu odstranil. 

Roku 1898 vyzdobil interiér katedrály malíř J. Heř-

man, 1901 byla provedena oprava věží a přístavba 

nárožních věžiček dle návrhu L. Láblera. Chrám 

s opěrnými pilíři měří 56 m, široký je 25 m a 33 m 

vysoký. Věže měří 39,5 m a  v  nich jsou zavěšeny 

čtyři zvony: v  severní Dominik (Leopold – 1485) 

a  Orel (Michal – 1480), v  jižní Žebrák (Václav – 

1509/1538) a Nový zvon (Klement – 1510). 

-lgs-

Poznejte regionální produkty Hradecka 
Destinační management Hradecko uspořádal press trip s tématem Regionální 
produkt Hradecko, kde byly odprezentovány vybrané regionální produkty. Bylo 
opravdu o co stát, jednalo se o exkurze u nadšenců, kteří se mohou pyšnit tímto 
označením a předvedli nám, že jejich činnost či výrobky jsou vskutku originální. 

Na začátku proběhla exkurze a  ochutnávka 

pražené kávy Lamcafé. Pod touto značkou najdete 

několik druhů vybrané kávy, která je sbírána výhrad-

ně ručně a pražena přímo v pražírně v historickém 

centru Hradce Králové. Pan Lamka nám poskytl vel-

mi zajímavou a odbornou přednášku o pěstování 

a sklizni kávových zrn a následně nám předvedl 

proces pražení. 

Exkurze byla doplněna ochutnávkou čokolády 

JORDIS, která je vyráběna podle tradiční receptury 

bez jakýchkoliv nadbytečných složek – vybrané ka-

kaové boby jsou upraženy, zbaveny slupky a roze-

mlety na konzistenci ideální pro výrobu čokolády. 

Poté následovala obědová zastávka v Restau-

rantu Vnuk v Nepasicích, kde si zakládají na kvalitní 

gastronomii a surovinách výhradně z regionu.

Domácí chléb ve skanzenu 
v Krňovicích 

Jak se dříve pekl chleba, jsme mohli na vlastní 

oči vidět a zkusit v Podorlickém skanzenu v Krňovi-

cích, kde pečou chleba v peci v bývalé škole ze Vše-

star. Chléb se připravuje z pšeničné a žitné chlebové 

mouky z Mlýnů Voženílek z Předměřic nad Labem. 

Samotný skanzen je moc pěkný. K vidění byl jak 

vodní mlýn, tak dvorcový uzavřený statek. Ve skan-

zenu jsme si prohlédli také apartmán, který nabízí 

ubytování pro 2–6 osob. 

V rámci návštěvy Krňovic proběhla prezentace 

produktů Ateliéru Chaloupka z Třebechovic pod 

Orebem – jejich malovaných betlémů s tematikou 

Třebechovicka a okolí a také kreppanenek, které se 

vyrábí podobně jako panenky z kukuřičného šustí.

Porcelánové panenky 
a betlémy v muzeu hraček 

Letošní hlavní novinkou na Hradecku je Mu-

zeum hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově. Manželé 

Stuchlíkovi tu od letošní turistické sezony provozují 

muzeum, které nabízí množství exponátů historic-

kých hraček z období 19.–20. století. Zhlédli jsme jak 

porcelánové panenky, tak vláčky, nádobíčko, retro 

pokojíčky a krásné kočárky. Za prohlídku stojí také 

část věnovaná betlémům. 

Ubytování bylo připraveno v  Apartmánech 

u Novačky v Lubně nedaleko Nechanic. Stylové 

prostředí statku dokresluje Muzeum pod hvězdami, 

které je volně přístupné a jeho expozice se tematic-

ky obměňuje podle ročních období. Spolek Vejmě-

nek má certifi kaci na specifi cké služby v cestovním 

ruchu, protože kromě uvedeného se dvakrát ročně 

stará o provoz kavárny v prostorách zámecké kuchy-

ně na zámku Hrádek u Nechanic, kde během vá-

nočního a velikonočního období můžete ochutnat 

výrobky regionálních producentů i domácí výroby. 

Na návštěvě v  Poctivém grundu 
Druhý den nás čekala návštěva Poctivého grun-

du, kde manželé Plasovi vyráb ějí poctivé sušené 

maso typu biltong. 

