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Milí čtenáři,
listopad je nejoblačnějším měsícem
roku, který přináší plískanice, sněhové
přeháňky, první mrazíky a fičí to ze strnišť.
Zvěř shání něco k snědku, odlétají stěhovaví ptáci, ale přilétá brkoslav, káně a havrani. Koncem měsíce nastává čas chrutí
divokých prasat, hranostaj se halí do bílého kožíšku, netopýři a další spáči uléhají
k zimnímu spánku. Pstruzi se třou a raci
kladou vajíčka. Ze stromů opadává zbylé listí a semínka se zabalí do
vegetačního klidu. Ovšem také chřipky, záněty průdušek a rýmičky
klepou na dveře. Moudří si nasbírali byliny, co rozpouštějí hlen, jako
podběl, mateřídouška nebo divizna, i byliny tlumící zánět, třeba šalvěj či jitrocel. Listopad je prostě měsícem plic, kdy hluboké dýchání
pomáhá plicím i psychice. Nenechte se odradit nevlídným počasím,
i v listopadu je příroda krásná. Až se vrátíte domů, uvařte si bylinný
čaj, pusťte si za břicho popadající film a bude dobře.
Přichází také čas adventní, kdy se na náměstích rozsvítí vánoční stromy nad stánky jarmarečníků, zavoní svařák, kaštany a jehličí.
Rozezní se koledy u jesliček, zahýká osel a zjihlá srdce jsou unášena
atmosférou klidu a míru. Muzea chystají výstavy betlémů s ukázkami lidových tradic, které nám opravdu chybí. Tradice jsou důležité!
Učí nás skromnosti, ale hlavně úctě ke všemu starému, předkům
i historii. Neměli bychom na ně zapomínat. Lidé ale rádi zapomínají.
Ztrácejí tak úctu k hodnotám, které byly kdysi součástí mezilidských
vztahů. Pravda, čas od času nás napadají myšlenky hříšné, jako rybáře, kterého při pohledu na uloveného kapra napadne, že nejlepší
žena by byla vánoční kapr, který mlčí a přináší penízky. Nebo paní
lékárníková, která si povzdechne, že když už vzala muže na vánoční
trhy, proč ho nikdo nekoupil? Ale toto špičkování u stromečku končí.
Lidé se zastaví, zamyslí, porozumí si a odpustí.
Tipy na výlety v listopadu a prosinci bychom měli. Navíc bude-li sníh, budeme lyžovat, sáňkovat, bobovat, a bude-li mrznout, zabruslíme si. Idylickou romantiku ladovské zimy dnes hravě nahradí
výroba umělého sněhu i ledu, a tak nemusíme čekat na počasí. Něco
tomu sice chybí, ale tak to prostě je. Přeji všem našim čtenářům
mnoho krásných výletů usínající krajinou, klidné dny adventní, rodinnou pohodu a velkou náruč přátel, kteří si v tomto čase vzpomenou. Na počtenou v roce 2022.
Luděk Sládek, šéfredaktor
PRAŽSKÝ
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KAM to vidí
(675 let)

foto © Wikimedia Commons

Kralevic Karel, syn českého krále Jana
Lucemburského a Elišky Přemyslovny,
byl v Bonnu korunován římským
králem. Ale cesta ke královské koruně
nebyla snadná.
Král Jan snil o koruně říšského krále,
ale říše už krále měla,
Ludvíka IV. Bavora. Vše
se změnilo, když roku
1342 usedl na papežský stolec přítel Karla
Kliment VI. Zakrátko se
dostal do sporu s Ludvíkem a 13. 4. 1346 nad
ním vyhlásil klatbu.
Karel, jako jediný vážný
uchazeč, získal přízeň
Český a římský král Karel IV.
většiny říšských kurfiřtů a 11. 7. 1346 byl zvolen římským králem. Než byl
korunován, zúčastnil se bitvy u Kresčaku 26. 8. 1346,
kde zahynul král Jan. Korunovace proběhla až 26. listopadu 1346 v Bonnu, Frankfurt nad Mohanem mu
odmítl otevřít brány. Karla čekal boj s Ludvíkem, ten
však roku 1347 zemřel při lovu medvědů.
Antonín Fridrich

Řím souhlasil (655 let)
Když Alžběta Pomořanská 11. 6. 1366
porodila císaři Karlu IV. dceru Annu,
uspořádal císař velkolepé oslavy. Pozval
významné hosty a využil této příležitosti
k založení univerzitní koleje Collegium
Carolinum – Karolinum (zakládací listina
byla vystavena dne 30. 6. 1366).

foto © autor

Renesanční Karolinum, studie F. X. Margold, 1939

Autorem myšlenky založení vysoké školy
v Praze byl již roku 1294 nedoceněný český král
Václav II., ale pro odpor šlechty neuspěl. Jeho myšlenku oživil Karel IV. a papež Kliment VI. udělil škole
privilegium stvrzené papežskou bulou 26. 1. 1347.
Blahoslavený Urban V., 200. papež katolické
církve sídlící v Avignonu, pak na Karlovu žádost založení koleje potvrdil 10. listopadu 1366.
Josef Grof
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KAM na výlet se ZDEŇKEM SVĚRÁKEM
Dramatik, scenárista, pro
zaik, autor písňových textů
a rovněž i herec Zdeněk Svěrák se narodil 28. března 1936
v Praze. Po absolvování Vysoké
školy pedagogické odešel učit
do severozápadních Čech, avšak
začátkem 60. let se mu naskytla
příležitost pracovat v Československém rozhlase, kde se v pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka posléze zrodila fiktivní
postava Járy Cimrmana. V roce
Již 55. divadelní sezonu přednáší Zdeněk
1967 vzniklo na tomto základě
Svěrák na seminářích o životě Járy Cimrmana
Divadlo Járy Cimrmana a Zdeněk Svěrák, který zde již 55. sezonu udržuje odkaz
tohoto českého velikána, pro něj napsal také první
hru Akt. Spolu s Ladislavem Smoljakem, se kterým
následně začal psát i scénáře, vytvořil dalších 13
dramat. Postupně se také začal objevovat před filmovou kamerou a spolupracovat s Jaroslavem Uhlířem. V 90. letech se Zdeněk Svěrák stal spoluzakladatelem Centra Paraple a své síly spojil i se synem
Janem, pro kterého doposud píše filmové scénáře,
a rovněž si v několika jeho snímcích zahrál. Posledním z nich je Betlémské světlo, jehož premiéra by
se měla uskutečnit v březnu příštího roku.

Dopisy čtenářů
Milá redakce a pane šéfredaktore, opět musím
znovu chválit a chválit. Od této doby budu získávat
informace již jen v tomto časopise. Za 1,5 roku covidu jsem se propracovala až k pronájmu kyslíkového přístroje, kterému moc důvěřuji. A cestování
prstem po mapě se stalo hořkou zkušeností. Přesto
věřím i nadále v hluboké vzdělání všech čtenářů.
Květoslava Pavlíčková, Pardubice
Milá paní Pavlíčková, děkujeme za Váš dopis,
který vždy potěší. Na ten kyslíkový přístroj nejde
nic říct. Snad jen opáčit slovy mého táty, který říkával, hanba stárnout. O to více Vám přejeme, abyste
s námi cestovala dál…
Vážená redakce, děkuji moc za výhru v soutěži
Fotohádanka, která mě velmi potěšila. Pravidelně
odebírám a čtu magazín Kam po Česku a zúčastňuji se všech soutěží, a dosud jsem nic nevyhrál.
Proto jsem měl z výhry velkou radost. Ve vašem
časopisu vždy najdu něco nového a zajímavého, co
jsem dříve nevěděl. Děkuji vám a celému kolektivu
časopisu za profesionalitu a přeji vám hezké následující dny a hlavně hodně zdraví. Se srdečným
pozdravem RNDr. Alois Halouzka, Brumov
Vážený pane doktore, děkujeme za Vaše milá slova. Také my Vám přejeme jen vše dobré, pevné zdraví
a duševní klid pro dny příští, třeba ty adventní.

Kam byste pozval naše
čtenáře na výlet po
České republice?
Za výlet rozhodně stojí obec
Albrechtice nad Vltavou, která leží
nedaleko Písku. Mají tam nejveselejší hřbitov na světě. Je krásný pro
oko i pro duši.
Děkuji Vám za vskutku neotřelý tip na výlet a dovolte
mi, abych Vám popřála mnoho
úspěchů v profesním i osobním
životě.
Tereza Blažková

Kapličkový hřbitov Albrechtice nad Vltavou

Paní Kubátová, moc děkuji za poslání těchto
informací! Ráda se kochám nejen krásami naší
vlasti, ale i zajímavostmi naší historie. Jsem Vám
moc vděčná za tyto informace, za obohacení
nejen vědomostí. Krásné již podzimní dny plné
zdraví a báječné užívání života přeje všem Anna
Doležalová
Vážená paní Doležalová, paní Kubátová je naše
dobrá duše, co pracuje postaru, s papírem, tužkou
a zkušenostmi, ale vždy neomylně. Rád Vaše poděkování předám. Příjemné dny strávené při výletech
čarokrásným podzimem.
Dobrý den, díky moc za zařazení odpovědí na
soutěže. Mimořádně jsme již týden bez internetu,
proto volím písemnou formu odpovědí. Moc se
nám všem říjnové vydání líbilo – všechny tipy na
výlety po blízkém i vzdáleném okolí. Už jen aby
nám počasí a zdraví přálo. Přejeme celé redakci
příjemné podzimní dny a těšíme se na další vydání
KAM po Česku. Marie, Štěpán a Šimon Fialovi, Karlovy Vary
Dobrý den, milí Fialovi, internet funguje, dokud
ho nepotřebujeme. Chválím vás proto za papírový
dopis a přeji jen samé slunečné dny městu na Ohři,
na pomezí Podkrušnohoří a Slavkovského lesa.
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © archiv obce Albrechtice nad Vltavou; archiv ŽDJC

Karel, král římský

Železný a zlatý (760 let)

Zikmund Lucemburský byl panovník evropského formátu. Husity se mu
ale nepodařilo zkrotit, i když na ně šel vojensky i mazaně politicky.

Přemysl Otakar II. (1233 – 26. 8. 1278)
byl pátý český král, markrabě
moravský i kraňský, rakouský,
štýrský a korutanský vévoda z rodu
Přemyslovců. Na českého krále byl
korunován až řadu let po skutečném
nástupu k moci.

Muselo to být hořké zklamázasáhl u Kutné Hory a v lednu
ní pro tohoto Lucemburka, který
u Německého Brodu ukončil
si dokázal jít za svým podobně
druhou křížovou výpravu. Zikjako jeho otec Karel IV. Jenže
mund vše vyhodnotil tak, že
narazila kosa na kámen. Vlna
se mu v blízké době v Čechách
husitství zachvátila Čechy a nenepodaří dosáhnout vlády, a obbezpečně se šířila po bitvě na
rátil proto svou pozornost k říšVítkově. Zikmund volil různé
ským a uherským záležitostem.
metody a obzvlášť se činil roku
Zikmundovo další tažení
1421, když se husité snažili na
na přelomu let 1421–1422 ale
sněmu v Čáslavi najít mezi senebylo opět úspěšné, protobou společnou řeč. Pokusili se
že tu byl zase ten Žižka. V říjnu
Císař Zikmund Lucemburský,
o nevídanou věc – odvolání paZikmund neuspěl u Žatce, pak
dřevoryt 1536
novníka. Jejich nejednoty ale vyse koncem roku nedařilo u Kutužil Zikmund a svolal na 17. lisné Hory a v lednu u Německého
topad 1421 další zemský sněm do Brna, na kterém
Brodu musel ukončit druhou křížovou výpravu
přinutil moravskou šlechtu zřeknout se spojenectví
prohrou u Německého Brodu. Zikmund vše vys husity a připojit se k protihusitské koalici. V domihodnotil tak, že se mu v blízké době v Čechách nenikánském klášteře (dnes součást Nové radnice) byl
podaří dosáhnout vlády, a obrátil pozornost k říšuzavřen mír mezi moravskou husitskou šlechtou
ským a uherským záležitostem. V Čechách se snažil
a Zikmundem. Páni šlechtici to sice slíbili a přísaoperovat kombinací diplomatického a vojenského
hali, ale nedodrželi… A tak po polických snahách
nátlaku. Až v roce 1429 došlo k navázání kontakopět zařinčely zbraně. Zikmundovo další tažení
tů mezi Zikmundem a husity, ale jejich požadavky
bylo na přelomu let 1421–1422 zpočátku úspěšbyly pro něj nepřijatelné.
né, ale zas tu byl ten Žižka. Nejdříve koncem roku
-liban-

Vládnout na zkušenou se učil jako
moravský markrabě
a poté byl zvolen
vévodou rakouským.
Volbu stvrdil sňatkem s Markétou Babenberskou, ale udržet vládu bylo těžké.
Navíc z Uher sílily
nájezdy Bély IV. ArpáPřemysl Otakar II.
dovce usměrnil v bit
jako moravský markrabě,
vě u Kressenbrunnu
Gelnhausenův kodex
(1260), ale stvrdit
mír musel – po rozvodu s Markétou – sňatkem
s vnučkou Bély IV. Kunhutou. Jeho korunovace na
českého krále a královny Kunhuty na českou královnu proběhla o svátku Narození Páně, 25. prosince 1261 v kostele na Pražském hradě.
-lgs-

Řemesla pod dohledem (290 let)

Bible benátská (515 let)

Ochrana vlastních zájmů je stará jako lidstvo samo, a těch obchodních dvojnásob.
Řemeslníci se už ve středověku organizovali do cechů. Roku 1731 do toho však
zasáhla moc nejvyšší.

První česká tištěná bible vydaná
v Benátkách u Petra Liechtensteina
z Kolína nad Rýnem vyšla
5. prosince 1506 nákladem měšťanů
pražských Jana Hlavasy, Václava Sovy
a Buriana Lazara.

