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Vstupem do soutěže (zasláním odpovědi na soutěžní otázku) udělujete společnosti RF Hobby souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa bydliště pro účely realizace soutěže, tj. vedení soutěže, její organizace, vyhodnocení a předání výhry, a dále ke zveřejnění Vašich
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, obec (z adresy bydliště) v časopise a na webu RF Hobby v případě výhry v soutěži. Osobní údaje budou uloženy po dobu 3 let od ukončení soutěže. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na str. 3 a na webu www.rf-hobby.cz.

Harald Salfellner
Španělská chřipka

První světová válka se chýlí
ke svému konci. Zdá se, že
si lidstvo bude moci
na chvilku oddechnout. Pak ale svět zachvátí epidemie chřipky. S odstupem let se
odborníci shodují, že
si v letech 1918–1920
tzv. španělská chřipka vyžádala 50 000 000–100
000 000 lidských životů.
Byla tedy ničivější než samotná válka. Nová kniha,
připomínající 100. výročí
od vypuknutí smrtící choroby, zkoumá její nejasný původ, průběh jednotlivých vln
a líčí osudy slavných, kteří jí
padli za oběť.
Vydalo nakladatelství Vitalis,
168 stran, 390 Kč
Tip HISTORY revue: Knihu jistě
ocení nejen hypochondři:-)
Díky bohatému obrazovému

doprovodu skutečně zasáhne
člověka do srdce…

Philippe Favre
1352: V plamenech

Když se vzbouří poddaní proti
tyranskému pánu, ocitají se
v plamenech i tak malebná
městečka, jaká se nacházejí
na svazích Alp i v údolí Rhôny. Jedno takové povstání líčí
nový historický román Philippa Favreho. Jeho
ústřední postavou
je prostý lékař
Guillaume Perronet, sice historicky
doložená, ale zapomenutá osobnost, kterou
autor odhalil v zaprášených
archivech. Perronet pro své
jednání, které v důsledku přispěje ke zformování Švýcarska v jeho současné podobě,
nachází nečekanou podporu
u samotného římského císaře
a českého krále Karla IV.
Vydalo nakladatelství Argo,
380 stran, 398 Kč

SLEDUJTE VIASAT EPIC

Domov výpravných dramat

Rozdělení

Příběh, vycházející ze skutečných historických
událostí let 1945–1961, vypráví v šestidílné sérii osud
vesnice Tannbach, kterou
na sklonku druhé světové
války osvobozují Američané i Sověti současně. Obě
vítězné mocnosti si pak činí
nároky na to stát se jejími
pány. Jejich svár o Tannbach
jen přispívá k vypuknutí studené války.
Datum a čas vysílání: od 18. června ve 21 hodin
Tip HISTORY revue: V malém měřítku se v Tannbachu odehrávají dramata podobná těm, k nimž
došlo v poválečném rozděleném Berlíně. Spojení
s konkrétními osobami jim dodává na šílenosti…

Tip HISTORY revue: Pokud toužíte po kvalitním historickém
románu, který si přibalíte s sebou na letní dovolenou, můžeme jen doporučit.

David Nedoma
Zlomyslný osud

Již druhá kniha
Davida
Nedomy
se věnuje životnímu osudu druhorozeného
syna pánů ze Zvonařic a jeho
trablům s rodinným dědictvím. Boček se domnívá, že
všechno zlé už je dávno pryč.
Chystá svatbu s milovanou
ženou, plánuje narození potomka. Jenže osud je k němu
vskutku zlomyslný… Tentokrát Bočkovi i jeho blízkým
půjde o holý život.
Vydalo nakladatelství Moba,
288 stran, 289 Kč
Tip HISTORY revue: Napětí,
láska, zločin, záhady. Vše
je v této knize namícháno
do důmyslného koktejlu, který
na cestách může potěšit.