Rodinná fi rma vznikla na základě osobních 

zkušeností s výrobou biltongu, získaných pobytem 

v rezervaci Shakati v Jihoafrické republice. Ručně 

vyráběný biltong v sobě nese velký podíl lidské prá-

ce a je zdrojem obsahu čistých bílkovin a energie. 

Vyrábí se z kvalitního masa výhradně z českých 

chovů. Je sušeno vzduchem a dochuceno pouze solí 

a kořením. Nenajdete v něm tedy žádná „éčka“ ani 

zbytkovou vodu.  

Ochutnejte produkty z rakytníku 
Dále následovala exkurze do společnosti Ing. 

Pavla Cvrčka, která se zabývá výrobou široké škály 

produktů z rakytníku. U Cvrčků z rakytníku vyrábí, 

na co si vzpomenete, včetně želé bonbonů, lízátek, 

vína, směsí na horký nápoj, pomazánek, rakytníku 

v medu, sirupu, sušených a kandovaných plodů, ale 

i rakytníkové zmrzliny. 

Program byl završen návštěvou Pivovaru Be-

ránek ve Stěžerách, kde vaří výborné pivo a také 

provozují restauraci s kvalitní gastronomií. 

Počet regionálních produktů na Hradecku už 

atakuje dvacítku, takže se určitě budete moci těšit 

na pokračování při příští poznávací cestě. 

Simona Albrechtová fo
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Katedrála svatého Ducha, Hradec Králové

V Ateliéru Chaloupka v Třebechovicích pod Orebem se vyrábí 

například zajímavé kreppanenky

Letošní hlavní novinkou na Hradecku 

je Muzeum hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově
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Patrik Ulrich
Jiří Hubač: Šlechtic příběhů

Celovečerní fi lmy Babí léto, Fany nebo Učitel 

tance. Oblíbené seriály Sanitka a  Dobrá 

voda. Televizní fi lmy Ikarův pád, Tažní ptáci 

či Nezralé maliny. Všechna tato díla mají 

jednoho společného jmenovatele, a tím je 

scenárista Jiří Hubač (1929–2011) – autor di-

vadelních her, fi lmových scénářů a celé řady 

televizních adaptací. Jeho díla patří do zla-

tého fondu české televizní i divadelní tvor-

by. Tato kniha představuje Jiřího Hubače 

nejen jako scenáristu a dramatika, ale i jako 

člověka. Prostřednictvím rozhovorů s jeho 

rodinou a kolegy ho poznáváme jako mi-

mořádně pracovitého a pilného tvůrce, jako 

vzorného manžela a tatínka, ale také jako 

Karel Hvížďala
Výslech revolucionářů z roku ´89

K výročí 30 let od sametové revoluce opětovně vy-

chází úspěšná kniha Karla Hvížďaly Výslech revolu-

cionářů z roku ́ 89. Připomeňte si události listopadu 

1989 očima přímých aktérů. Publikace může být 

velmi poučná i pro mladou generaci. Rozhovory 

vedl v  roce 1990 s  různorodými osobnostmi té 

doby:  s Petrem Pithartem, Václavem Bendou, Sašou 

Vondrou, Šimonem Pánkem, Petrem Uhlem, Martou 

Kubišovou, Karlem Steigerwaldem, Jaroslavem 

Hutkou, Ondřejem Neff em, Ivanem Klímou a mno-

ha dalšími. 

cena: 359 Kč

www.knizniklub.cz

Magnus Myst
Nejzlejší zlokniha na světě

Je to sice malá kniha, ale zato s velkými plány: Chce se stát 

tou nejzlejší knihou na světě. K tomu ale potřebuje vaši po-

moc. Vyřešte všechny lstivé hádanky a přečtěte si strašidelné 

příběhy. Jen tak dokážete stránky správně seřadit a odhalit 

to největší tajemství.

cena: 249 Kč

www.kniha.cz

celoživotního obhájce pravdy. Biografi e Jiřího Hubače je 

doplněná řadou fotografi í z jeho fi lmových projektů i ze 

soukromého archivu rodiny.