Zřizování cechů ve
středověku mělo pozitivní
účinek a bylo v režii měst.
Došlo k určité unifikaci
služeb ve prospěch zákazníka, dodržování kvality
a zlepšení celkové kultury
prodeje. Postupem doby
se ale cechy stávaly spíše
brzdou nastupujícího podnikání, přesto si v 18. století
držely svoje důležité postavení. V listopadu 1731 přichází panovník s patnácti
pravidly v tzv. Generálním
cechovním patentu, který
cechy podřizuje zemským
i vrchnostenským úřadům
a většímu státnímu dohledu. Tato norma určovala
hlavní principy řemeslné
produkce, stanovovala pravomoci a strukturu v jednotlivých ceších, vztahy

Titulní strana generálního cechovního patentu
z roku 1731 (Vědecká knihovna Olomouc)

mezi městskou radou a cechovními mistry. Jedním
z hlavních motivů je princip výchovy řemeslnického
dorostu a ochrana tovaryšů proti jejich vypuzování
z cechů a naopak uznávání
jejich kvalifikace v jiných
městech. Zákon třeba zakazoval výkon řemesla lidem
s kriminální minulostí, ale
dovoloval ho synům hlídačů, ovčáků, hrobníků, a dokonce i potomkům katů ve
druhé generaci. Patent také
popisoval způsob řešení
sporů mezi mistry a tovaryši, symbolické postupy
při udělování výučních listů
tovaryšům při propouštění
z cechu anebo sankce řemeslníků a výnos pokut pro
cechovní pokladnu.
-babok-

foto © Wikimedia Commons

Ti prokletí husité… (600 let)

Bible benátská

Text psaný českou bastardou vycházel z české
verze Bible kutnohorské. Novinkou byl pravopis,
kdy délky samohlásek udával zápis čárkou nebo
zdvojením samohlásek. Vydání popudilo Jednotu
bratrskou natolik, že později vydala vlastní Bibli
kralickou. Bible benátská zdobená 103 ilustracemi
je uložena v Knihovně Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Alois Rula

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons
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Historia magistra vitae Radeckého marš ke slávě (255 let)

7. 11. 1876 (145 let)
Rakouský inženýr Viktor
Kaplan se narodil 7. 11. 1876
v Mürzzuschlagu († 23. 8. 1934).
Je vynálezcem vodní turbíny
s nastavitelnými oběžnými
lopatkami (1912), nazvané
Kaplanova turbína. Klíčové
objevy učinil ve svém působišti
na německé technice v Brně,
dnes VUT.
11. 11. 1951 (70 let)
„Vlak svobody“ – jeden z nejznámějších masových útěků
na západ. Vlak č. 3717 z Chebu
do Aše projel až do německého města Selb. Většina ze 110
cestujících se za hranice dostala
celkem nečekaně a 77 se jich
vrátilo (studenti chebského
gymnázia a lázeňští hosté).
13. 11. 1541 (480 let)
„Martinkové a sedlská chasa,
též i někteří sousedé a měšťané
v Žatči, udeřili na domy židovské v svém městě a zloupivše
Židy, všecko jim pobrali a mezi
se rozdělili, takže mnozí toliko
v košilích zůstali.“ (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 940)
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V Praze vystudoval piaristické
gymnasium, rytířskou akademii v Brně
a Theresianu ve Vídni. Jako osmnáctiletý vstoupil do 1. kyrysnického pluku
v Gyöngyösi a za dva roky byl poručíkem, za rok nadporučíkem. V bojích
s Osmany byl pobočníkem maršála
Laudona (1788–1789), za rusko-turecké
války pobočníkem generála Suvorova
(1787–1792), v bojích s Francií rytmistrem (1794), v severní Itálii majorem
(1796) a roku 1800 velitelem pluku na
Rýně coby plukovník. Generálmajorem
a velitelem brigády v Itálii se stal roku
1803. Působil ve Vídni jako velitel brigády, pobočník arcivévody Karla, náčelník
generálního štábu (1809) a náčelník
štábu knížete Karla I. Filipa (1813). Byl

Polní maršál Radecký,
G. Decker, 1850

Malostranské náměstí s pomníkem
Radeckého, Jaromír Stretti-Zamponi,
asi 1910

autorem plánů bitvy národů u Lipska,
kde byl poražen Napoleon. V roce 1829
se stal velitelem olomoucké pevnosti,
velitelem rakouských vojsk na Apeninském poloostrově (1831) a k sedmdesátinám obdržel hodnost polního maršála
(1836). Po porážce italské revoluce a sardinského království (1848) J. Strauss st.

složil na jeho počest Radeckého pochod.
Ruský car Mikuláš I. mu udělil titul generála polního maršála a stal se guvernérem Lombardsko-benátského království
jako pátý vicekrál (1849–1857). Svou
vojenskou kariéru ukončil po 72 letech.
Radecký měl za manželku Františku, hraběnku Strassoldo-Grafenberg (1798), se
kterou měl osm dětí. Zemřel 5. 1. 1858
v Miláně, ale na přání císaře Františka Josefa I. byl pohřben se všemi vojenskými
poctami v Kapucínské kryptě ve Vídni.
-lgs-

foto © Wikimedia Commons; Luděk Sládek

6. 11. 1611 (410 let)
Úmrtím Petra Voka
z Rožmberka došlo k vymření rodu pánů z Rožmberka.
Dědici celého rožmberského
dominia se stali Švamberkové.
Petr Vok byl český politik
a představitel českých stavů.
Patřil k předním představitelům protestantské stavovské
většiny.

Josef Václav Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče, syn
Petra Eusebia a Marie Venantie Bechyňové z Lažan, se narodil
2. listopadu 1766 na zámku Třebnice. Stal se jedním z nejlepších
vojevůdců Evropy 19. století.

„Zrušte kláštery!“ (240 let)
Josef II. se nebál pustit do velkých akcí. Dodnes jeho pokyn z 29. listopadu 1781 ke zrušení
klášterů má různá hodnocení. S odstupem času se ale jednalo o pragmatický krok.
Již v létě 1781 zakázal císař
klášterům přijímání nových členů
a řeholníky cizího původu vykázal ze země. Celá obrovská akce
se ale rozjela v roce 1782. Bylo
zrušeno přes 700 klášterů, které
se nezabývaly výukou, vědeckou
činností nebo se nestaraly o nemocné. Na první pohled barbarský čin měl v sobě jasnou myšlenku. Císař se snažil zefektivnit
celý chod státu a měl představu
široce pojatých reforem církevní správy. Z majetku zrušených
klášterů chtěl financovat zřizování nových kostelů a škol tak,
aby každý poddaný jeho velké
monarchie měl k dispozici kostel vzdálený maximálně hodinu
cesty od domova. Císaři šlo o to,

1796

(225 let)
Evžen Karel
Černín z Chudenic
* 4. 11. 1796
† 11. 7. 1868
český šlechtic,
představitel
českého národního
obrození

Posmrtný portrét Císaře Josefa II.,
Carl von Sales, 1823

1811

(210 let)
Karel Jaromír
Erben
* 7. 11. 1811
† 21. 11. 1870
český spisovatel
a básník, autor
sbírky Kytice

aby každé dítě došlo pohodlně
denně do školy a nazpět. Při kostele a faře byla totiž od zavedení
povinné školní docházky v roce
1774 i škola, a to i pro děvčata.
V 80. letech 18. století tak vznikly v Čechách stovky nových svatostánků. V tomto období bylo
postaveno nejvíc kostelů v české
historii. Zdokonalený farní systém měl sloužit potřebám státu, pod jehož kontrolu se církev
dostala. Kněží se stali prakticky
státními úředníky, kteří museli
lidem oznamovat úřední nařízení
a vyhlášky, přispívat svojí činností k osvětě mezi poddanými, vést
matriky apod. Z dnešního pohledu udělal císař asi dobře…
-liban-

1841

(180 let)
Jan Otto
* 8. 11. 1841
† 29. 5. 1916
český knihkupec,
vydavatel
encyklopedie
Ottova slovníku
naučného

foto © Wikimedia Commons

1. 11. 1781 (240 let)
Patent o zrušení nevolnictví Josefa II. pro české země
o ukončení „tělesného poddanství neboli člověčenství“ a nahrazení „mírným poddanstvím
podle příkladu zemí rakouských“. Dal poddaným právo
bez povolení vrchnosti odejít
z panství, uzavřít manželství,
studovat a učit se řemeslům.

foto © Wikimedia Commons
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Polárník a cestovatel (120 let)

Historia magistra vitae

Do rodiny lesního správce ve Skřivanech u Nového Bydžova
se 29. listopadu 1901 narodil syn Václav Vojtěch. Po ukončení
gymnázia v roce 1919 pokračoval na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze studiem českých dějin a zeměpisu.

15. 11. 1906 (115 let)
Jan Janský přednesl v Praze na
schůzi Spolku lékařů českých
závěry o svém objevu 4 krevních skupin. Označil je I., II.,
III. a IV. Nebyl ale první. O 5 let
dříve popsal Karl Landsteiner
3 krevní skupiny. Dnešní skupinu AB tedy objevil až Janský,
a tím zkompletoval dělení krevních skupin.

Po studiích se v roce 1928 stal
redaktorem tiskové kanceláře Central European Press a 25. září odjel
do Southamptonu, kde se nalodil na
loď do Wellingtonu. Po souhlasu Richarda Byrda byl přijat do expedice
k jižnímu pólu, jako topič zásobovací
lodi expedice Eleanor Bolling. Později
pracoval jako kuchař a cvičitel polárních psů. Měl štěstí, z lodi Eleanor
Bolling, která se po vyložení nákladu
vracela zpět, byl převelen na vlajkovou
loď expedice City of New York. Z Velrybí zátoky odplouvala 22. 2. 1929.
V průběhu této expedice vstoupil dne 27. 1. 1929 jako první Čech na
území Antarktidy. Za to obdržel nejvyšší americké vyznamenání – Zlatou

Dr. Václav Vojtěch

k Aleši Hrdličkovi při studiu
polárního klimatu, geoLoď City of New York
logie a geografie, ale při
návštěvě přátel 6. 8. 1932
medaili Kongresu. Své zážitky a dojmy
utonul v Labi nedaleko Sadské. Jeho
popsal v knize Námořníkem, topičem
osobnost připomíná expozice muzea
a psovodem za jižním polárním kruv Novém Bydžově, jeho památku pak
hem, jež je svědectvím o organizaci
pomník v rodných Skřivanech.
a průběhu polárních výprav v první
-felixtřetině 20. století. V srpnu 1932 měl
odcestovat na Aljašku a připojit se

Jezuita, ochránce češtiny? (400 let)

foto © Wikimedia Commons

Učili jsme se, že jezuité byli ničitelé českého jazyka. Není to pravda a v případě Bohuslava Balbína
to platí dvojnásob. Patří k nejvýraznějším ochráncům češtiny a osobnostem baroka u nás.
Když se 3. prosinzdrojů postihuje historické
ce 1621 narodil v Hradci
události až do roku 1526 a kteKrálové, těžko by někdo
rý vysoce vyzdvihuje osobnost
odhadoval, jak rozsáhlá
Karla IV. Vrcholem z pohledu
vědecká a publikační
českého jazyka je pak Obrana
práce bude na konci
jazyka slovanského, zvláště
jeho téměř 67letého
pak českého, kde hájí právo na
života. Pro formování
vlastní jazyk, kritizuje českou
jeho osobnosti měla výodrodilou šlechtu a nesouznamný vliv smrt jeho
hlasí s oficiální politikou likviotce, vstup v 15 letech
dace češtiny na úřadech. Krodo jezuitské koleje a obmě toho se věnoval dějinám
dobí rekatolizace. Sám
jezuitského řádu a mnoha dalObrana jazyka slovanského,
zvláště českého, 1923
byl
reprezentantem
ším oblastem. Konec jeho živonových katolických pota ovlivnila slepota, ale i tak po
Bohuslav Balbín, rytina Johanna
řádků, často se stěhoval
za což byl i prosobě zanechal úctyhodné dílo s přeBalzera, konec 18. století
a svým pozitivním přínásledován. Psal
sahem do dnešních dní. Bohuslav Balstupem dobrovolně „obracel“ stovky
výhradně latinsky a k nejvýznambín zemřel 29. 11. 1688. Pochován byl
lidí na víru. Současně upozorňoval na
nějším dílům patří Výtah z dějin česv kryptě kostela sv. Salvátora v Praze.
necitlivou rekatolizaci a germanizaci,
kých, který i s využitím mnoha dalších
-babok-

1886

(135 let)
Bohumil Hanč
* 19. 11. 1886
† 24. 3. 1913
český lyžař,
tragicky zahynul
během závodu
v běhu na lyžích
v Krkonoších

1901

(120 let)
Jaroslav Marvan
* 11. 12. 1901
† 21. 5. 1974
český herec,
ztvárnil stovky
divadelních a více
než 200 filmových
a televizních rolí

1901

(120 let)
Marie Rosůlková
* 17. 12. 1901
† 15. 5. 1993
česká herečka,
v divadle
vystupovala
od svých 19 do
91 let.

15. 11. 1911 (110 let)
Voják Leopold Musil se
narodil 15. 11. 1911 v Třebíči
(† 23. 10. 1997). Byl příslušníkem výsadku Tungsten. Tento
desant tvořili kapitán Rudolf
Pernický a rotmistr Leopold
Musil. Měli zajišťovat příjem
dalších výsadků a materiálu na
území protektorátu.
19. 11. 1451 (570 let)
„V sobotu na den sv. Alžběty
(jiní ve čtvrtek po sv. Martinu),
Židé v městě Litoměřicích,
příkladem žateckých vybiti,
zloupeni a zabráni.“ (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 952) Židé
zde žili od 13. století v okolí
dnešní Velké Dominikánské
ulice.
21. 11. 1251 (770 let)
Rakouská šlechta (zejména rody
Kuenringů a Liechtensteinů) si
zvolila za svého vévodu markraběte moravského Přemysla
(dux Austrie a Stirie). Přemysl se
vypravil s vojskem do Rakous
a v prosinci 1251 vstoupil do
Vídně. Přemysl Otakar II. byl
rakouským vévodou do roku
1276.
24. 11. 1941 (80 let)
První transport Židů do
Terezína. Z Prahy do Terezína
přijel transport „Ak“. Takzvané
Aufbaukommado neboli komando výstavby čítající 342
mužů. Měli za úkol připravit
nedávno opuštěné kasárenské
budovy k ubytování tisíců Židů,
kteří budou koncentrováni v terezínské pevnosti.
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Historia magistra vitae Tadeáš Xaverius Peregrinus Haenke (260 let)

30. 11. 1941 (80 let)
Byla zastavena činnost moravské katolické sportovní
organizace Orel a mnoho jejích
představitelů bylo pozatýkáno. Orlové spolupracovali se
sokoly při přípravě atentátu na
R. Heydricha. Členy Orla byli čtyři
parašutisté, kteří zemřeli v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze.
4. 12. 1941 (80 let)
Do terezínského ghetta
přijel další transport Židů
(1 000 osob). S budováním ghetta se začalo 24. 11. 1941. V dalších měsících následovaly desítky dalších transportů z celého
protektorátu (od června 1942
sem byli deportováni i Židé
z Německa, Rakouska, Nizozemí,
Slovenska a Maďarska).
6. 12. 1781 (240 let)
„Dvorským patentem nařízeno
bylo, aby faráři na dovolení propuštěného vojáka neoddávali, dokudž by nevěsta písebním
svědectvím neproukázala, že
ani regimentu, ani vojenské
kase nechce obtížna býti.“
(Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 991)
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Jeho životní náplní se stala botanika. Věhlas si získal na své výpravě
do Alp. V létě 1786 si ho fyzik a později známý projektant železnic František
Josef Gerstner vybral pro expedici do
Krkonoš spolu s abbém Tobiášem Gruberem a inženýrem Janem Jiráskem.
Poté cestoval okolo světa s výpravou Alessandra Malaspiny. Jako první
obyvatel Čech vstoupil 12. 3. 1793 na
půdu Austrálie. V roce 1796 se usadil
v Cochabambě, dnešní Bolívii. Zde
sepisoval poznatky a výzkumy ze
svých cest. Jako první objevil největší
leknínovitou rostlinu viktorii královskou (Victoria regia). Ve španělských
službách se staral o místní indiány. Po
roce 1802 se věnoval výzkumu výroby léčiv a střelného prachu s využitím

chilského ledku. Po návratu od indiánů se usadil v Buxacaxei, kde založil

Tadeáš Xaverius Haenke, portrét od V. R. Grünera

výrobnu hedvábí a barvírnu. Zemřel
31. 10. 1817 a byl pochován v klášteře
františkánů v Cochabambě.
-mfPomník T. Haenke ve Sněhové (Malá Skála)

foto © Wikimedia Commons, autor Martin Veselka

30. 11. 1631 (390 let)
Na podnět Václava Viléma
z Roupova byly za velké účasti
lidu sňaty ze Staroměstské
mostecké věže hlavy popravených pánů z roku 1621
a uloženy do Týnského chrámu,
kde se nad jedinou rakví, do níž
byly krabice s 11 lebkami předních direktorů uloženy, konal
smuteční obřad.

Objevitel a cestovatel Tadeáš Haenke se narodil v Čechách 5. prosince 1761 do německé rodiny
v Chřibské na okraji Českého Švýcarska. Byl významným a všestranným vzdělancem, který se
věnoval botanice, lékařství, etnografii, kartografii, geologii, chemii, hudbě, cestování a objevům.