ZAJDĚTE NA VÝSTAVU

Rok 1918 – co nám válka
vzala a dala
Až do 31. prosince
2018 můžete na brněnském hradě Špilberku navštívit výstavu,
která svým návštěvníkům
vhodně přiblíží konec první světové války, osudový moment pro vznik nových samostatných států včetně Československa,
a připomene vojáky vracející se z fronty.
Výstava nabídne na 150 historických exponátů a fotografií.
Tip HISTORY revue: 100. výročí vzniku
Československa si letos můžete připomenout na nejrůznějších místech republiky,
brněnský Špilberk je ale určitě výjimečný
prostor.

NENECHTE SI UJÍT PREMIÉRY NA VIASAT HISTORY

Exkluzivní evropské dokumenty

1. světová válka v číslech
První světová válka představuje v dějinách lidstva obrovský zlom. Do roku 1914
si nikdo konﬂikt v takovém
rozsahu vůbec nedokázal ani
představit. Bylo v něm mobilizováno celkem 70 000 000
mužů. Pro srovnání: Ve Velké Británii v té době žilo
„jen“ 50 000 000 obyvatel.

Válečný pilot za první světové války nepřežil v průměru

více než 15 letových hodin.
Cena kulek, vypálených
za jediný den boje, roku
1918 činila 3 800 000 tehdejších liber…
Datum a čas vysílání:
od 18. června ve 21.50 hodin
Tip HISTORY revue: Nový dokument vás přesvědčí, že stačí
pouhá čísla, aby člověku začal
běhat mráz po zádech.

VÍTE, JAK TO BYLO?
Posílejte nám své správné odpovědi na poštovní
adresu redakce nebo na history@rf-hobby.cz.
Jednoho z vás odměníme pěknou cenou.

1. Který z francouzských kardinálů se stal
terčem útoků Frondy?
a) Richelieu, b) Mazarin, c) Fleury
2. Ve kterém městě se konala
tajná svatba Isabely Kastilské
a Ferdinanda Aragonského?
a) Madrid, b) Sevilla
c) Valladolid
3. Kde se odehrávala volba
Ferdinanda I. českým králem v říjnu 1526?
a) Staroměstská radnice v Praze
b) Svatováclavská kaple v chrámu sv. Víta
c) Vlašský dvůr v Kutné Hoře
4. Kolik Nobelových cen obdržela Marie
Curie-Skłodowská?
a) 1, b) 2, c) 3
5. Který z amerických generálů hatil
spojenecké plány při útoku na Sicílii
v roce 1943?
a) George S. Patton, b) Dwight D. Eisenhower
c) Douglas MacArthur
Správné odpovědi z č. 6:
1a, 2b, 3c, 4b, 5a
Ze správných odpovědí z minulého čísla jsme
vybrali Martinu Bartošovou,
která od nás získává stříbrnou
pamětní minci Jan Amos
Komenský, kterou připravila
Národní pokladnice.

Foto: pinterest.com

PŘEČTĚTE SI

ODHALTE OSOBNOST

Správná odpověď z minulého čísla: Břetislav II. Stříbrnou pamětní minci Jan
Amos Komenský od Národní pokladnice posíláme Ditě Šejnové z Heřmanic.
V další veršované hádance Jana Koudely se ukrývá mladičký panovník, který
v rozhodující chvíli svého života zůstal
sám jako kůl v plotě.
***

Vysněný syn je zdá se tady
By břímě nesl těžké vlády
Ať slabý, přesto bude král
Už ženu jsem mu vybrat dal.
A dvojí korunu na skráně
Jak Čechy, tak uherské pláně
A taky kousek od hranice
Špičaté stíny půlměsíce.
Je třeba volat do zbraně
Nechť křesťanský meč povstane!
Však nerad bych na to byl sám
Příbuzné z Polska volat dám
I z Rakous, Čech a Moravy
Nechť do šiku se postaví
Kde Dunaj mocný blata tvoří
Tam oheň války teď zahoří!
Snad zastavíme nepřítele
Jen předtucha dlí v mladém těle.
Snad močály ty nevolají
Mene tekel ó můj králi.
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