cena: 299 Kč

www.knizniklub.cz

Situace se ale Rédlovi vymkne z rukou a kruté prozře-

ní přichází pozdě. Nebezpečné soukolí organizova-

ného zločinu je v pohybu, nehledě na nové politické 

Jiří W. Procházka
Rédl
Příběh člověka, který chtěl být čestný

Píše se konec roku 1992 a vojenský prokurátor Ro-

man Rédl řeší největší případ své kariéry – vede 

trestní stíhání proti bývalé hlavě StB Alojzi Feren-

covi. Případ ovšem podléhá tlakům z různých stran 

a s blížícím se rozdělením Československa je Rédl 

nucen podniknout kroky, které se neslučují s jeho 

profesním svědomím. 

Rozčarován prací se upne k podivnému zmizení mla-

díka ze sousedního bytu a začne po něm pátrat na 

vlastní pěst. Postupně však odkrývá případ děsivých 

rozměrů, v němž klíčovou roli hrají vlaky naložené 

zbraněmi a vojenskou technikou sovětských vojsk 

odsouvaných z východního Německa. Vykazovaný 

počet vagonů totiž nesouhlasí a sílí podezření, že 

mladý soused o tom věděl víc. Rédl se obrátí na po-

licii i své nadřízené. Když u nich ale nepochodí, hnán 

potřebou udělat správnou věc a zachránit něčí život 

požádá o pomoc samotného Ference.

Jiří W. Procházka

uspořádání, rozdělení republiky nebo čest jednoho 

člověka… 

?
Uplynutím kterého dne došlo 

k defi nitivnímu zániku a rozdělení České 

a Slovenské Federativní Republiky?

a) 1. ledna 1993

b) 31. prosince 1992

c) 3. března 1993

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.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti 

nebo v internetovém knihkupectví České televi-

ze www.ceskatelevize.cz/eshop. Novinky můžete 

nově sledovat i na www.facebook.com/ediceCT.
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„Rychle vyšetřit, 
proces a přísně 
potrestat!“ (70 let)

Tak zněl mrazivý příkaz Klementa 
Gottwalda z ledna 1950 v souvislosti 
s událostmi v obci Čihošť na 
Vysočině. Osud faráře Josefa Toufara 
a římskokatolické církve byl zpečetěn.

K dodnes nevysvětlenému jevu, rozkývání kříž-

ku na oltáři, došlo při adventní nedělní bohoslužbě 

11. 12. 1949. Tento jev dosvědčilo 20 přítomných 

svědků. Toufar jej ale neviděl. Zpráva o „zázraku“ 

se rychle šířila. Do vsi se sjížděly zástupy věřících 

i  zvědavců. Tajná policie brzo pochopila, že jim 

 spadl do klína „sólokapr“, kterého  může využít 

proti nepřátelům režimu v  řadách církve. Josef 

Toufar byl zatčen 28. 1. 1950, velmi tvrdě vyslýchán 

a  mučen Ladislavem Máchou. Cílem bylo přizná-

ní k  podvodu a  následný monstrproces s  exem-

plárním trestem. Navzdory brutálnímu nátlaku si 

farářovo přiznání nevynutil. Musel si tedy vystačit 

s podvrhem jeho přiznání. V důsledku trýznění Jo-

sef Toufar 25. 3. 1950 zemřel a byl pohřben v hro-

madném hrobě na Ďáblickém hřbitově. Nad pří-

padem se zavřela voda. Po krátkém oživení v roce 

1968 vše znovu otevřel až Úřad dokumentace a vy-

šetřování zločinů komunismu. V roce 1998 byl vy-

šetřovatel Ladislav Mácha odsouzen k  pěti letům 

odnětí svobody nepodmíněně. Po odvolání mu 

byl trest změněn na dva roky. Do vězení nastoupil 

v roce 2002 a po roce byl podmínečně propuštěn. 

Zemřel v roce 2018.

-liban-

Čekání na Ježíška 
Adventní čas začíná v Ústí nad Orlicí 1. prosince rozsvěcením vánočního stromu. 
Součástí je žehnání věncům, kulturní program a jarmark neziskových organizací 
a škol na Mírovém náměstí. 

Připravena je v čase adventu u vánočního stro-

mu speciální Ježíškova pošta. Děti tak mohou po-

slat svá vánoční přání přímo Ježíškovi. 