…a když takhle mávnu rukou, tak… (90 let)
Je to možná nejznámější scéna z hudebního filmu Trhák.
Jejím protagonistou a potrhlým režisérem byl Ladislav Smoljak.
O adventu 9. prosince 1931 se v Praze narodil
budoucí televizní, filmový
a divadelní režisér, herec
a autor Divadla Járy Cimrmana. Jeho cesta vedla přes
gymnázium ke studiím matematiky a fyziky na Vysoké
škole pedagogické, i když
se nejdříve pokoušel o divadelní režii na DAMU. Po
nedlouhé učitelské praxi se
stal redaktorem Mladého
světa, kde stál mimo jiné třeba u zrodu ankety Zlatý slavík. Pracoval
později jako scenárista na Barrandově,
ale jeho nejvýznamnější tvůrčí činnost je spojena s Járou Cimrmanem
a Zdeňkem Svěrákem. Vytvořili geniálního všeuměla a smolaře zároveň, který

1901

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

blesk, Vrchní, prchni! nebo
Na samotě u lesa už dlouhá
léta patří k tomu nejlepšímu
v české tvorbě. Smoljak byl
také činný ve Studiu Láďa
Ladislava Smoljaka. Pro toto
uskupení napsal několik her
(například Hymna aneb Urfidlovačka). V roce 1999 obdržel Ladislav Smoljak od prezidenta republiky Medaili za
zásluhy v oblasti kultury. Do
Hrob Ladislava Smoljaka
Ladislav Smoljak
posledních dní svého života
s náhrobkem Jiřího Laštovičky
byl velmi aktivní, na divadelnemá na světě sobě rovného. Kromě diním jevišti stál naposledy 27. 5. 2010
vadelních her pro „svoje“ divadlo spolu
v představení České nebe v Divadle
se Svěrákem vytvořili i několik scénářů
Járy Cimrmana. Ladislav Smoljak zefilmů, které Smoljak často režíroval.
mřel 6. 6. 2010 na Kladně a pohřben byl
Tituly jako Jáchyme, hoď ho do strona pražských Olšanských hřbitovech.
je!, Marečku, podejte mi pero!, Kulový
-babok-

1921

(100 let)
Otomar Krejča
* 23. 11. 1921
† 6. 11. 2009
český divadelní
režisér a herec,
zakladatel
Divadla za
branou

1921

(100 let)
Alexander
Dubček
* 27. 11. 1921
† 7. 11. 1992
československý
politik, jeden
z představitelů
pražského jara
1968

foto © Dan Materna, MAFRA; Wikimedia Commons, Přemysl Otakar

24. 11. 1966 (55 let)
Nejhorší letecké neštěstí na
Slovensku i na území bývalého
Československa. Havárie letadla
bulharsko-sovětské společnosti
TABSO ze Sofie do Berlína na
svahu kopce Sakrakopec nedaleko letiště v Bratislavě, kde
předtím neplánovaně přistálo
kvůli povětrnostním podmínkám. Zahynulo všech 82 osob.

Dlabáček, Rambousek, Marie, Krbec… (80 let)

Historia magistra vitae

Český kreslíř, ilustrátor a autor svérázného humoru Vladimír Renčín se narodil v Pečkách
6. prosince 1941. Jeho jedinečné kresby i postavičky si braly na paškál politické přehmaty,
každodenní nešvary i lidské slabosti.

7. a 19. 12. 1741 (280 let)
„Patent, jímž kurfiršt bavorský
Karel Albert oznamoval národu
českému své nastoupení na trůn
český (s. 993).“ „Shromáždilo
se více než 400 osob z českých
stavů… k výzvě Karla Alberta
Bavorského, jemuž pak holdováno v chrámě svatovítském
jako králi českému.“ (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 1017)

Po základní škole vystudoval střední ekonomickou školu a počátkem
60. let pracoval v řadě podniků a v několika regionálních novinách a časopisech. Kreslení se začal věnovat od roku
1965 v Čs. svazu výtvarných umělců ve
svobodném povolání. Věnoval se ilustrátorské tvorbě a své kresby publikoval
v Mladém světě, Literárních novinách,
Plamenu a Dikobrazu. Postupně se vypracoval mezi elitu našich kreslířů a ilustrátorů. Koncem 60. let spolupracoval
s hradeckým Klicperovým divadlem
jako autor libreta muzikálu Nejkrásnější válka, uváděného v divadlech doma
i v zahraničí. Je autorem kresleného večerníčku Zvířátka pana Krbce a vyšla mu
také řada autorských knih. V roce 1974
byl vyšetřován StB, nesměl publikovat,

Kresba fixem, Mladý svět, šedesátá léta

Vladimír Renčín, Kroměříž, 25. 3. 1985

proto spolupracoval s deníky Le Figaro, The Financial Times a časopisy Time
či Geo. Vyhledávaným byl pro prestižní americké, anglické a německé

publikace The Bulletin of the Atomic
Scientists, The New Sciences, Die Zeit,
IG Metall. V roce 2011 obdržel státní
vyznamenání Za zásluhy o stát z rukou
prezidenta Václava Klause. Po dlouhé
nemoci zemřel ve věku 75 let 4. 10. 2017
a pohřben byl v Hradci Králové.
-lgs-

Životem kráčet po černobílých klávesách (80 let)

foto © archiv rodiny Roklovy

Hrát na klavír pro něho bylo stejně snadné a přirozené jako pro jiné dýchání. S lehkostí se také
dokázal pohybovat v rozmanitých hudebních žánrech – od jazzu přes klasiku až po country.
Klavírista, skladatel a hudební aranžér Rudolf Rokl
se narodil 16. prosince 1941
v Rychnově nad Kněžnou. Oba
rodiče tíhli k hudbě, proto k ní
vedli i svého syna. Od útlého
dětství se věnoval hře na klavír a v sedmi letech vydal svou
první hudební nahrávku v rámci vítězství ostravské soutěže
mladých klavíristů. V roce 1955
nastoupil na Pražskou státní
konzervatoř, kde začal studovat hru na klavír, dirigování a skladbu.
Již během studií spolupracoval s Orchestrem Karla Vlacha, Studiem 5, Tanečním orchestrem Československého
rozhlasu či Laternou Magikou, kde se
alternoval například s Jiřím Šlitrem,
se kterým se následně potkal také

1926

(95 let)
Arnošt Lustig
* 21. 12. 1926
† 26. 2. 2011
český publicista,
spisovatel
světového
významu, oběť
šoa

hluboké přátelství. Společně
také v polovině 60. let odjeli
vystupovat na půl roku do Las
Vegas. Po návratu z USA se Rudolf stal aranžérem a sólistou
Orchestru Ladislava Štaidla
a vedle toho stihl pracovat i na
vlastních nahrávkách či spolupracovat s dalšími umělci, jako
například s J. Zelenkovou, E. Olmerovou nebo J. Svěceným.
V roce 1990 se rozhodl vydat
Klavírista, skladatel a hudební aranžér Rudolf Rokl
na sólovou dráhu, což mu však
v Semaforu. Přelom 50. a 60. let byl
kvůli vážným zdravotním obtížím bylo
pro Rudolfa bohatý nejen na zajímavé
dopřáno jen po krátký čas. Národní
pracovní nabídky, ale také na osudová
umělec Rudolf Rokl zemřel na rakovisetkání. V roce 1958 se seznámil se zanu hrtanu 23. 9. 1997 a pohřben byl na
čínajícím zpěvákem Karlem Gottem,
pražském hřbitově na Malvazinkách
se kterým ho pojila nejen třicetiletá
(Smíchovský hřbitov).
hudební spolupráce, ale především
Tereza Blažková

1936

(85 let)
Jan Tříska
* 4. 11. 1936
† 25. 9. 2017
český herec,
člen činohry
Národního
divadla

1951

(70 let)
Jiří Chaloupka
* 13. 11. 1951
† 7. 11. 2012
český dostihový
jezdec, vítěz
Velké pardubické
v roce 1979

10. 12. 1901 (120 let)
První předávání Nobelových
cen. Tento ceremoniál se odehrál ve Stockholmu. Od roku
1902 je většina cen předávána
švédským králem na slavnostním večeru v den výročí smrti
Alfreda Nobela. Ceny jsou udělovány v oborech fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství,
literatura a mír.
16. 12. 2001 (20 let)
Vila Tugendhat v Brně byla
zapsána na seznam světového
dědictví UNESCO. Je ojedinělým projevem funkcionalistického a internacionalistického
uvažování německého architekta Ludwiga Miese van der
Rohe. Návrh vypracoval v roce
1928 pro manžele Fritze a Gretu
Tugendhatovy.
23. 12. 1466 (555 let)
Papež Pavel II. uvalil klatbu na
Jiřího z Poděbrad, prohlásil ho
za kacíře a sesadil jej z trůnu.
Všichni jeho poddaní tím byli
zbaveni vůči němu poslušnosti.
Současně papež vyhlásil proti
kališnickým Čechám křížovou výpravu. Pavel II. podporoval uherského krále Matyáše Korvína.
23. 12. 1561 (460 let)
Ferdinand I. Habsburský obnovil pražské arcibiskupství a arcibiskupem jmenoval Antonína
Bruse z Mohelnice. Biskupem
byl v letech 1561–1580. Byl
smířlivý a nedráždil utrakvisty,
vyjednal pro ně na tridentském
koncilu přijímání pod obojí,
které i sám klidně podával.

text: Pavel Edvard Vančura (redakce@kampocesku.cz)

foto © Wikimedia Commons; Luděk Sládek
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Zvony odlétly,
nikoli do Říma (80 let)
Zelený čtvrtek velikonoční nám má připomínat zelené louky,
kde se v zahradě getsemanské Ježíš při loučení modlil. Utichl
hlahol zvonů, neboť ty odlétly do Říma. V Protektorátu Čechy
a Morava utichly zvony díky vládnímu nařízení o odevzdávání
zvonů č. 414/1941 Sb. z 26. listopadu 1941.
druh i účel. Šlo o zvony
Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava
kostelní, klášterní, hřbi16. 3. 1939 se bývalé území,
mimo Slovenska, rozdělilo
na protektorát a pohraniční oblasti připadlé říšským župám: Sudetenland,
Niederbayern-Oberpfalz,
Oberdonau a Niederdonau.
Zvony v tomto pohraničí
byly rekvírovány stejně jako
ty v protektorátu, jen se
tu začalo dříve. Za průběh
Zrekvírované zvony na shromaždišti čekají na svůj osud
Libeňský most, centrální sběrna zvonů a kovů na Maninách, po únoru 1942
akce odpovídal v Sudetské
župě Konrad Henlein. VlastZvony, co přečkaly válku, čeká identifikace
níci zvonů museli vyplnit ohlašovací list, zaznana Maninách skončily zvony z českých okresů spolu
v hamburském přístavu, 1947
menat všechny zvony a u nich jejich místo, obec,
se zvony z moravských okresů Telč, Velké Meziříčí,
kostel či kapli, vlastníka, hmotnost a spodní průJihlava a Moravské Budějovice. V Ostravě-Přívoze
měr. Dvě kopie obdržel nadřízený úřad, většinou
byla sběrna pro zbylé moravské okresy, ale od červcírkevní, který předal formuláře landrátům či stana 1942 byla ostravská sběrna přesunuta do Prahy.
rostům měst. Ohlašovací listy se seznamy nejcenPřevoz zvonů po Vltavě a Labi do Německa řídil Říšnějších zvonů kategorie D se zasílaly do Říše, proský úřad pro železo a kovy z Berlína. V přístavišti na
tože Göring chtěl mít poslední slovo u zvonů, které
Maninách se nakládaly na lodě zvony kategorie A,
měly být zachovány. Nic dobrého to nevěstilo, když
kategorie B a C tvořily rezervu. V době od července
prohlásil: „V Německu by mělo být zachováno deset
do srpna 1942 odplulo z přístaviště v Praze pět lodí
až dvanáct zvonů.“ Zvony ve sběrných střediscích
ČS Plavební akciové společnosti labské a odvezlo
církev a památková péče rozdělily do čtyř kategorií.
9 801 zvonů o hmotnosti 1 563 tun. Konečnou staniKategorie D byly umělecky a historicky nejcennější
tovní, v sadech a školách, profánní a na církevních
cí byly dvě firmy v Hamburku. Za necelý rok tak byla
zvony, které měly být zachovány. Zvony kategorie
budovách. Netýkalo se to zvonů signálních a v muzlikvidována valná část zvonového inventáře Čech
A byly určeny rovnou ke zpracování. Kategorie B
zeích. V každé náboženské obci či farnosti mohl být
a Moravy, asi 10 000 zvonů. V roce 1942 byla rekvibyla první rezerva a C zvony byly umělecky a huponechán jediný zvon k vyzvánění, zpravidla ten
zice zvonů v podstatě skončena. V Praze zůstalo asi
debně cenné. Na shromaždištích měly být prozatím
nejmenší. Okresní úřady požadovaly od vlastní277 tun zvonů kategorie B a C, 2 184 zvonů a hodiponechány zvony B a C. Památkáři na shromaždiků vyplnit formulář, kde měly být popsány zvony:
nových cimbálů, jež se do Německa nikdy nedostaly
štích zvony zdokumentovali, popsali, vyfotili a příhmotnost, průměr, výška, tón či ladění, rok ulití,
a po válce se vrátily majitelům.
padně vyhodnotili zvukový obraz. Na přelomu let
výrobce, nápis, užití, způsob zavěšení a proč nebyl
1940–1941 došlo k odebrání většiny zvonů kategozvon rekvírován za 1. sv. války. Okresní úřady tyto
Ztráty na zvonech
rie A – putovaly do hutě Kaiserwerke Lünen – Westohlašovací listy zaslaly památkovému ústavu v PraZ území Říše a okupovaného pohraničí ČSR
falia AG k roztavení. Druhá fáze rekvizice proběhla
ze a Brně a ty podle nich rozřadily zvony do kategobylo odebráno a roztaveno 42 583 zvonů církevv letech 1942–1943, kdy se shromáždily zvony katerií A, B, C, D, kdy kategorii A označily zeleným pruních a 1 193 zvonů ostatních. Z ciziny, včetně Progorií B a C. V březnu 1942 vznikl konečný plán, pohem, B žlutým, C červeným a na bok všem uvedly
tektorátu Čechy a Morava, to bylo asi 33 000 zvonů.
dle kterého zvony B a C z žup Reichsgau Sudetenmísto, okres a vlastníka zvonu. Zvony D měly zůstat
V protektorátu zbylo pouhých 13 % a na Moravě
land byly odvezeny do hutě Lünen ke zpracování.
na svých místech, ale zvony A byly určeny k okamži6 % zvonů. Zničeno bylo 10 000 zvonů v protektotému zpracování. Památkáři měli zvony roztřídit do
rátu a 3 500–4 000 zvonů v pohraničí. Celkem tedy
Zvony z Protektorátu Čechy a Morava
15. 2. 1942 a následně ohlašovací listy zaslat mini13–14 tisíc našich zvonů. Spojenečtí experti, kteří
V listopadu 1941 vyšlo v protektorátu vládní
sterstvu průmyslu, kde se řešily stížnosti, omyly či
v Hamburku neroztavené zvony třídili, sice zvony
nařízení o odevzdání zvonů. Za jeho plnění odpoopožděné návrhy památkářů. Poté dostaly ohlašoz ČSR identifikovali, ale jen asi 25 kusů.
vídala ministerstva průmyslu a školství. Pokyny pro
vací listy okresní úřady, aby zajistily sejmutí zvonů
„Srdce a zvony pukají při silném nárazu.“ Jean
odevzdání zvonů hovořily jasně, nařízení se vztahuA, B, C vlastníky a shromáždily je v ústředních sběrPaul, německý spisovatel (1763– 1825).
je na všechny zvony z bronzu bez ohledu na jejich
nách. V Praze pod Libeňským mostem v přístavišti
Luděk Sládek
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foto © Muzeum hlavního města Prahy; ČTK; zdroj: Arcibiskupství českobudějovické

Zvony z obsazeného pohraničí

KAM na výlet

Navštivte Muzeum
betlémů

foto © Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komneského

Malujte obrázky J. A. Komenského v rámci
soutěže „Komenský do tříd!“. Cílem soutěže
je zapojit žáky a studenty všech škol do
Národních oslav výročí J. A. Komenského, aby
formou portrétu výtvarně zpřítomnili osobnost
J. A. Komenského ve svých třídách, a připomněli
si tak jeho odkaz pro 21. století.
Gymnázium Krnov, Adam
Kryštof Edelsberger, 13 let

Účastnit se mohou
kolektivy tříd i jednotlivci nad 15 let. Samotnou
práci poté třídní učitel
zdokumentuje a fotografii
či video vytvořeného projektu zašle na e-mailovou
adresu komenskydotrid@
npmk.cz. V době distanční výuky mohou žáci
a studenti tvořit i doma
a následně poslat své
dílo svému učiteli. Zaslané projekty jsou zveřejňované na facebookové

stránce „Komenský do
tříd!“. Odborná komise
jmenovaná
ředitelkou
NPMK každý měsíc vybere vítězné projekty a své
hodnocení zveřejní. Inspirací pro žáky/studenty
může být speciálně vytvořený spot nebo plakát Národních oslav zveřejněný
na webu www.comenius350.cz. Na této webové
stránce jsou rovněž k dispozici i kompletní podmínky soutěžní kampaně
„Komenský do tříd!“.

ZŠ Opava, Šrámkova 4,
technika suchá jehla – grafika,
Robert Hopjan, 8. A.

V Muzeu betlémů
v Karlštejně můžete
prožít pravou vánoční
atmosféru s českými historickými
betlémy v originálním prostředí
barokního domu.

Pro děti je největším lákadlem osmdesátimetrový pohyblivý Královský betlém. Ale na
dchnou je také Hravé dílničky – kreativní programy, při kterých si děti i dospělí zdobí skleněné
vánoční ozdoby a vyrábějí různorodé vánoční
dárky. Zkrátka a dobře… pohádkovou půdu, tajemná sklepení o Vánocích osvětlená svíčkami,
vánoční atmosféru jako z babičkovských časů,
okouzlující kavárnu U betléma i zábavu pro
děti… to vše návštěvníkům nabízí jeden z nejkrásnějších domů karlštejnského podhradí.

Muzeum vystavuje největší sbírku historických
betlémů v ČR. Ale k vidění nejsou jen betlémy.
Betlémy jsou doplněné také dobovým nábytkem,
obrazy a sochami a ve venkovním areálu muzea
návštěvníky překvapí alchymistická dílna s pohyblivými alchymisty.
Silvestrovská představení
31. 12. od 15 a 19 hodin

Muzeum betlémů
Karlštejn 11, 267 18 Karlštejn
mobil: +420 604 848 564
e-mail: muzeum@
muzeumbetlemu.cz
www.muzeumbetlemu.cz

foto © Muzeum betlémů Karlštejn, autor E. Hodíková
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Chcete advent strávit královsky?
Inspirujte se k výletu na Berounsko!
Už jste dlouho nebyli na Karlštejně? Je na čase to napravit. Ideálně v době
adventu. Královský hrad je totiž místem mnoha zajímavých předvánočních akcí
a vánoční atmosféru tu pocítíte na každém kroku. Navíc se tak trochu přesunete
do doby, kdy byl advent skutečnou dobou zpomalení a klidného rozjímání.
Okouzlí vás karlštejnské Muzeum betlémů, a budete-li si chtít cestování po
středních Čechách a po Berounsku skutečně užít, vyrazte dál třeba na Křivoklát.
Po hradbách v betlému se
dokonce prochází bílá paní.
Jedna další se údajně zjevuje
ve sklepení budovy bývalé fary,
kde muzeum sídlí. Historická
budova je kulturní památkou,
ve které v 16. století bydlel
i Václav Hájek z Libočan, tehdejší karlštejnský děkan. Na
Karlštejně se podle pověstí dodnes zjevuje dvanáct bílých panen – umučených služebných.
Spíš než po bílé paní se
však rozhlédněte po historickém tržišti, které pod hradem
před Vánoci vyrůstá. K dostání
jsou výrobky řezbářů, šperkařů, adventní věnce i další vánoční zboží. Zároveň se
tu každoročně pořádá mnoho vánočně laděných

Státní hrad Křivoklát

Křivoklátské adventní trhy

akcí. Podobně je na tom i nedaleký královský hrad
Křivoklát či město Beroun. K příjemným procházkám i v zimě lákají husté křivoklátské lesy.

Další tipy na výlety v okolí
www.strednicechy.cz

Sedlčanský sportovní areál Luční

disponuje novými herními prvky i rozšířeným mobiliářem
S přispěním národního dotačního programu na podporu turismu
v regionech byla rozšířena nabídka volnočasových aktivit a doplňkový
mobiliář ve sportovně-rekreační zóně v Luční ulici v Sedlčanech.
Park je díky své poloze snadno dostupný nejen
z centra města, ale také z obou nově zrekonstruo
vaných sedlčanských nádraží – autobusového
i vlakového –, a má tak potenciál stát se místem
trávení volného času celých rodin, a to nejen místních, ale i přespolních.
Centrální obdélníková plocha bezmála hektarového parku je travnatá, a je tak využitelná pro
nejrůznější týmové sporty – fotbal, ragby, požární
sport, softball, frisbee atp., stejně jako např. pro
jógu či jiné fitness aktivity. Zatravněná plocha je
rovněž ideálním místem k relaxaci, třeba při pikniku. Kolem trávníku je pak vyasfaltován půlkilometrový okruh vhodný pro dnes tolik oblíbené inline
bruslení či skateboarding, ale také pro cyklisty
a koloběžkáře, zejména ty začínající. Komu už by
nestačil zdejší ovál, může se z areálu přímo napojit
na Krčínovu cyklostezku, která propojuje Sedlčany
a Sedlec-Prčice.

V posledních týdnech byly vybudovány další
prvky, které přispěly k rozšíření možností, jak trávit ve sportovně-rekreační zóně volný čas. Pro nejmenší jsou zde nové lanové prolézačky, pro větší
děti i dospělé pak plocha pro parkour a workout.
Pro zvýšení komfortu návštěvníků parku bylo

Projekt „Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ul., Sedlčany“
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

10 | www.kampocesku.cz

rozšířeno taktéž zázemí. Zejména v horkých letních dnech zajisté přijde vhod možnost svlažit se
venkovní sprchou či zahnat žízeň osvěžující vodou
z pítka, stejně jako se před parným sluncem či nenadálou průtrží mračen ukrýt v dřevěném altánu.
Samozřejmou součástí zázemí parku jsou nejen
lavičky, ale také mobilní toalety s přebalovacím
pultem. Pro cyklisty je v areálu nově k dispozici dobíjecí stanice elektrokol. V těsné blízkosti parku je
rovněž možnost parkování.
Když počasí dovolí, vyrazte s rodinou či přáteli
do sedlčanského parku nabízející široké možnosti
aktivního i pasivního odpočinku.

www.mesto-sedlcany.cz

foto © Adam Dufek; archiv Středočeské centrály cestovního ruchu

Přímo naproti královskému hradu Karlštejn, který Karel IV. zamýšlel nejen jako svou
honosnou rezidenci, ale také
jako pevnost vhodnou k uložení korunovačních klenotů,
k návštěvě láká celoročně otevřené Muzeum betlémů. Najdete v něm řadu atraktivních
pohyblivých betlémů i skutečný skvost: největší loutkový
betlém v České republice. Jde
o Královský betlém, rozkládající se na ploše 80 m2. Obsahuje
na padesát figurek, z nichž nejmenší Ježíšek měří asi 25 cm.
Betlém zachycuje hrad Karlštejn a jeho podhradí a najdete v něm i postavy
deseti českých panovníků.

Státní hrad Karlštejn

KAM na výlet

Cyril, po Alšovi Mikoláš (120 let)

foto © sbírky SVMK; Luděk Sládek

Budoucí český malíř, grafik a ilustrátor byl křtěný jako
Cyrill Mikoláš, příjmením Bouda. Za kmotra mu byl totiž
Mikoláš Aleš. Narodil se v Kladně 14. listopadu 1901
středoškolskému profesoru kreslení Aloisi Boudovi
a výtvarnici Anně, roz. Suchardové, sestře umělců
Stanislava a Vojtěcha Suchardových.
Většinu života
prožil v Praze, kde
absolvoval Uměleckoprůmyslovou
Cyril Bouda na fotografii
školu u Františka
B. Valenty, 1932
Kysely (1923), následně studoval na
grafikem. Jeho díla předAVU u Maxe Švastavuje grafika volná
binského (1926).
i užitá, především knižní.
Z výstavy ExposiPoužíval různé techniKostel sv. Mikuláše ve Velinách
tion international
ky – suchou jehlu, lept,
des Art décoratifs v Paříži 1925 přivezl stříbrnou
litografii, dřevoryt a mědiryt. Vytvořil 1 543 orimedaili. Když po Švabinském převzal grafickou
ginálních grafik, tisíce kreseb knižních ilustrací
speciálku prof. Tavík František Šimon (1929),
a obálek, na tři desítky známek a stovky drobných
stal se Cyril jeho asistentem a oženil se s jeho
kreseb i akvarelů a jeho ilustrace najdeme v řadě
dcerou Evou. V letech 1946–1972 vyučoval na
kreslených filmů. Tvořil návrhy pro vitráže, navrAVU, také působil jako profesor na Pedagogické
hl panoramatické tapisérie Praha matka měst.
fakultě UK a v Brandýse (1964–1972). V Praze žil
V roce 1977 podepsal tzv. Antichartu. Cyril Bouda
v domku ve Vlašské ulici pod Petřínem, ale často
zemřel 29. 8. 1984 v Praze a pohřben byl na Bubepobýval i v Ptáčově u Třebíče (druhá žena Helenečském hřbitově.
na byla z Třebíče). Syn Jiří se stal také uznávaným
-lgs-

Netradičně tradiční
Poděbrady
Pojďte zažít lázeňské Poděbrady,
jak je neznáte…
Vánoční čas v Poděbradech

Kromě tradičních turistických lákadel, jakými jsou zámek, kolonáda, lázeňský park, léčebné
procedury a nádherné procházky po březích Labe,
vám v letošním podzimním a zimním čase nabízí
např. 13. listopadu Svatomartinské trhy s cimbálovou hudbou na 1. nádvoří zámku, v 11.11 hod.
přijede Martin na bílém koni a slavnostně otevře
Svatomartinské víno. Pokud jste spíše příznivci
piva, pak je pro vás připraven Svatomartinský pivní
speciál, ze kterého výtěžek poputuje na podporu
Poděbradského psího útulku Haryk.

Adventní trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad

Srdečně zveme na Kladenský zámek v kouzelném
čase adventním. Přijďte se k nám vánočně naladit
a třeba se setkat s některou z tajemných postav
tradičního staročeského adventu.

4.12.

Řezbářský kurz
„Vyřežte si figurku do Betlému“
Celodenní kurz pro dospělé, ze kterého
si účastníci odnesou figurku a řezbářské
náčiní.

11.12. Vánoční rukodělný trh v Kladenském zámku
Milá příležitost nakoupit originální
vánoční dárky od místních výtvarníků
a naladit se na vánoční notu. Během
doprovodného programu vystoupí
Gemini Musicales.
Více informací:
www.kladenskyzamek.cz

Chuť adventu můžete nasát na Adventních
trzích podbarvených hudbou, zvukem flašinetu,
vůní svařeného vína a dobrého jídla, a to každý adventní víkend od soboty 27. listopadu, v čase 10–17
hod. Připraven je doprovodný program (Ať nám svítí naše světýlko – putování za anděly, koncertní vystoupení ZUŠ a ZŠ, rozsvěcení vánočního stromečku, divadélko pro děti, tvořivé dílničky) a pro štědré
dárce Andělská adventní sbírka věnovaná handicapovaným dětem, podporovaným občanským sdružením Přístav. Finále společných oslav adventního
času bude ve znamení Vánočního koncertu MONIKY ABSOLONOVÉ (22. 12. v 17 hod.).
Aktuální program akcí a dění ve městě můžete sledovat na www.ipodebrady.cz nebo na facebooku mestskekulturnicentrum.podebrady, divadlopodebrady a kinopodebrady.

www.ipodebrady.cz
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ADVENT
S RAKOVNICKOU
KNIHOVNOU

Kralupy připravují bohatý
adventní program
Město Kralupy nad Vltavou zve na
kulturní akce pořádané v rámci letošního
adventu. Pestrý program nabídne jak
kulturní, tak sportovní vyžití pro všechny
generace a každý si určitě najde to své.

Průchozí světelná brána
bude k dispozici i v letošním roce

Roubenka Lechnýřovna

V minulém roce byl adventní čas velmi silně zasažen koronavirovou pandemií. Tradiční programy
musely v mnoha obcích či městech ustoupit do pozadí a vůbec celé předvánoční období zdaleka nepřinášelo tolik radosti a potřebné pohody. A přesně
tento faktor výrazným způsobem vstoupil do rozhodování organizátorů kralupských adventů, kteří si letos vytyčili skutečně nemalé cíle. Pokud vše dopadne
podle předpokladů, mohou se návštěvníci těšit na
pravděpodobně nejpestřejší nabídku akcí, nemluvě
o vánoční výzdobě města. Největším lákadlem bude

Prodejní a inspirativní vánoční
výstava

Pozvání do Dobříše

od 22. 11. 2021

Zlatá roubenka
14. 12. 2021 od 16 hodin

bezesporu nainstalované kluziště před kostelem na
Palackého náměstí, které si první nadšenci vyzkoušejí již od poloviny listopadu. Odhalování vánočních
stromků následně připadá na 27. 11. (Kralupy – Minice) a 28. 11. (Palackého náměstí – 18 hod.), přičemž
obě tyto akce podpoří další bohaté menu v podobě
koncertů, dětských představení a jedinečných předvánočních trhů. V blízkosti radnice však bude rušno
i o dalších víkendech, a to až do 19. 12., 4. adventní neděle, která se ponese v duchu vánočních písní
Vocal bandu Markéty Aptové a slavnostní laserové
show. Kompletní program adventních oslav najdete
na webových stránkách www.mestokralupy.cz.
Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 739 811
www.mestokralupy.cz

foto © Město Kralupy nad Vltavou, Aleš Levý

Adventní oslavy se v Kralupech
tradičně uskuteční na Palackého náměstí

Město Dobříš leží v podhůří Brd a na první pohled vás zaujme
prostorným náměstím s dominantní historickou radnicí.

Husovo náměstí

Adventní svícení

Svícen přání a vzpomínek, hudba

16. 12. 2021 od 8 do 16 hodin
Dvorek před knihovnou

Řemeslný jarmark
a antikvariát knih

18. 12. 2021 od 13 do 18 hodin
Husovo náměstí

Rakovnické
nadělení

Předvánoční setkání s dobrou
muzikou, řemeslný jarmark,
tradiční občerstvení
Informace: www.infocentrum-rakovnik.cz
tel. 313 513 310, 313 512 270
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Radnice města Dobříš

Dále zde naleznete například
Kopáčkův dům, Halasův domek
nebo bývalou synagogu a další
budovy, které měly v historii města
velký význam. Hlavní dominanta
města je Zámek Dobříš se dvěma
parky, který je v majetku rodiny Colloredo-Mansfeld. Nedaleko zámku
stojí kostelík zasvěcený Nejsvětější
trojici, při kterém jsou umístěny
dvě nově zrekonstruované sochy
svatého Judy-Tadeáše a svatého
Leonarda. K oběma sochám se
váží zajímavé pověsti. Za zhlédnutí
také stojí Muzeum Dobříš, které je

Kopáčkův dům

věnováno především výrobě rukavic a židovství v Dobříši. Rukavičkářství je s Dobříší neodmyslitelně
spjato především díky Rukavičkářským závodům, které zde fungovaly v letech 1950–1992. Další
turistické a cykloturistické cíle naleznete v brdských lesích, které jsou
rodištěm trampingu u nás. Turistické mapy a sběratelské předměty
i další podrobné informace získáte
v Informačním středisku Dobříš,
každý všední den od 8 do 17 hodin.
Bývalá synagoga, nyní kulturní dům

www.mestodobris.cz

foto © archiv města Dobříš

Pohoda V Brance

Skiareál Lipno, zážitek pro celou rodinu

KAM pro děti

Skiareál na Lipně – nejmodernější v celé České republice
Intersport půjčovna je skvěle vybavena

Lyžování na Lipně
v rodinné atmosféře
Zima na Lipně, to je lyžování pro celou rodinu, partu přátel i jednotlivce. Lipenské
sjezdovky, které dohromady měří třináct a půl kilometru, nabízejí velkou porci
zábavy na jednom místě a uspokojí lyžaře všech kategorií.
Fox park Lipno

Fox park je největším a nejlepším výukovým
parkem pro děti a začátečníky v České republice. Je zdarma a přináší dny plné zábavy. Najdete
v něm čtyři pojízdné koberce pro maximální pohodlí při přepravě na svahu nebo pohádkové a zvířecí slalomové dráhy s podjezdy a tunely. K ruce
máte i moderní výukové pomůcky pro děti podle
nejnovějších trendů.
Neobvyklý zážitek prožijete při večerním lyžování, které se koná za umělého osvětlení na nejdelší sjezdovce v areálu každý den od 18 do 20 hodin.