Klidná adventní atmosféra na vás dýchne ne-

jen v  kostele Nanebevzetí Panny Marie, ale také 

v  přilehlém parku. Meditovat zde můžete v  kap-

li sv. Jana Pavla II., zazvonit si zde na trubicové 

zvony nebo jen vnímat klid a pohodu blížících se 

Vánoc. Před chladným počasím se můžete uchýlit 

do městského muzea a prohlédnout si zde tradič-

ní ústecké malované betlémy a vítat adventní čas. 

Konec roku si  u nás můžete zpříjemnit poslechem 

koncertu skupiny „Kanci paní nadlesní“ a  zhléd-

nout silvestrovský ohňostroj. Přijeďte si k nám od-

počnout a relaxovat.

Vybíráme z programu…

1. 12. 2019 Ústecký advent | Mírové náměstí | roz-

svěcení vánočního stromu

26. 12. 2019 Živý betlém | před kostelem Nanebe-

vzetí Panny Marie

31. 12. 2019 Silvestr na Mírovém náměstí | přípi-

tek, koncert, ohňostroj

Naše město vaše návštěva potěší a vás nadchne…

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

IC, 461 534 300, www.ic.svitavy.cz INFORMACE

Brand
Lesní rekreační areál

Trasy: 2,5 km / 7 km / 12 km
Pro: kočárky, vozíčkáře, kola, pěší

Prožijete: 
rybník Rosničku, zatopený písník, památník 
Včelích matek, pramen řeky Svitavy, venkovní 
posilovnu, veřejné griloviště, půjčovnu lodiček, 
fi tness stezku, herní prvky a další.

Páter Josef Toufar
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kde najdete Aqualand Moravia?

a) v Pasohlávkách

b) v Mikulově

c) ve Strážnici

2. Jak se jmenuje největší vnitřní bazén?

a) Pluto

b) Jupiter

c) Neptun

3. Na kterém tobogánu můžete jet ve třech 

lidech?

a) Blue Duo

b) Blue Trio

c) Blue Quatro

?
Své odpovědi nám posílejte do 

10. prosince z www.kampocesku.cz/

souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset autorů správných odpovědí obdrží od 

Aqualandu Moravia vstupenky.

Adventní návštěva 
aquaparku

Užijete si jedinečnou jízdu na skluzavkách a to-

bogánech, relaxujete v termální vodě, odpočiňte si 

ve venkovních bazénech Romulus a Remus, které 

jsou vyhřáté na 37 °C. Děti budou z návštěvy určitě 

nadšené! V aquaparku myslí i na nejmenší děti, na-

jdete zde dva vnitřní dětské bazénky se skluzavkami 

a atrakcemi nebo třeba dětskou prohřívárnu Baby 

relax s 3D dekoracemi, sedacími vaky a spoustou 

zábavy. Větší děti se zase vyřádí v největším vnitř-

ním bazénu Neptun, který je průplavem propojený 

s venkovním bazénem Riviéra a kromě množství re-

laxačních prvků nabízí i atrakce, na kterých si užijete 

spoustu zábavy. Nekonečné dobrodružství a zábavu 

zažijete na 18 vnitřních tobogánech a skluzavkách. 

Vyzkoušejte třeba rodinou jízdu na trojraftu na to-

bogánu Blue Trio nebo si s dětmi sjeďte divokou 

řeku Wild River, ze které si můžete nechat poslat 

i fotku. Energii celá rodina doplní v restauraci Im-

perium. Nabízí zde polévky, hlavní chody, saláty, 

hotovky i  sladké dezerty nebo palačinky, každý 

si tak vybere podle své chuti a po vyčerpávajícím 

dnu doplní potřebnou sílu. O víkendech a školních 

prázdninách vás v Aqualandu Moravia vtáhne do 

děje animační program pro malé i velké plný soutě-

ží, tanečků, hudby a zábavy. Tak sbalte plavky a vy-

razte si užít den s rodinou. Vstupenky zakoupíte na 

www.koupejse.cz. 

www.aqualand-moravia.cz

Chcete prožít krásný den s rodinou, a nevíte, kam vyrazit? Jedinečným tipem pro 
vás je Aqualand Moravia v Pasohlávkách. Můžete se tam vypravit s dětmi, rodiči, 
prarodiči i známými, a strávit tak den všichni spolu. V Aqualandu Moravia si najde 
vyžití každý člen rodiny. 