Když malí nevědí, velcí poradí…

Intersport půjčovna Skiareálu Lipno

Na Lipně najdete nejmodernější lyžařský ski
areál v celé České republice. Je přizpůsobený
nejen pro rodiny s dětmi, ale nabízí zábavu pro
lyžaře všech kategorií. Na jeho svazích si tak užijí
lyžování rodiny i skupiny přátel, které čítají lyžaře
začátečníky i ty pokročilejší. Sjezdové tratě mají
různou obtížnost. Od těch mírných přes střední
až středně těžké tratě. Sjezdovky s příjemným pozvolným profilem jsou naprosto ideální pro děti
a začátečníky, ty příkřejší pak pro lyžaře zkušenější.
Všechny tratě jsou kompletně pokryty zasněžovacím systémem, a díky bohaté zásobě vody z lipenského jezera je tak možné lyžovat i při nedostatku
přírodního sněhu.
Ve Skiareálu Lipno na vás čekají zcela bezpečné a výborně nachystané sjezdovky, ale i kvalitní vybavení. Přepravu lyžařů zajišťují tři pohodlné a moderní čtyřsedačkové lanovky a jedna

dvousedačková. Ta se nachází u nové sjezdovky
Lipenské v nejvýchodnější části areálu. Abyste se
při nastupování cítili zcela komfortně, pomohou
vám zpomalovací rozběhové koberce.
Jednou z novinek posledních let je rozšířený
a vylepšený Snowpark, který je připraven pro lyžaře všech výkonnostních kategorií. Od úplných
začátečníků až po pokročilé jezdce. Vyzkoušet si
ovšem můžete i Skicrossovou či Snowcrossovou
trať, která je samostatně oddělena a měří více než
jeden kilometr. Zároveň si ji mohou projet zkušení
či méně zkušení snowboardisté.
Ti nejmenší si zadovádí na sněhové pokrývce
i s maskotem areálu lišákem Foxem, který na ně
každý den čeká ve výukovém hřišti Fox park a postará se o zábavu svými animačními programy. Těšit se můžete také na lyžařské závody a pravidelné
večerní bobování.

1. Kolik kilometrů sjezdovek je
ve Skiareálu Lipno?
a) 8,5 km
b) 10,5 km
c) 13,5 km
2. Jak se jmenuje výukové hřiště, které
je pro všechny návštěvníky zdarma?
a) Fox park
b) Liščí hřiště
c) Luna park
3. Pro koho je připraven zábavný
Snow park?
a) pro začátečníky
b) pro profesionály
c) pro lyžaře všech kategorií

?

Své odpovědi nám posílejte do
10. prosince z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
Skiareálu Lipno zajímavé ceny.
www.lipno.info
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Festival betlémů zahájí
advent v Jindřichově Hradci
Předvánoční festival betlémů se bude
v Jindřichově Hradci konat v tradičním čase
o prvním adventním víkendu 26. až 28. listopadu.
V muzejních prostorách minoritského kláštera ve

Adventní náměstí Míru

o hledání ztracené kozy. Během
akce bude přístupný anamorfní
portrét Tomáše Krýzy – tvůrce
Krýzových jesliček – od Patrika
Proška, který je umístěn již
nastálo v sakristii kostela
sv. Jana Křtitele. Výjimečně
bude v tomto čase otevřena
i městská vyhlídková věž.
v letošním roce odehraje v sobotu 27. 11. 2021 za
doprovodu Antikvartetu Dušana Vančury.
O druhém adventním víkendu, 4. a 5. prosince,
vás zveme k návštěvě tradičních Adventních dnů
na zámku a vánočních trhů ve městě.
1. ledna 2022 přivítá Jindřichův Hradec nový
rok při slavnostním ohňostroji.
Po celou dobu adventu si nenechte ujít
prohlídku unikátního mechanického betlému
Krýzovy jesličky.

Mechanický betlém Krýzovy jesličky

Štítného ulici budou k vidění různé betlémářské
techniky a návštěvníci budou moci pozorovat
řezbáře vyřezávající dřevěné betlémské figurky
při práci. Nakoupit vánoční dekorace a výrobky
klientů chráněných dílen bude možné na malém
adventním trhu v barokní kapli kláštera. Pro děti,
které přijdou s rodiči, budou opět připraveny
tradiční dílničky nebo také nová napínavá hra

Nádvoří hradu a zámku Jindřichův Hradec

Tradiční Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na jindřichohradeckém náměstí Míru se

Více o adventních akcích
Infocentrum Jindřichův Hradec
www.kultura.jh.cz
www.infocentrum.jh.cz

Na prodloužený víkend

do Budějovic

Sleva

30%

na ubytování

Adventní trhy
19. 11. 2021—5. 1. 2022
Rozsvícení vánočního stromu
27. 11.
Přílet Anděla
5. 12.
Radniční vánoční trhy
13. 12.—18. 12.
Vánoce na starém městě
a staročeská ulička v Panské
19. 12.
Živý Betlém
21. 12.

www.budejce.cz

Inzerce KAM 199x125,5_fin.indd 1
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Návštěvníky vítají Veselá kola

Pekárna Lužnice

Pokud se vydáte do Veselí nad Lužnicí, půvabného letoviska na jihu
Čech od června do září, uvítá vás mnoho originálně vyzdobených
květinových kol.

V listopadu se otevře nová pekárna
u Čelkovického mostu na pravém
břehu Lužnice v Táboře. Kdysi tu bývala
dvě pekařství, na každém břehu jedno.
Je čas navázat…

1

2

V roce 2018 Infocentse objevují desítky kol.
rum města vyhlásilo souPodnikatelé vyzdobenýtěž O nejhezčí Veselé kolo
mi koly lákají návštěvníky
a vyzvalo místní veřejnost
do provozoven, přidávají
a podnikatele k nazdobese místní spolky a jednot3
ní nepotřebných kol kvělivci. Vyzdobená kola budí
1. Senior kolo Jaroslavy Popelkové, 2. Oháklé kolo Margity
tinami. Podmínkou účasti
zájem návštěvníků, kteří
Prchalové, 3. Pojízdné kadeřnictví Mariky Syrovátkové
v soutěži bylo umístit
mají možnost se do akce
takto vyzdobené kolo na veřejné prostranství. Názapojit tak, že se s některým z kol vyfotí, foto zašlou
vštěvníci i občané města následně hlasují na Facedo infocentra a získají zajímavý dárek.
booku infocentra pro svého favorita. Během sezony
Více o akci
kola hodnotí i odborná porota. Fantazii se meze
www.veseli.cz
nekladou, a tak tryská celý gejzír nápadů a v ulicích
(informační centrum / fotogalerie)

Pekařství má jednoduchý cíl – péct chleba
a pečivo, které sami chceme jíst. Vycházíme z chuti
a surovin – náš chleba není jen český, koláče moravské a bagely vídeňské. Používáme lokální suroviny, a kde to nejde, suroviny s jasným původem.
KURZY pečení na Střelnici: neděle 7., 14.
a 21. listopadu.

NECHTE SE UNÁŠET
NAŠÍM PEČIVEM
Více na
www.facebook.com/pekarnaluznice/

TÁBORSKÉ VÁNOCE
24. 11.–7. 1. Vánoční výstava

19. 12. Zlatá neděle
24. 12. Štědrovečerní vytrubování

– Andělské Vánoce
26. 11.
Rozsvícení vánočního stromu
Půlnoční mše
1.–23. 12. Ježíškova nebeská kancelář 26. 12. Sváteční varhanní koncert
5. 12.
Čertovské rojení
1. 1. Novoroční varhanní koncert
11.–12. 12. Staročeský vánoční trh

www.visittabor.eu
www.kampocesku.cz | 15
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Zimní akce na hradě Loket

První vlaštovkou zimy na hradě budou Svatomartinské slavnosti dne 14. listopadu 2021. Na
nádvoří hradu bude od 10 do 17 hodin připraveno
svatomartinské pohoštění, které zahrnuje husy,
kachny, koláče a víno za doprovodu kulturního
programu. Interiérem hradu pak povede dětská
stezka, po jejímž splnění každé dítko obdrží odměnu, dále bude připraven dětský kulturní program
a samozřejmě nebudou chybět dílny, při kterých
si každý malý návštěvník vyrobí vlastní lampion
(doporučujeme donést svítící drátky), který ihned
v pět hodin využije při lampionovém průvodu městem od hradu do amfiteátru. Na závěr si
v amfiteátru děti projdou stezku splněných přání
a podle počasí si opečou buřty na ohni. To, že se
blíží Vánoce, připomene dne 27. listopadu 2021
od 16.30 hodin vernisáž výstavy Krušnohorské
Vánoce, při níž návštěvníci budou moci slyšet odbornou přednášku na dané téma či adventní koncert a užít si rukodělné tvoření – výrobu jehličnaté
vánoční výzdoby do svého obydlí (doporučujeme
vzít si korpusy na věnce či vypichovací hmotu na
živé rostliny a dekorace s sebou) či trojrozměrné

papírové hvězdy. Jak název výstavy napovídá, zaměří se na
historii vánočních tradic a s nimi
spjatých lidových řemesel. Návštěvníci uvidí nejen betlémy
různého zpracování či materiálu,
ale i tradiční zdobení vánočního

Hrad Loket v zimě

v termínu 11. a 12. prosince 2021 od 10 do 18 hodin. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet výrobu
např. slaměných ozdob nebo zdobení perníčků. Tu
správnou atmosféru adventu doplní flašinetář, koledy, krušnohorská folklorní muzika a tanec a divadelní kousky pro malé i velké. O pořádek se po oba
dny budou svědomitě starat habartovští četníci.
Veškeré podrobné informace o konání jednotlivých akcí se dozvíte na webových stránkách nebo
na facebookovém profilu hradu.

Krušnohorské Vánoce na hradě

stromečku, tradiční prostření štědrovečerní tabule,
vánoční dárky a zvyky (výstava potrvá až do ledna 2023). Poslední velkou plánovanou akcí na hradě v tomto roce jsou Krušnohorské vánoční trhy

Kouzelné vánoční prohlídky
v Plzeňském kraji
Adventní čas je dobou vánočních příprav, rozjímání a radostného očekávání. S tímto
obdobím je spojena celá řada lidových tradic a zvyků. Právě o nich se dozvíte plno
zajímavostí na vánočních prohlídkách hradů a zámků Plzeňského kraje, a užijete si
tak kouzelné chvíle s celou rodinou. Máme pro vás několik regionálních tipů z mnoha.

Hrad Loket, o. p. s.
Zámecká 67, 357 33 Loket
tel.: +420 352 684 648, mobil: +420 606 112 242
e-mail: pokladna@hradloket.cz
www.hradloket.cz

text © Hrad Loket, o. p. s., autor Mgr. Jana Těžká; foto © Jaroslav Piela a Šárka Žižková

V říjnu byly na hradě zahájeny dvě významné akce, které mají přesah
i do zimních měsíců, a to výstava České korunovační klenoty na
dosah / osudy 22 korunovaných panovníků a výstava regionálního
umělce malíře Štefana Vnučka, jež představuje 30 zapůjčených děl.

vánoční prohlídky ve dnech 27. 11., 4. 12., 11. 12.,
18. 12., 27. 12., 28. 12., 29. 12. a 30. 12. Nenechte
si ujít speciální prohlídku o životě v zimě ve středověku a tematické prohlídky o vánočním čase na
Šumavě na hradu Kašperk ve dnech 28. 12. – 1. 1.
vždy od 10 do 16.30 hodin. Na hradu Radyně si
nenechte ujít 25. 12. a 26. 12. úžasné kostýmované
prohlídky. Vánočně vyzdobený zámek Zbiroh láká
na Adventní zámeckou večeři od 1.–23. 12. Obsahem večeře bude pětichodové menu & káva s vánočním cukrovím. Zámek zve dále na Vánoční prohlídky zámku Zbiroh 4. 12., 11. 12., 18. 12. a 25. 12
vždy od 13.30 a 15.30 hodin, na Vánoční jarmark
11. 12. od 11 hodin a nádherný Vánoční koncert
11. 12. v Muchově sále od 18 hodin.

Těšíme se na vás!

Srdečně zváni jste 11. 12. od 10 hodin do jízdárny ve Světcích u Tachova na Vánoční jízdárenský jarmark, kde si užijete kulturní program,
děti dílničky a garantujeme vám neopakovatelný
zážitek z prohlídky jízdárny. Na tachovském zámku jsou přichystány 18. 12. od 16, 17 a 18 hodin

16 | www.kampocesku.cz

adventní kostýmované prohlídky zámku aneb
Vánoce u Windischgrätzů, dále 27. 12. a 28. 12. vánoční prohlídky zámku s kastelánem vždy od 13,
14, 15 a 16 hodin. Odpočinout si můžete během
listopadu a prosince v prostorách slavnostně vyzdobeného hradu Švihov, kde budou speciální

www.turisturaj.cz

foto © Jiří Strašek

Vodní hrad Švihov

Více informací k vánočním prohlídkám v Plzeňském kraji naleznete přímo na webových
stránkách vybraného hradu či zámku, kde budou
průběžně aktualizovány informace v souvislosti
s epidemiologickou situací COVID-19.

KAM na výlet

Na Vánoce do Chebu
Vánoční trhy v Chebu nabídnou také v letošním roce nepřeberné množství
lákavých důvodů, proč si je nenechat ujít. Poznejte Cheb v čase vánočním.

Vánoční trhy v Chebu pořádá
od 27. 11. do 26. 12. 2021
Západočeské divadlo v Chebu
za finanční podpory města Cheb.

Více na
www.chebskevanoce.cz

Zveme vás na koncerty, ke stánkům s vánočním zbožím, dobrým jídlem a pitím, pro děti připravíme Ježíškovu dílnu, svou dovednost ukáží
řemeslníci. V provozu až do 2. 1. 2022 bude oblíbené kluziště. Chybět nebudou regionální umělci ani
známé osobnosti české hudební scény jako Tereza
Kerndlová, Andrea Tögel Kalivodová, David Deyl,
Jitka Zelenková, Voxel, Radka Fišerová Verona, Jakub Smolík.

Město Cheb plánuje zřízení
Středoevropského centra historických krovů

Vybudovat moderní centrum evropské
úrovně reprezentující město Cheb
a Českou republiku v mezinárodním
měřítku – to je dnes hlavním úkolem
městského Nadačního fondu Historický
Cheb.
Centrum bude sloužit pro výzkum, prezentaci,
ochranu a praktickou řemeslnou péči o historické
krovy a tradiční tesařské řemeslo. Jeho sídlo postupně vzniká v autentických historických budovách zbrojnice a špýcharu v bývalém městském
dvoře v Hradební ulici. Ty budou adaptovány s nejvyšší architektonickou kvalitou a citlivostí ke stavebnímu a řemeslnému provedení.
Architektonickou studii
tohoto záměru zpracovává
ateliér RCNKSK architektů
Filipa Koska a Jana Říčného.

Budovy zbrojnice a špýcharu v městském dvoře

www.historickycheb.cz
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Památník Terezín
Vás srdečně zve na

POCHOD ŽIVÝCH
se svíčkami

Přesně po 80 letech, ve stopách prvního židovského transportu
Lorem ipsum
24. listopadu 1941 do nově vzniklého ghetta v Terezíně.
Kdy? 24. listopad 2021 od 16:00.
Kde? Bohušovice nad Ohří, před nádražní budovou.
Kudy? Do Terezína (k pietní desce železniční vlečky).

S krátkým programem na začátku
a položením květin na konci.
Svíčky zajištěny.

80. výročí zahájení deportací Židů z českých zemí
a vzniku ghetta Terezín

KAM na výlet

Předvánoční čas v Březně
Dne 29. listopadu se bude v Březně konat tradiční rozsvícení vánočního
stromečku, jehož předzvěstí je zdobení pouličních lamp veřejného osvětlení
vánočními světelnými ozdobami a zdobení živého smrku před radnicí.
Jako každý rok zde vystoupí děti ze Základní
a Mateřské školy Březno, které nám zazpívají
koledy. Dále zde bude k poslechu kapela
Silentium24, která je již neodmyslitelným článkem
každého rozsvícení. Dospělí se mohou těšit na
svařák a tradiční české pohoštění. Děti budou moci
napsat dopis Ježíškovi.