KKAAMM pprroo dděěttii
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Strom republiky (95 let)

Když se v době adventu na našich 
náměstích rozsvěcují vánoční stromy, 
měli bychom vzpomenout spisovatele 
Rudolfa Těsnohlídka, který tuto tradici 
založil. První vánoční strom měli v Brně 
na náměstí Svobody 13. 12. 1924. 

Autor Lišky Bys-

troušky Rudolf Těsno-

hlídek našel před Váno-

cemi roku 1919 v  lese 

asi 17měsíční holčičku, 

kterou zachránil. Do-

stala jméno Liduška 

a adoptovala ji rodina 

Polákových. Těsnohlí-

dek se rozhodl, že by se 

pro opuštěné děti mělo 

něco udělat. Chtěl vy-

budovat dětský domov, 

ale kde vzít peníze? Proto se podle skandinávského 

zvyku rozhodl vztyčit v Brně vánoční strom republi-

ky, pod kterým by se pořádala sbírka pro chudé děti. 

Postupně se k této tradici přidávala i další města 

a koncem 20. let už zářily vánoční stromy po celé 

zemi. Dětský domov otevřeli v roce 1929, ale Těs-

nohlídek se toho už nedožil. 

-mak-

tourism.olomouc.eu 

Adventní 

Olomouc

 Vánoční atmosféra

Punčová stezka

Vánoční trhy

Tradiční řemesla

Kulturní program

Zažijte kouzlo adventu v Olomouci.
Speciální nabídka adventních pobytů  
od 22. listopadu do 23. prosince 2019.
Třídenní pobyt pro dva již od 2 990 Kč! 

Rezervace a více informací na: www.olomouctravel.cz

Zve statutární město Olomouc.

www.kartografi e.cz

Vít ze sout že o  tul „Nejkrásn jší 
nádraží R“ pro rok 2019 jsme do redak ní 
uzáv rky ješt  neznali, ale možná si 
vzpomenete, které z následujících nádraží 
získalo tento  tul v roce 2018:

a) Doksy  b)  Mimoň  c) Blíževedly

Své odpovědi nám posílejte do 10. prosince z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Tři autoři správných odpovědí obdrží mapy věnované vydavatelstvím Kartografi e PRAHA, a.s.

Strom republiky v Brně 

(1924)
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Jesenicko – zima plná pohody
V Jeseníku a jeho okolí si můžete dopřát odpočinek po celoročním shonu. V klidu 
si vychutnat pohled na krásné zasněžené hory, projít se po lázeňské promenádě 
či relaxovat v příjemné koupeli. Pokud nechcete jen lenošit, vyberte si z nabídky 
nevšedních zážitků. Vydejte se třeba na běžky za vůní tradičních borůvkových 
knedlíků nebo do některého z místních lyžařských areálů.

Měli jste těžký rok a chcete si v klidu od všeho 

odpočinout? Zpomalit čas a  vychutnat si každou 

vteřinu? Tak vyzkoušejte některé z  jesenických 

wellness. Širokou paletu služeb od různých dru-

hů koupelí, masáží, saun a bazénů nabízí tradičně 

nejen Priessnitzovy lázně v Jeseníku a Schrothovy 

lázně v Dolní Lipové, ale také další zařízení. Napří-

klad Hotel Vila Regenhart, který se nachází v  his-

torické budově po významném rodu továrníků, 

Hotel Slovan přímo na náměstí v  Jeseníku, Hotel 

Slunný dvůr na stráni pod lázněmi nebo nové well-

ness u městského koupaliště. Nechejte se hýčkat!

Pokud patříte mezi ty, kteří nedokáží dlouho 

zahálet, pak si určitě s sebou přibalte běžky. Jese-

nicko nabízí mnoho velmi zajímavých tras, a to jak 

pro začátečníky, tak pro nadšence tohoto zimního 

sportu. Je pro vás motivací sladká tečka na závěr 

vašeho výletu? Tak vyrazte z  Ostružné na oblíbe-

nou chatu Paprsek či do okolí Červenohorského 

sedla. Borůvkové knedlíky a jiné dobroty na vás již 

čekají.