Březenský betlém se zvoničkou

K vidění zde opět bude březenský dřevěný
betlém, který není jen tak náhodou nazývaný řezbářským skvostem. Betlémské postavy jsou zhotovené v životní velikosti a patří k nim i zvonička, na
kterou si můžete zazvonit a něco si přát.

Infocentrum Březno
Štefánikova 82, 431 45 Březno
tel.: +420 474 692 016
e-mail: infocentrum@obecbrezno.cz
www.obecbrezno.cz

V Krytu Václav
Krejcar i úředníci

ADVENT V LITOMĚŘICÍCH
Adventní trhy
Mírové náměstí
26. - 28.11.
3. - 5.12.
10. - 23.12.

Náměstí s radnicí – sídlo Galerie Kryt

Václav Krejcar stál v roce 1987 u zrodu
sdružení výtvarníků VOSA. V něm se
vystřídalo více než 90 umělců.

Adventní jarmark
Hrad Litoměřice
4.12.

Navštivte také:
Vyhlídkovou věž Kalich
Dómský pahorek
Hrad s expozicí českého
vinařství
Expozici dolu Richard
v litoměřickém podzemí

Galerii Felixe Holzmanna
Severočeskou galerii
výtvarného umění
Expozici „Litoměřické
pivovarnictví od minulosti
k dnešku“
Světničku K. H. Máchy
www.litomerice.cz

Autor se věnuje portrétu i krajině a říká: „Jsem
malíř amatér, posilněn přijatelnou lidskou filosofií,
posbíranou životem, kterého i šmouha dokáže
inspirovat nejen k zarámování jinak nedokonalého
obrazu.“ Výstava V. Krejcara bude v Krytu
k vidění od 12. do 30. 11. 2021.
Na výstavu navážou úředníci s benefiční
výstavou! Na úřadě se sešlo pár chytrých hlav,
a společně se pak všichni rozhodli, že pomohou
Michaele Valentové z Ostrova, která trpí
roztroušenou sklerózou. I vy můžete pomoci.

www.klasterec.cz

text © Mgr. Lenka Fricová

text a foto © Obec Březno

Vánoční strom v Březně

Putovaní za Ježíškem proběhne 17. prosince 2021, kdy se malí i velcí poutníci vydají na cestu
do Betléma. Děti přinesou dárek Ježíškovi, aby se
ujistily, že i letos mohou pod stromečkem očekávat vánoční nadílku. Cesta do betléma je hezkou
předzvěstí svátečního času a věříme, že přispěje
i k pohodovému zakončení celého týdne a zároveň
naladí všechny na nadcházející vánoční svátky.
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Advent

v Kadani

27. listopadu v 10:00 hodin / Mírové náměstí / vstup volný

Advent

od 16 hodin koncert Petra Bendeho, v 17 hodin finále – adventní zpěvy,

předání hornického světla sv. Barbory, rozsvícení první svíce na adventním věnci,
ohňostroj a slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
po celý den bohatý kulturní program, adventní trhy, vánoční zvyky a tradice s divadlem Navenek

27. listopadu od 10:00 hodin / františkánský klášter / vstup volný
Pod vánočním stromkem / zahájení výstavy hraček z 20. století
28. listopadu v 17:00 hodin / kostel Stětí sv. Jana Křtitele / vstupné dobrovolné

Madrigal / Adventní koncert
12. prosince v 17:00 hodin / kostel Povýšení svatého Kříže / vstupné 180 Kč

Schola Gregoriana Pragensis / Adventus Domini
19. prosince v 19:00 hodin / Orfeum / vstupné 280 Kč

Pavel Šporcl / Vánoce na modrých houslích

+ komorní orchestr

www.kultura-kadan.cz

Vánoce v Turnově

KAM pro děti
návštěvnického centra na náměstí Českého ráje
v Turnově. Seznámíte se zde s městem a jeho okolím a načerpáte inspiraci pro své výlety.

Když malí nevědí, velcí poradí…

Zažijte adventní
atmosféru v Turnově
Město Turnov má v každém období roku své kouzlo
a má svým návštěvníkům co nabídnout.
Přijeďte a užijte si adventní atmosféru ve vánočně vyzdobeném Turnově. Čekají vás adventní
koncerty v turnovských kostelích i na vánočně vyzdobeném hradě Valdštejn, vánoční řemeslné trhy
nebo tvůrčí dílničky.
Zavítat můžete do Muzea Českého ráje, kde
mají pro děti připravené hned dva interaktivní
průvodce, které je zábavnou formou provedou
expozicemi.
V Zákaznickém centru Granát se seznámíte
s výrobou šperků s českými granáty a děti si zde
budou moci najít svůj granátek. Příjemná je i zimní

procházka do městské části Dolánky, kde se nachází Dlaskův statek, který vždy v tomto období
ožívá vánočními tradicemi. Hned v sousedství pak
můžete navštívit Dům přírody Českého ráje, jehož
interaktivní expozice se bude dětem jistě líbit.
Pro všechny, kteří mají rádi pohyb, je k dispozici zimní stadion Ludvíka Koška ve sportovním areá
lu Maškova zahrada nebo lyžařský areál Struhy.

Nové návštěvnické centrum Turnov
Od nového roku budete moci zavítat do zrekonstruovaného informačního centra a nového

1. Které zvíře je ve znaku města Turnova?
a) pes
b) orel
c) lev
2. Ve kterém regionu se Turnov nachází?
a) Krkonoše
b) Český ráj
c) Jizerské hory
3. Která řeka městem protéká?
a) Jizera
b) Labe
c) Nisa
4. Který kostel v Turnově nenajdete?
a) kostel sv. Petra a Pavla
b) kostel sv. Mikuláše
c) kostel sv. Františka z Assisi
5. Čím se město proslavilo?
a) výrobou porcelánu
b) výrobou šperků s českými granáty
c) výrobou zápalek

?

Své odpovědi nám posílejte do
10. prosince z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
Regionálního turistického informačního centra
Turnov hodnotné ceny.
Regionální turistické informační centrum Turnov
náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
tel.: +420 484 803 041-042
e-mail: info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz

Projekt Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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NOVĚ
OTEVŘENO
V LIBERCI!

KAM na výlet
Muzejní adventní trhy v Hradci Králové

středu a neděli v měsíci říjnu, listopadu a prosinci
nebo po domluvě (mobil 603 955 765).
Žižkova 252, Třebechovice pod Orebem | mobil: 603 955 765 | www.facebook.com (hledejte
Ateliér Chaloupka)

Výběr těch „nej“ akcí na Hradecku
Akce okolo sv. Martina
11. 11. | PŘÍJEZD MARTINA NA BÍLÉM KONI POD BÍLOU VĚŽ | Hradec Králové, www.hradeckralove.org
13. 11. | MARTINSKÝ JARMARK a SLAVNOSTI
DŘEVA | Nový Bydžov, www.novybydzov.cz
13. 11. | MARTINSKÉ TRHY | Hradec Králové,
www.adalbertinum.cz
13. 11. | VÍTÁNÍ SV. MARTINA NA BÍLÉM KONI |
Hořiněves, www.horineves.cz

Adventní trhy a další předvánoční akce

Na Hradecku není nuda
ani za špatného počasí
Pro milovníky muzeí máme nabídku tří míst, která zcela jistě nesmíte minout.
Muzejní návštěva navodí tu správnou předvánoční atmosféru a při zimních
plískanicích je to navíc ideální zastávka pro dospělé i děti!

20. 11. | VÁNOČNÍ TRHY | Smiřice,
www.mestosmirice.cz
26.–28. 11. | MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRHY | Hradec
Králové, www.muzeumhk.cz
27. 11. – 12. 12. | VÁNOCE NA ZÁMKU | Hrádek
u Nechanic, www.zamek-hradekunechanic.cz
29. 11. – 14. 12. | VÁNOCE LETEM SVĚTEM | Karlova
Koruna, www.karlovakoruna-zamek.cz
10.–22. 12. | VÁNOČNÍ TRHY | Hradec Králové,
www.adalbertinum.cz

Muzeum hraček
Stuchlíkovi
Manželé Stuchlíkovi v Novém Bydžově vytvořili ráj pro
ty, kteří se zajímají o hračky
z dob minulých. Přijďte dětem vyprávět o vašem dětství
a o tom, s čím jste si hrávali vy.
V dnešní době sbírka muzea
čítá tisíce hraček a je již takového rozsahu, že patří mezi
největší stálou expozici historických a retro hraček v republice. Doporučujeme zejména
noční prohlídky, které navodí tajemnou atmosféru.
Muzeum je otevřeno pouze v prosinci od úterý
do pátku od 10 do 16 hodin, pátky jsou věnované
nočním prohlídkám od 18 do 22 hodin. Expozice je
rozšířena o výstavu betlémů.
U Mlýna 1437, Nový Bydžov | mobil: 608 985 477
| www.muzeumhracekbydzov.cz

Třebechovické muzeum betlémů
Tohle muzeum je celé protkané vánoční atmosférou… Najdete tu unikátní mechanický betlém
lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla. Jako jediný
u nás je betlém prohlášen Národní kulturní památkou. Děti si tu užijí mnoho interaktivních herních
prvků a další výstavy zaměřené nejen na betlémy.

Muzeum hraček Stuchlíkovi

Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 9
do 16.30 hodin, poslední prohlídka v 16.00 hodin.
Masarykovo nám. 1426, Třebechovice pod
Orebem | mobil: 702 175 450 | www.betlem.cz

Ateliér Chaloupka
Manželé Priharovi otvírají dveře svého ateliéru v Třebechovicích pod Orebem zejména v čase
adventu, což je skvělá příležitost nakouknout pod
šikovné ruce, které tvoří betlémy a Kreppanenky,
regionální produkty HRADECKA. Co je Kreppanenka? Panenka něžná a křehká jako dech, někomu
připomíná panenku ze šustí, jen je mnohem barevnější a rozmanitější. Přijeďte se podívat na výstavu
originálních betlémů, pohlednic a jiných skvostů z dílny Ateliéru Chaloupka. Otevřeno je první

Třebechovický Proboštův betlém

11. 12. | ADVENTNÍ JARMARK | Nový Bydžov,
www.novybydzov.cz
11. 12. | BETLÉMSKÉ TRHY | Třebechovice pod
Orebem, www.betlemsketrhy.cz
11. 12. | PROHLÍDKA BÍLÉ VĚŽE S ANDĚLEM |
Hradec Králové, www.hkinfo.cz
19. 12. | PUTOVÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM | Hradec Králové,
www.hkinfo.cz
24. 12. | ZVONĚNÍ NA ZVON AUGUSTIN | Bílá věž,
Hradec Králové www.hkinfo.cz

Další tipy na výlet
www.hradecko.eu
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Zimní Hořice lákají na kulturu,
zábavu i sportovní vyžití
O kulturní dění nebude ani na přelomu letošního a příštího
roku rozhodně nouze. Pokud navíc vyjdou předpovědi počasí varující
před tuhou zimou a sněhem, Hořice se opět stanou destinací, kam stojí za
to přijet na dovolenou a užít si ji, protože…
Hořice leží příhodně na hlavních komunikacích, a jsou tak jižní vstupní branou do Podkrkonoší a dále do Krkonoš nebo Českého ráje. Táhlý hřeben Hořického chlumu nabízí vynikající možnosti
běžeckého lyžování s dalekými výhledy. Vrch Gothard je rájem pro děti, které si chtějí užít sáňkování a bobování.
Pěší procházka zimní přírodou v okolí
města, areálem Smetanových sadů,
přes vrch sv. Gotharda či okruhem po
nejznámějších hořických pamětihodnostech, je rozhodně nevšedním zážitkem. Svařený grog či punč v některé
z mnohých hořických restaurací pak
jistě zahřeje na těle i na duši. Sportovní
zařízení i v zimě nabízí koupání v krytém bazénu a saunování.
Adventní trh proběhne v sobotu 27. 11. na
náměstí Jiřího z Poděbrad, kdy bude slavnostně
rozsvícen vánoční strom. Stánky s rozličným zbožím, občerstvení a bohatý kulturní program jsou

vždy velkým magnetem. Dům kultury
Koruna nabídne pravidelné koncerty, divadelní představení a tradiční
plesovou sezonu. Městská knihovna
kurátora Martina Witkowského. Dominantou města, duchovním centrem a koncertní síní v jednom
je hořický chrám Narození Panny Marie. Adventní
koncerty letos tradičně vyvrcholí půlnoční Českou
mší vánoční J. J. Ryby pod taktovkou Filipa Šťovíčka. Hořický zámek připravuje na 4. listopad akci
strašidelný Zámecký Halloween a 12. února 2022
oblíbený masopust s průvodem maškar a tradiční
zabijačkou.
Přesvědčte se sami, že Hořice jsou krásné
v každém ročním období!
láká na cestopisné přednášky a scénická čtení
z knížek pro nejmenší – Počteníčka. Městské muzeum nabízí stálou expozici od Horniny k soše,
v zimní sezoně doplněnou o historii smírčích křížů

Třebechovické muzeum betlémů
Tohle muzeum voní Vánocemi… Přijďte se přesvědčit sami a nasajte tu
jedinečnou atmosféru vytvořenou dovedností lidských rukou.
Proboštův třebechovický betlém

Městské informační centrum Hořice
nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
tel.: +420 492 105 432
e-mail: infocentrum@horice.org
www.horice.org

Třebechovický betlém – časy dobré i zlé
Nová stálá expozice Historie Proboštova betlému je plná událostí a letopočtů, pro lepší orientaci
jsme vytvořili dvě časové osy. Jedna seznamuje
s historickými událostmi a osobami, které stály
u vzniku betlému nebo byly spojeny s jeho osudem. Druhá mapuje cesty betlému po výstavách
doma i v zahraničí.

Vánoční čas radosti
19. 11. 2021 – 6. 2. 2022

Kdo dokázal před více než sto lety vymyslet
a sestrojit betlém, v němž je na 2 000 vyřezávaných
dílů? Kdo je autorem dřevěného divadla o váze přes
jednu tunu, s množstvím hradeb, paláců, kostelíků,
mlýnů, poustevny a 400 filigránských figurek lidí
a zvířat na ploše 7 x 2 metry? Je to zásluha tří Josefů – Probošta, Kapuciána a Frimla. Pojďte s námi
na výlet do časů, kdy se zrodila naše jediná národní
kulturní památka, která nebyla na objednávku. Což
znamená, že vznikla bez jakékoli finanční podpory.
Po nedávném generálním zrestaurování je betlém
jako nový, plně funkční a nesmírně atraktivní pro
malé i velké, v zimě i v létě. Jde o nejslavnější betlém
světa, pýchu muzea v Třebechovicích pod Orebem
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Betlém s postavičkami Jarmily Haldové

i celé České republiky, a jeho zhlédnutí je zážitek na
celý život.

Opět po roce jsou tu Vánoce a s nimi i vánoční
výstava plná betlémů. Ta letošní představí tradice
a pranostiky spojené s adventním časem. Některé
si budete moci sami vyzkoušet, jiné vás mohou inspirovat a zkusíte je až doma. Kromě tradic představíme i různé betlémy ze sbírkového fondu muzea
nebo přímo od autorů. Výstavu doplní doprovodný
program a dílničky pro děti. Aktuální informace na
našich www stránkách. Koupit si můžete nejrůznější vystřihovánky, a zabavit tak své ratolesti doma
v teple, když počasí nebude přát… Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 16.30 hodin.
od 25. do 30. 12. | otevřeno denně | 9–17 hod.
Třebechovické muzeum betlémů
Masarykovo nám. 1426,
503 46 Třebechovice pod Orebem
tel.: +420 495 592 053; mobil: +420 702 175 450
www.betlem.cz; www.itrebechovice.cz

KAM na výlet

Rychnov v čase adventním

Betlém tří (160 let)

Přesně po čtyřiadvacáté se vrací do Rychnova nad Kněžnou Výstava
betlémů z kraje Orlických hor. Letos se koná 3.–26. prosince 2021
v prostorách konírny Kolowratského zámku. Návštěvníkům se
představí více než 70 exponátů zapůjčených od současných tvůrců,
sběratelů a muzeí.