Chcete se zdokonalit v  technice , nebo se jen 

na chvíli vydovádět v  bílé peřině přímo v  Jese-

níku? Pak je tu pro vás Ski aréna Jeseník v areálu 

Za  Podjezdem. Rozhýbat svou tělesnou schránku 

můžete na základních okruzích o  délkách od půl 

do tří kilometrů, anebo si pomocí spojek vytvořte 

vlastní okruh. Aktuální informace o  stavu běžec-

kých tratí naleznete na www.bilestopy.cz. Jesenic-

ko je ale také rájem pro další zimní sporty, jako je 

třeba sjezdové lyžování a  snowboarding. Že při-

tom nestačíte vnímat krásy paní Zimy? Tak vyzkou-

šejte v zasněženém terénu osvědčené sněžnice.

Ještě váháte, kam vyrazit na zimní dovolenou? 

Jesenicko je pro vás ideálním místem, kde se od-

poutáte od každodenních starostí, provětráte si 

hlavu a načerpáte energii.

Jeseníky – hory, co vás nezklamou.

www.jesenik.org

03. 12. | Čertovské zpívánky – vzdělávací muzi-

kál věnovaný valašským strašidlům a pohádkovým 

bytostem

05. 12. | Mikulášský den ve městě

08. 12. | Skleněné Vánoce – vánoční ozdoby fi rmy 

Irisa Vsetín na vsetínském zámku

15. 12. | Zámecké adventní kouzlení 

(14.00–16.00)

16.–21. 12. | Jarmark Veselé vánoční hody 

(začátek koncertů od 16.30)

16. 12. | Fleret a Zuzana Šuláková

17. 12. | Martin Chodúr s kapelou

18. 12. | Markéta Konvičková s kapelou

19. 12. | Petr Vondrářek a Lokomotiva

20. 12. | Olga Lounová s kapelou

21. 12. | Pavel Novák + živý betlém

23. 12. | Zpívání vánočních koled

Podzimní a zimní čas ve Vsetíně
Vsetín, srdce Valašska , leží v údolí Vsetínské Bečvy na úpatí Beskyd 
a Javorníků. Ačkoliv je dnes Vsetín moderním městem, mezi jeho nej-
výraz nější dominanty patří renesanční zámek ze 17. století s vyhlídkovou 
věží, kde nyní sídlí  Muzeum regionu Valašsko. Nově v parku Panská zahrada objevíte 
interaktivní a environmentální naučnou stezku pro děti EVVO, pojď si hrát . 

Krásu valašské krajiny můžete obdivovat na 

trase pěti naučných stezek, při cyklistických vy-

jížďkách po značených okruzích pro horská kola 

nebo na značených turistických trasách. Ve všech 

ročních obdobích je pro zájemce přístupná Hvěz-

dárna Vsetín, která nabízí například pozorování 

Slunce nebo večerní astronomická pozorování. 

V  období adventu je život města spojen s  miku-

lášskými a  vánočními programy. Oslavy nejkrás-

nějších svátků v roce pak zakončí tradiční vánoční 

jarmark Veselé vánoční hody provázený bohatým 

kulturním programem, vůní punče, svařeného 

vína a pečených kaštanů. Atmosféru Vánoc dovrší 

společné zpívání vánočních koled u rozsvíceného 

vánočního stromu na Dolním náměstí. 