Unikátní Třebechovický mechanický
betlém byl dílem tří mužů, lidových
řezbářů Josefa Probošta a Josefa
Kapuciána a autora mechanismu
Josefa Frimla. Betlém je jediným
svého druhu u nás a obsahuje
na 2 000 vyřezávaných dílů.

Pořadatelé svou pozornost zaměřili na betlémy nejen z Orlických hor, a tak budou k vidění
práce řemeslníků od Letohradu přes Pardubice
po Jilemnici a Roztoky. Rozličné budou i materiály zvolené pro jejich stavbu, jako papír, dřevo, cín,
perník, šustí, nebo betlémy háčkované či mechanické. Prostory bývalé konírny zámku, paličkované
vánoční ozdoby, možnost okusit nebo nakoupit
drobné dárečky, to vše dodává výstavě nezaměnitelné kouzlo. Kouzlo zastavení se v době vánočních svátků, času adventního.

4. 12. | 9–17 hod. | Vánoční jarmark – tradiční prodejní výstava řemeslníků a prodejců kvalitních
pochutin, Pelclovo divadlo.
16. 12. | od 19.30 hod. | Vánoční koncert –
Jitka Zelenková - zpěv, František Raba – kontrabas, Lev Rybalkin - klavír
Pocta slavnému rodáku města, hudebníku
a skladateli Rudolfu Roklovi k jeho nedožitým
80. narozeninám, Pelclovo divadlo
Více na
www.rychnovsko.info
www.kulturark.cz

Suchardovská tradice (155 let)

Josef Friml se narodil 16. listopadu 1861
v Novém Hrádku jako syn zedníka Josefa a Anny,
rozené Fialové. Vypráví se, že byl jedním z posledních mistrů sekernického řemesla u nás, který se
živil převážně stavbou mechanismů mlýnů a pil
na vodní pohon. Tak se stalo, že autorovi Třebechovického betléma Josefu Proboštovi nabídl své
zkušenosti, kterými uvede pomocí dřevěného me-

Umělecké kořeny rodu sahají do 18. stol.
k Janu Suchardovi st., který se vyučil řezbářství a poté se vydal na uměleckou dráhu. Stanislav měl čtyři sourozence – Annu,
keramičku a textilní výtvarnici (její syn Cyril
Bouda se stal uznávaným ilustrátorem),
Bohuslava, jenž vedl rodinný ateliér, Vojtu,
zakladatele Říše loutek, a Miroslavu, akademickou malířku. Stanislav získal první zkušenosti v otcově dílně a po maturitě na pardubické reálce pokračoval v Praze dvouletým
studiem dekorativní kresby a modelování
u J. Maudera na České technice (1884) a sochařství (1886–1892) na UPŠ v Praze (UMPRUM) u J. V. Myslbeka. Jako talentovaný žák
se stal jeho asistentem i nástupcem. Podílel
se na výzdobě pražského hlavního nádraží
(1903–1904), budovy Nové radnice (1910),
spolupracoval s J. Kotěrou, vytvořil pražský
pomník F. Palackého (1901–1912) a je autorem řady náhrobků, portrétů a reliéfů. Za
medailérské umění byl oceněn – 1904 St.
Louis, 1904 Mnichov, 1910 Brusel, 1913 Gent

Stanislav Sucharda

Umělecká beseda 1899,
patinovaný reliéf Vrba
z Kytice K. J. Erbena

a 1915 se stal profesorem medailérské školy pražské AVU. Oženil se s Annou Grohovou (1894)
a jejich děti Marta a Stanislav se
také věnovaly umění. Počátkem
1. světové války s bratrem Vojtou narukoval na východní frontu. Těžce zraněn se vrátil domů,
kde 5. 5. 1916 zemřel. Pohřben
byl na pražském Vyšehradském
hřbitově.
-lgs-

Mechanismus Třebechovického betléma

chanismu betlém s figurkami do pohybu. Tak byl
díky Frimlovi vytvořen jedinečný systém soukolí,
vaček, hřídelí a táhel. Zvláště složité bylo vytvořit
pohyb figur tak, aby napodobovaly přirozený pohyb lidí při práci. Podařilo se a dnes toto dílo obdivuje celý svět. Josef byl dvakrát ženatý, prvně
18. 4. 1887 s Marií Umlaufovou, se kterou měl syny
Karla a Josefa, a coby vdovec se v Hradci Králové
30. 5. 1918 oženil podruhé s Františkou Kubíkovou. Zemřel v Bědovicích, dnes část Třebechovic,
28. 8. 1946.
Alois Rula

foto © Wikimedia Commons, autor Martin Merinský

foto © Wikimedia Commons; Luděk Sládek

Stanislav Sucharda se narodil 12. listopadu 1866.
Vyrůstal v rodině novopackého sochaře Antonína
Suchardy ml. a Anny, rozené Šádkové, v prostředí
bohémské atmosféry a tradic k rodinnému ateliéru.
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KAM na výlet

Hřebenem Orlických hor
na Anenský vrch a za Haničkou

Rozhledna na Anenském vrchu

Pokud přemýšlíte, kam se v podzimním čase vypravit na
výlet, zkuste náš tip v chráněné krajinné oblasti Orlické hory.
Asi 12 km dlouhá trasa vás po hřebeni Orlických hor dovede
až na Anenský vrch (992 m n. m.). Ze zdejší rozhledny jsou
krásné výhledy.

Cestou si můžete udělat krátkou odbočku kolem přírodní rezervace Černý důl. Její část je už
více než 50 let ponechaná vlastnímu vývoji. Tak
nějak kdysi asi vypadal přirozený pralesovitý les

Orlických hor bez zásahů člověka. Mrtvé
a tlející dřevo poskytuje domov různým
druhům hub i živočichů, hlavně bezobratlých. Takto pestré lesy
jsou také mnohem
odolnější vůči výkyvům
počasí či napadení hmyzem, například kůrovcem.
V nejvyšších partiích Orlických hor přirozeně roste smrk ztepilý a buk lesní. Mezi smrky
možná zahlédnete zdejšího typického ptačího

obyvatele křivku obecnou. Zakřivený zobák po
užívá jako nůžky a rozstříhává lupeny šišek, aby se
dostala k semenům.
Na své si přijdou také milovníci vojenských
opevnění. Turistická trasa vás dovede až k pěchotnímu srubu Průsek, jedné z mnoha zdejších
vojenských památek. A při zpáteční cestě půjdete
kolem tvrze Hanička.
Do přírody se s námi můžete
vydat i jinam. Stačí si vybrat na:
www.snamidoprirody.cz
www.nature.cz

Adventní Ústí nad Orlicí
Adventní čas začíná v Ústí nad Orlicí 28. listopadu rozsvěcením vánočního stromu, žehnáním
věnců, kulturním programem a jarmarkem neziskových organizací a škol na Mírovém náměstí.
Ochutnat můžete vánoční punč nebo svařák, zakoupit můžete drobnou vánoční dekoraci nebo
dárek. V podvečer zahraje na pódiu skupina Ponny expres a skupina AG FLEK. Připravena je v čase
adventu speciální Ježíškova pošta. Děti tak mohou
posílat svá vánoční přání přímo Ježíškovi až do
12. prosince.
Klidná atmosféra na vás dýchne nejen v adventně vyzdobeném kostele Nanebevzetí Panny Marie,
ale také v přilehlém parku. Meditovat zde můžete
v kapli 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 tradiční ústecké malované betlémy a vítat adventní čas.
Konec roku si můžete u nás zpříjemnit poslechem
silvestrovského koncertu a zhlédnout silvestrovský
ohňostroj.

Přijeďte si k nám odpočnout a relaxovat.
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Malovaný betlém

Adventní výstavy v městském muzeu
Zima v parku u kostela – kaple sv. Jana Pavla II.

28. 11. Ústecký advent | Mírové náměstí | jarmark,
koncert, rozsvěcení vánočního stromu a osvětlení
4. 12. Podorlické putování | 22. ročník turistického pochodu po trasách různé náročnosti
(www.lansperk-sbor.cz)
26. 12. Živý betlém | před kostelem Nanebevzetí
Panny Marie | inscenovaný biblický příběh
31. 12. Silvestr na náměstí | Mírové náměstí | přípitek, koncert, ohňostroj

30. 11. 2021 – 13. 2. 2022 | Jiří Knapovský nejen
betlemář – výstava o mimořádném ústeckém betlemáři, ochotnickém herci, moderátorovi, kováři,
loutkáři, řezbáři s celou řadou dalších profesí
do 31. 12. 2021 | 100 let Československé obce
legionářské – výstava připomínající legionáře
z okolí Ústí nad Orlicí
Turistické informační centrum
tel.: +420 465 514 271
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz
www.poznejustinadorlici.cz

foto © Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, autoři Michal Pešata, Zuzana Růžičková

Křivka obecná

KAM na výlet

Za betlémy jedině do Třeště
Betlémářství v Třešti vzniklo počátkem 19. století a je jedním z fenoménů města,
který daleko přesáhl hranici regionu. Nejprve se zde objevily betlémy papírové,
které byly po roce 1860 postupně nahrazeny betlémy dřevěnými.
Betlém z Dřevořezání

Betlémská cesta – Jan Bukvaj

text a foto © Město Třešť, Navis vision

Betlém u Třešťského potoka

Třešťské betlémy jsou komponovány jako dioráma, v němž krajina, vytvářená z pařezů, mechu
a jiných přírodnin, se stupňovitě zvedá až k horizontu, kde téměř neznatelně přechází v krajinu malovanou. Značná členitost a především hloubka je to,
co je pro třešťské betlémy typické. Unikátní třešťské
betlémy jsou k vidění v domě J. A. Schumpetera po
celý rok ve stálé expozici betlémů a v třešťské pobočce Muzea Vysočiny Jihlava. K vidění jsou papírové i dřevěné betlémy. Raritou je rozsáhlý betlém
z Dřevořezání, tradičního setkání řezbářů. Rozrůstá
se od roku 2002 a čítá úctyhodných 1200 figurek.

V Třešti však nezůstalo pouze u malých figurek. Betlém se sochami v životní velikosti najdete
u Třešťského potoka nedaleko centra.
Zcela specifickou záležitostí je třešťská Betlémská cesta, která nemá v naší republice obdoby.
Návštěvníci si mohou prohlédnout betlémy přímo v domácnostech třešťských betlémářů. Tento
fenomén však výrazně poznamenala epidemická
situace a prozatím není jasné, v jakém rozsahu se
Betlémská cesta uskuteční.
Třešť však kromě betlémů umí nabídnout mnohem víc, přijeďte a přesvědčte se! Divadlo Kvelb

představí 27. 11. na náměstí v Třešti ADVENT NA
KOLEČKÁCH. Muzeum Vysočiny Jihlava s pobočkou v Třešti pořádá od 30. 11. 2021 do 2. 2. 2022
výstavu VÁNOCE U SOUSEDŮ. Turistické informační centrum Třešť zve od 1. 12. do 23. 12. na akci
JEŽÍŠKOVA POŠTA. Dne 8. 12. vystoupí v Kulturním domě Třešť PETR BENDE S KAPELOU a od
13. 12. 2021 do 2. 2. 2022 bude probíhat poznávací
soutěž JEŽÍŠKOVA CESTA MĚSTEM. Více informací získáte na www.trest.cz nebo v TIC Třešť.
Turistické informační centrum Třešť
Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť
tel.: +420 567 234 567
e-mail: info@trest.cz
www.trest.cz

Adventní Olomouc
19. 11. – 23. 12. 2021
vánoční trhy • ukázky tradičních řemesel • adventní koncerty
• přehlídka betlémů v olomouckých kostelech • punčová stezka
• pohádky pro děti • zpívání koled • vyhlídkové ruské kolo
• adventní prohlídky olomoucké radnice s výstupem na věž
• komentované prohlídky freskového sálu ZŠ Komenium
www.zimni.olomouc.eu
Informační centrum Olomouc | Horní náměstí – podloubí radnice
585 513 385 | infocentrum@olomouc.eu | tourism.olomouc.eu
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KAM pro děti

Velké Karlovice

skvělým cílem ZOO Zlín, zaujme expozice rejnoků
i mládě slona afrického, jediné v České republice.
V kroměřížském muzeu mohou děti projít skříní
do místnosti připomínající pohádkovou Narnii a ve
Vsetíně obléct brnění v rytířské herně v muzeu sídlícím v místním zámku. Ani vodní říše nezůstává
v zimě zapovězena, pod hladinu rybníka lze nahlédnout v expozici Živá voda Modrá. A to je jen
malá ochutnávka zimních dovolenkových zážitků
na Východní Moravě.

Kam vyrazit na opravdovou
zimní dovolenou? Na Východní Moravu.
Více tipů na výlety
na www.vychodni-morava.cz.

Kam v zimě s dětmi?
Na Východní Moravu!
Krásná příroda, výstavy na dotek a turistické cíle. To vše nabízí Východní Morava,
kde lze prožít doslova opravdovou zimní dovolenou. V nádherné krajině si můžete
užít zimní sporty, relaxaci v moderních wellness centrech nebo ochutnávat tradiční
speciality. Za netradičními zážitky a na prohlídku interaktivních expozic mohou
vyrazit rodiny s dětmi, které se zde rozhodně nebudou nudit.
Kovozoo

Na Trojáku

ZOO Zlín

Zábavná jízda sněžným korytem
Většina lyžařských středisek nabízí kvalitní
zázemí jak pro náročné lyžaře, tak také snowboardisty, začátečníky i rodiny s dětmi. Zážitkem je pak
jízda sněžným korytem ve Velkých Karlovicích. Nejvíce příležitostí k zimním sportům nabízejí střediska ve Vsetínských Beskydech, Javorníkách, Hostýnských vrších, ale i ve Chřibech či Bílých Karpatech.

Interaktivní expozice a zážitky
Daleké výhledy z rozhleden
Turistika zimní krajinou Východní Moravy nabízí řadu zajímavých tras. Krásné výhledy si lze užít
v Bílých Karpatech, na hřebenech Vsetínských Beskyd nebo i ve Vizovických vrších. Na řadě míst jsou
i v zimním období zpřístupněny rozhledny a vyhlídky. V zimním období je řada cílů dostupných
i na běžkách.
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Venkovní zábavu a sněžné radovánky lze skvěle kombinovat s pobytem ve wellness resortech
a v aquaparcích, ochutnávkou regionálních dobrot, ale i s výlety za poznáním. Se životem na Valašsku seznámí veřejnost Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, které v průběhu roku
ožívá tradicemi a zvyky. Ve Zlíně se veřejnost seznámí s fenoménem Baťa a může si zde vyzkoušet
také filmovou animaci. Také v zimním období je

1. Nejkrásnější moravské lázně se pyšní
pohádkovými stavbami architekta Dušana
Jurkoviče. Ochutnat zde můžete také vyhlášenou Vincentku. O které lázně se jedná?
a) Luhačovice
b) Buchlovice
c) Zlín
2. Ve Zlíně se každý rok na přelomu května
a června koná festival, jehož součástí je zábavný program pro děti. Jaký je jeho název?
a) Letní filmová škola
b) Zlín Film Festival
c) Valašský mikulášský jarmek
3. Tato 35 metrů vysoká rozhledna v Hostýnských vrších nabízí kruhový výhled do
všech světových stran. Jak se jmenuje?
a) Rozhledna na Marušce
b) Rozhledna Františka Josefa I.
c) Rozhledna Kelčský Javorník
4. Ve Velkých Karlovicích najdete v bývalém
kupeckém domě z počátku 19. století muzeum, kde můžete vidět kuchyň zařízenou
původním nábytkem i soubor prací lidových řezbářů. Jaký je název muzea?
a) Muzeum regionu Valašsko
b) Karlovské muzeum
c) Valašské muzeum v přírodě

?

Své odpovědi nám posílejte do
10. prosince z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Pět autorů správných odpovědí obdrží od
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy
hodnotné ceny.

www.vychodni-morava.cz

foto © m-ARK; ZOO a zámek Zlín; Kovozoo; Tato kampaň je spolufinancována Zlínským krajem.