02. 11. | Gala program k  60. výročí dětského 

folklórního souboru Vsacánek

06. 11. | Tomáš Matonoha & Inspektor Kluzó – 

hudební kabaret i stand-up

07. 11. | Valašský komiks II. – křest knihy, hudeb-

ní host – ženský pěvecký sbor Karlovjanky

14. 11. | Čechomor – Kooperativa Tour 2019

14. 11. | Listopad 89 s Masarykovou knihovnou 

Vsetín – zavzpomínají přímí aktéři

19. 11. | Japonský den s Masarykovou knihov-

nou ve Vsetíně – workshop, jak se dělá sushi 

23. 11. | Frau Dietrich a Madame Piaf – 4. repríza

26. 11. | Cyklus komorních koncertů 2019/2020

26. 11. – 12. 1. 2020 | Výstava Perníčky – 

na vsetínském zámku – dozvíte se, jak se dělaly 

perníčky za dob našich prababiček a jak chutnají 

dnes

Vsetín – horní město

Naučná stezka – EVVO, pojď si hrát
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Muzeum 
J. A. Komenského
Muzeum sídlí v části dochovaného 
městského opevnění ze 
 14.–16.  století s barokním sálem 
pocházejícím z let 1690–1693. Stálá 
expozice Komenský lidstvu, věnovaná 
životu a dílu významného rodáka, je 
doplněna o expozici regionální historie 
a etnografi e s názvem Starožitnosti 
Uherskobrodska. 

Mimo tyto expozice muzeum spravuje et-

nografi ckou expozici Rolnický dům a  hospo-

dářství ve Vlčnově. Zájemci mohou navštívit 

řadu krátkodobých tematických výstav. Součástí 

muzea je obsáhlá knihovna s  významnou regio-

nální a komeniologickou literaturou. Dvakrát roč-

ně je vydáván časopis pro komeniologii, historii 

 16.–18.  století a  regionální dějepis Studia Come-

niana et historica. Činnost muzea je prezentována 

především pořádáním krátkodobých výstav, před-

nášek, oslav Dne učitelů, od roku 1971 pořádáním 

mezinárodních komeniologických kolokvií a  od 

roku 1998 pořádáním Musaionfi lmu – každoroční 

nesoutěžní přehlídky videofi lmů muzeí České re-

publiky. V oblasti komeniologie muzeum úzce spo-

lupracuje na základě smlouvy uzavřené 1. 12. 2004 

s Muzeem J. A. Komenského v Naardenu.

Pozvánka na výstavy
12. 10. 2019 – 5. 4 2020 | Uherský Brod  1019–2019 

Tisíc let od první legendární zmínky o moravském 

městě pod Bílými Karpaty – výstava sbírek kláštera 

dominikánů v  Uherském Brodě, Státního okres-

ního archivu v  Uherském Hradišti a  Muzea Jana 

Amose Komenského v Uherském Brodě .

16. 11. 2019 – 16. 2. 2020 | Dny sametové revoluce 

– Praha / Uherský Brod

Výstava k  30. výročí listopadových událostí 1989 

– fotografi e P. Hněvkovského (Praha), J. Kollera 

a S. Knora (Uherský Brod) .

www.mjakub.cz

Vánoce ve Zlíně
Vydejte se do tohoto průmyslového města, unikátního svou funkciona -
 listickou architekturou, a zažijte nezapomenutelnou vánoční atmosféru. 
Příjemné chvíle se svou rodinou a přáteli můžete strávit nejen na tradičním 
vánočním jarmarku s názvem „Adventní Zlín 2019“, který nabídne kromě dobrého 
jídla a pití také tradiční vánoční výrobky, bohatý kulturní a doprovodný program. 

Kteří účinkující vystoupí na pódiu? Anna  K. 

s kapelou, No Name, Michal Hrůza s kapelou,  Voxel, 

Thom Artway, Peter Juhás, Martin Chodúr s kape-

lou a další vč. místních umělců. Akce začne v sobo-

tu 30. listopadu, ale slavnostní rozsvícení vánoč-

ního stromu na náměstí Míru proběhne tradičně 

 1. adventní neděli 1. prosince. Během programu se 

vám představí Andělé na chůdách, ledoví sochaři, 

proběhne festival vánočních punčů a třídenní pro-

gram „Starobylé Vánoce“. Pro děti budou připrave-

ny tvořivé dílničky, promítání v  dětském kinečku, 

vláček, kolotoč a  mnoho dalšího. Jarmark skončí 

24. prosince, ale několik stánků s občerstvením zů-

stane pro zpestření setkávání až do 1. ledna.

Až z USA dorazí slavná gospelová kapela Nate 

Brown & One Voice, která 12. prosince od 19.00 ho-

din rozezvučí Masters Of Rock Café na Čepkově ve 

Zlíně. Kongresové centrum Zlín si připravilo také 

pár vánočních koncertů. V pondělí 2. prosince vy-

stoupí Marpo & Troublegang, 4.  prosince zazpí-

vá Lenka Filipová a  BRNO Strings, 16.  prosince 

fi nská zpěvačka Tarja a  20.  prosince oblíbený 

Hradišťan. Vánoční program bude připraven i na 

dalších místech ve Zlíně, např. ve 14|15 BAŤOVĚ 

INSTITUTU. V sobotu 30. listopadu se můžete přijít 

podívat na draní peří, výrobu vizovického pečiva, 

paličkování, předení na kolovratu a další rukodělná 

řemesla. Až do 10. ledna zde bude k vidění valaš-

ský betlém řezbáře F. Vrzalíka vyřezaný podle 

návrhu malíře Jana Kobzáně. Do 6. ledna 2020 se 

přijďte podívat na výstavu přibližující období ad-

ventu a Vánoc, která bude doplněna zapůjčenými 

plstěnými betlémy z  produkce Ivy Langrové. Na 

svátek sv. Štěpána 26. prosince se před kostelem 

sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně odehraje Živý Betlém, 

znovu uvidíme příběh o narození Ježíše Krista, při-

čemž jednotlivé biblické postavy ztvární ochotníci 

z místní farnosti. Hudební doprovod a zpěv zajistí 

farní schóly složené z řad dětí a dospělých. Prodej-

ní stánky se 7. prosince objeví i na hradě Maleno-

vice, kde v kouzelné atmosféře zimního hradu pro-

běhne tradiční jarmark s milými drobnostmi, které 

potěší pod stromečkem , a setkání u betléma. 

www.ic-zlin.cz

Adventní jarmark ve Zlíně

Ledové sochy Andělé fo
to
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KAM na výlet
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Správné odpovědi a výherci

Tajenku křížovky a odpověď 

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 

Kartografi e PRAHA. 

Poznáte postavy na fotografi i?

a) Barborky

b) Lucky

c) Andělky

Podmínky soutěží najdete na 
www.kampocesku.cz/vseobecne-podminky.
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením 
všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci 
soutěže do databáze pořadatele soutěže za účelem 
vyhodnocení a předání výher. Výherci budou 
informováni redakcí a výhry jim budou zadavatelem 
soutěže rozeslány do 15. dne v měsíci.

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali 

čtenáři z okolí distribučního místa Tábor. 

Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých 

odpovědí rozhodl, že prestižní certifi kát

Mazaní čtenáři

uděluje redakce magazínu KAM po Česku

za vydání říjen 2019

  Infocentrum Město Tábor   

Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor

Soutěže za měsíc říjen 2019

Celkem došlo 1 343 odpovědí, 1 307 z internetu a 36 dopisů, 

z toho 726 žen a 617 mužů.

Edice ČT

otázka: Jako počátek sametové revoluce chápeme dramatické události na Národní třídě, kde pří-

slušníci Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti brutálně zasáhli proti průvodu studentů. Který 

den k nim došlo?

odpověď: c) 17. listopadu 1989

soutěžilo: 448 čtenářů; 439 správně; 9 špatně

výherci: Josef Šotola, Police nad Metují; Hanka Liškařová, Kobeřice; Tomáš Pávek, Nový Bor

Fotohádanka

otázka: Poznáte místo na fotografi i?

odpověď: a) hrad Landštejn

soutěžilo: 456 čtenářů; 440 správně; 16 špatně

výherci: Hedva Říhová, Vysoké Mýto; Milan Vágner, Veselí nad Lužnicí; Dana Dvořáčková, Česká 

Skalice

Křížovka

…také spoustu pověstí….

soutěžilo: 439 čtenářů; 436 správně; 3 špatně

výherci: Šárka Ambrožová, Vyškov; Marie Kováříková, Praha 4; Eliška Špráchalová, Rudník-

-Arnultovice

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
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ŠKODA
MUZEUM

ŠKODA Muzeum a výrobní závody ŠKODA AUTO

muzeum.skoda-auto.cz



soutěžte na
www.zasedmero.cz

VÝSTAVIŠTĚ BRNO 
16.–19. 1. 
2020

VELETRHY 
CESTOVNÍHO 
RUCHU

„Na skok do Indie“

Dan Přibáň