Když malí nevědí, velcí poradí…

KAM na výlet

Zima v Javorníkách
Javorníky patří celoročně k oblíbeným
turistickým cílům. Rozkládají se na
českém a slovenském území. U nás jsou
součástí CHKO Beskydy a u slovenských
sousedů součástí CHKO Kysuce.

a) Dolní Žleb
b) Břeclav
c) Stará Boleslav

www.kartografie.cz
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 Kartografie Praha, a. s.

Vyznavači pěší turistiky, cykloturistky, ale i lyžaři a běžkaři si tu přijdou na své. Javorníky nabízí
řadu pěších tras, naučných stezek a cyklostezek.
V zimě jsou zde upravené sjezdovky a projetá
hřebenová běžkařská trasa. Klikatící se hřebenová
trasa nabízí krásné výhledy na Vsetínské a Moravskoslezské Beskydy. K hlavním střediskům sjezdového lyžování patří Kasárna pod Veľkým Javorníkem, Portáš a Kohútka. Součástí Javorníků jsou
i tvz. Pulčínské skály s krásnými skalními útvary.
Za návštěvu stojí jak v létě, tak v zimě.
-red-

Kouzelné Vánoce ve Zlíně

foto @ Wikimedia Commons, autor Kocour86

Naše nejníže položená železniční stanice
leží ve výšce 127 m n. m. a prohlédnout si zde můžete
i unikátní nejstarší nádražní hodiny na našem území.
Víte, o kterou železniční stanici se jedná?

Vánoční trhy na náměstí Míru

Chystáte se navštívit vánoční trhy? Pojďte si užít ty zlínské s kouzelnou předvánoční
atmosférou. Letošní novinkou budou vánočně vyzdobené parky, kterými se můžete
procházet z náměstí Míru k Obchodnímu domu. Začínáme v sobotu 27. 11., kdy se
náměstí Míru zaplní dřevěnými domečky s tradičním občerstvením, vánočními punči
a svařeným vínem. U Obchodního domu se od 25. 11. roztočí ruské kolo, otevřou
stánky s občerstvením a odpoledne vám zpříjemní čas i hudební vystoupení.

foto © Archiv SMZ

Vánoční tvořivé dílničky

Na náměstí Míru první adventní neděli společně rozsvítíme živý vánoční strom. Po rozsvícení
vystoupí kapela F Dur Jazzband a zpěvačka Bára
Basiková. V dalších dnech se můžete těšit na koncerty známých kapel a interpretů, např. Děda Mládek Illegal Band a mnoho dalších. Vystoupí také
dětské folklorní soubory a místní kapely. V programu rovněž nebude chybět Česko zpívá koledy,
kdy si společně zazpíváme vánoční písně. Kromě
bohatého kulturního programu nebude chybět

Koncerty kapel

ani ten doprovodný. Pro děti budou připraveny
vánoční tvořivé dílničky, dětské kinečko s pohádkami a filmy, Ježíškova pošta nebo Vánoční polární
expres. Profesionální sochaři nám předvedou svůj
um, kdy přímo na náměstí vznikne socha „Zlínského ledového Anděla“. Součástí programu bude
také dětský sochařský workshop, kdy si děti budou moci bezpečně vyzkoušet tesání do ledových
kvádrů. Bez Betlémského světla si někteří z nás už
Vánoce neumějí představit, a tak ani ve Zlíně tato

již tradiční akce nebude chybět. Od 4. prosince
přibydou na náměstí stánky s tradičním vánočním
sortimentem a řemeslnými výrobky. Vánoční atmosféru opět dotvoří jak vánoční osvětlení náměstí
Míru, tak i výzdoba v ulicích města. Novinkou bude
také Magické vánoční podloubí. Adventní trhy potrvají do 23. prosince. Od 26. prosince do 1. ledna
můžete opět zavítat na náměstí Míru, kde zůstane
několik stánků s občerstvením a podvečerní atmosféru zpříjemní živá hudba. 1. ledna bude připraven
tradiční Novoroční ohňostroj. Na památku si budete moci koupit vánoční plecháček a baňky s ručně malovaným motivem zlínských Vánoc.
Podrobný program
naleznete na
www.ic-zlin.cz
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KAM představuje
Jan Hocek
Severní stezka – Českem od západu k východu
První ucelená trasa pro pěší i pro cyklisty postupuje napříč celou
zemí! Severní stezka vede severními pohraničními horami mezi
nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem České republiky. Cestovatel Jan Hocek absolvoval celou trasu, uvědomil si, že 1 000 km
není zas tak moc, a vnímal měnící se krajinu, architekturu, nářečí,
nabídku jídel nebo třeba i piv. Knihu můžete využít mnoha způsoby – jako obrazovou a informační publikaci z českých, moravských
a slezských hor, jako průvodce pro absolvování celé trasy či její části
nebo jako motivační a inspirativní dílo. Putování vlastními silami po
krajině České republiky nabízí mimo jiné odpovědné a nízkonákladové cestování, ne vždy je totiž nutné létat za poznáním přes půl
zeměkoule, největší překvapení často zažijete doslova za humny.
cena: 449 Kč
www.luxor.cz

Vždy jste chtěli svá vypěstovaná rajčata, ale nevíte,
jak na to? Anebo nějaké záhonky máte, ale květák
neroste, cukety od květu zahnívají a brambory
jsou flekaté? A možná už pár let pěstujete i hrdě
konzumujete vlastní zeleninu, ale stejně byste se
chtěli leccos přiučit.
Pro všechny zmíněné případy je tu kniha Zeleninová zahrádka polopatě, která vás od A do Z provede
vším potřebným. Naučíte se zakládat záhony, sázet
zeleninu, udržovat kompost, připravovat správná
hnojiva i postřiky, a to hezky přírodně a bez chemie. A ještě se dozvíte, které odrůdy jsou nejoblíbenější, odkud k nám která zelenina přišla a třeba jak
moc jsme mrkvosoběstační. Jílovitá půda, dřepčíci,
mšice ani nedostatek živin vám už úrodu nepokazí.
Publikace vychází z oblíbeného pořadu Polopatě,
autorem je Roman Pavela, známý český botanik
a vědec z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, spoluautorem herec a moderátor pořadu Filip Čapka.

?

Žádnému správnému zahrádkáři
nesmí na zahradě chybět:
a/ kompost a zavlažování
b/ kompost a lednice
c/ kompot a lžíce

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 televize
www.eshop.ceskatelevize.cz. Novinky můžete sledovat i na www.facebook.com/ediceCT.
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Jan Hajšman, Lukáš Houška, Anna Hostičková, Petr
Mazný, Zdeněk Hůrka, Ladislav Silovský, Miroslav Liška,
Adam Hauner, Eva Haunerová, Magdaléna Vacurová
Plzeňské procházky a výlety
31 tras po Plzni a okolí.
Kniha Plzeňské procházky a výlety nabídne 31 možností na poznávací trasy Plzní a jejím okolím. Jednotlivé kapitoly napsali
spolupracovníci Starého mostu a ukáží vám místa, kam rádi chodí
a která důvěrně znají. Většinu fotografií pořídil Jaroslav Vogeltanz.
cena: 299 Kč
www.starymost.cz

Martin Gebhardt
Zálesáctví pro celou rodinu
Společně do divočiny
Zažijte společně dobrodružství v divočině. Užijte si pobyt v přírodě na maximum a současně bezpečně. Nahlédněte do tajemství
bushcraftu – umění poradit si v divočině za všech okolností, a na
zálesáckých výpravách vás téměř nic nezaskočí. Díky zvládnutí zálesáckých dovedností strávíte s dětmi čas v přírodě aktivně a bezpečně a zažijete nečekaná dobrodružství. Příručka je určená pro
rodiny s dětmi, začínající zálesáky, dobrodruhy i výletníky.
cena: 298 Kč
www.knihykazda.cz

Vítek Formánek, Eva Csölleová
Jak Amálka k poznání přišla
Patří vaše dítě k těm, které nepustí mobil z ruky a nemůžete je
dostat od obrazovky PC do reálného světa? Tato ekologicko-sociálně-fantastická pohádka s výchovně-vzdělávacími prvky je určená přímo pro vás. Hrdinka Amálka si při komunikaci s hmyzem
a zvířátky, které běžně ignoruje, uvědomuje své zlozvyky, nedostatky a ignoraci, a zjistí, jak je důležité přírodu a druhé kolem
sebe respektovat.
cena: 219 Kč
www.petrklic.info

Připravila: Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

Zeleninová zahrádka polopatě
Od A do Z a ještě něco navíc

Informační centra zvou

Spálené Poříčí

Karlštejn
Prastarý vánoční příběh o putování do Betléma a narození Ježíška
se odehraje v neděli 19. prosince
ve 14 hodin na náměstí ve Spáleném Poříčí.
Postavy betléma i s živým Ježíškem ztvární
děti ze Spálenopoříčska za doprovodu koled v podání kapely.

Muzeum betlémů

www.spaleneporici.cz

www.muzeumbetlemu.cz/infocentrum.html

Kralupy nad Vltavou

Výlet na Karlštejn nemusí znamenat jen návštěvu známého hradu. V infocentru Muzea betlémů najdete mnoho tipů
na výlety do okolní přírody. Samotné Mu
zeum betlémů pak láká na největší pohyblivý
betlém v ČR a prohlídku tajemných sklepení.

Kraslice

Kralupy nad Vltavou

Advent v Kraslicích

Mají mnoho půvabných míst a turistických
atrakcí. Kralupy se také mohou pochlubit
skvělým kulturním a sportovním vyžitím.
Svoje putování po městě a jeho okolí můžete zahájit v Turistickém informačním centru
iCafé u kralupského mostu.

Zveme vás do Kraslic na rozsvěcení
vánočního stromu, které proběhne
28. 11. na náměstí T. G. Masaryka od 16 hodin. Následující adventní neděle se ve stejném čase bude konat zapalování adventních svící s kulturním programem.

www.mestokralupy.cz

Bílina

www.mkc-kraslice.cz

Litvínov
Radniční věž

Litvínovský zámek Valdštejnů

Informační centrum v Bílině nabízí výstup na
radniční věž vysokou 63 m, kdy vystoupáte
41 schodů na ochoz a odměnou vám bude
výhled na dominanty města, zámek, kostel
sv. Petra a Pavla, ale také nejhezčí znělcový
útvar v Evropě – Bořeň.

Výstavy:
HRAČKY HUSCH s elektrifikovaným kolejištěm
SOCHY STANISLAVwA HANZÍKA
VÁNOCE PO CELÝ ROK – tradičně
i netradičně ozdobené vánoční stromky
28. 11. – VÁNOČNÍ FLER JARMARK

www.icbilina.cz

www.litvinov.cz

Lomnice nad Popelkou

Orlické Záhoří

Zveme vás na Mikulášské slavnosti trochu
jinak (27. 11.), na prohlídku vánoční prodejní
výstavy a vyřezávaného Zámeckého betléma (27. 11. – 6. 1.), na adventní koncert
SPS Bořivoj (5. 12.) nebo na vánoční koncert
4 Tenorů (19. 12.).

Turistické informační centrum vás
zve k prohlídce věže a kostela sv.
Jana Křtitele v Orlickém Záhoří. Od letošního roku je při prohlídkách k vidění vysvěcený nový zvon a socha sv. Jana Nepomuckého. Otevřeno po domluvě v informačním
centru.

www.kislomnice.cz

http://tic.orlickezahori.eu

Advent v Lomnici nad Popelkou

Ústí nad Orlicí

Lipová-lázně
Rozhledna v novém

Naučná stezka Johanna
Schrotha

Po několika letech čekání se podařilo opravit
dvojité točité schodiště na rozhledně Stříbrná krasavice v Ústí nad Orlicí na Andrlově
chlumu. Obnoven byl protiskluzový povrch
a je připravena pro nedočkavé návštěvníky.
Přístupná je celoročně.

Při pobytu nebo návštěvě v Lipové zkuste
naučnou stezku Johanna Schrotha. Je značena směrovkami KČT a zavede vás z Dolní
Lipové přes sedlo Na Pomezí až k prameni
císaře Josefa II. v Horní Lipové.
www.lipova-lazne.cz

www.ustinadorlici.cz

Frýdlant nad Ostravicí

Zlín

Lesní stezka Vyhlídka

Architektura a historie Zlína

Od listopadu 2020 můžete ve Frýdlantu nad Ostravicí využít pro své výlety
s dětmi méně známou lesní stezku Vyhlídka
na úpatí hory Ondřejník. Areál je vhodný pro
děti, zdatnější vystoupají na vrchol a rozhlédnou se po kraji.

Jak poznat architekturu a historii Zlína? Využijte databázi Zlínského architektonického manuálu (ZAM). Tři tematické
tištěné mapky vám ukáží, co byste neměli
minout. K vyzvednutí v IC. Všech devět tras
najdete na zam.zlin.eu nebo www.ic-zlin.cz.

www.frydlantno.cz

www.ic-zlin.cz
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
KAM PO ČESKU, ŘÍJEN 2021

Celkem došlo 1 796 odpovědí, 1 767 z internetu a 29 dopisů,
z toho 1 024 žen a 772 mužů.

Pestrý podzim ve městě jako z pohádky
odpověď 1: a) od roku 1969
odpověď 2: c) pivo Poutník
odpověď 3: b) Róza a Réza
soutěžilo: 496 čtenářů; 485 správně; 11 špatně
výherci: A. Maurer, Jaroslavice; P. Berger, Brno; J. Oplerová, Vsetín; P. Griebler,
Hrušovany u Brna; J. Hrodková, Králův Dvůr; J. Berka, Rokycany; S. Boček, Lysá nad
Labem; P. Kozojed, Opařany; A. Svoboda, Újezd u Brna; J. Lopour, Svitavy

Edice ČT
otázka: Jak se jmenují ona nezbedná čtyřčata?
odpověď: c) Barnabáš, Matyáš, Tobiáš a Uriáš
soutěžilo: 484 čtenářů; 484 správně
výherci: Z. Čuhel, Olešnice; D. Schovánek, Hořovice; P. Brunclíková, Havířov

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) Zámek Mikulov
soutěžilo: 398 čtenářů; 387 správně; 11 špatně
výherci: V. Vítek, Opava; M. Peluchová, Vnorovy; M. Seidlová, Sušice

Křížovka
…byl původně gotický hrad
soutěžilo: 365 čtenářů; 360 správně; 5 špatně
výherci: V. Čmelík, Javorník; R. Havel, Hodkovice nad Mohelkou; S. Vrána, Kroměříž

Křížovka
…biosférickou oblastí
soutěžilo: 348 čtenářů; 339 správně; 9 špatně
výherci: P. Hejtmánek, Hodonín; S. Čech, Světlá nad Sázavou; J. Košík, Zlín

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Nejvíce odpověd

í na soutěžní otáz
ky do redakce
z okolí distribuč
zaslali čtenáři
ního místa Brno
. Poměr počtu
obyvatel v závi
slosti na počtu
došlých odpověd
í rozhodl,
že prestižní certi
ﬁkát

Mazaní čtenář
uděluje redakce

i

magazínu KAM
po Česku
za vydání říjen
2021

Do jakého betlému patří tito kováři?

Turistické inform
ační
centrum Brno
Radnická 365/2
602 00 Brno

a) Třebechovický
betlém
b) Krýsovy jesličky
v Jindřichově
Hradci
c) Mohelnický
betlém

Luděk Sládek
šéfredaktor

Tajenku křížovky a odpověď na fotohádanku nám zašlete do 10. prosince
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce.
Dvakrát tři autoři správných odpovědí obdrží mapu věnovanou
vydavatelstvím Kartografie PRAHA.
POZOR: Podmínky soutěží najdete na www.kampocesku.cz/vseobecne-podminky.
Nevyzvednuté nebo nepřevzaté ceny výhercem do 30 dnů od jejich zveřejnění
propadají bez náhrady.
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Lázně jako dárek
Udělejte radost svým blízkým a darujte jim lázeňský
či wellness pobyt plný pohody ve světoznámých lázních
Karlovarského kraje – Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
Františkovy Lázně, Jáchymov a Lázně Kynžvart.

www.zivykraj.cz
www.laznezdravi.cz

