Mozaika zajímavostí a tipů ‹
přečtěte si
Tomáš Sterneck
Smrt budějovického
hejtmana

Události dramatického roku
1618 se nevyhnou ani Českým Budějovicím. Zdejší měšťané se neochvějně postaví na stranu
císaře Ferdinanda II.
Jeho velký zastánce,
hejtman žoldnéřského oddílu a císařský
solní úředník Jan Aulner z Birkenfelsu, ale náhle
umírá. Zemřel přirozenou
smrtí, nebo ho někdo otrávil?
Na českobudějovickém primasovi Kašparu Teindleserovi bude, aby nepříjmenou záležitost diskrétně vyšetřil…
Vydalo nakladatelství Moba,
336 stran, 299 Kč
Tip HISTORY revue: Historické detektivky očividně stále
táhnou. Pokud patříte mezi
jejich fanoušky i vy, je to pro
vás nová výzva.

Juliana Weitlanerová
Marie Terezie – Život císařovny slovem i obrazem

Veselé děvče, milující manželka, přísná matka i prudérní strážkyně mravnosti
v černém vdovském šatu.
To všechno jsou tváře Marie
Terezie, jejíž přebohatý život
připomíná nová kniha, vydaná při příležitosti 300. výročí
od narození velké panovnice.
Nechybí v ní naprosto nic z důležitých
životních momentů arcivévodkyně
a královny – od složitého
nástupu
na trůn přes vleklé války s hlavním rivalem Fridrichem II.
až po reformní úsilí v rámci
její říše.
Tip HISTORY revue: Nejen
díky bohatému obrazovému
doprovodu si můžete skvěle
vychutnat jedinečnost doby.
Vídeň v 18. století byla prostě kouzelná…

VÝSTAVA S ATMOSFÉROU VÁNOC

Mír. Po ničem jiném bagdádský chalífa
Hárún ar-Rašíd
netouží, a tak
svému rivalovi, římskému
císaři
Karlu
Velikému, posílá jako dar živého slona.
Jak ale dostat obrovské zvíře z Blízkého východu
do Cách? To už je úkol
pro Žida Izáka a jeho
saského otroka Thankmara. Jejich pouť se slonem Abúlem Abbásem
podrobně zaznamenává
nový román. Že to nebude nic lehkého, nemůže
být pochyb.
Vydal Knižní klub, 408 stran,
359 Kč
Tip HISTORY revue: Kniha vychází ze skutečného příběhu. O to zajímavější pohled
do počátku 9. století může
být…

vyrazte do kina

Lidové Vánoce v Polabí 2017

Ve skanzenu v Přerově nad Labem máte od 17.
listopadu až do 30. prosince 2017 možnost nasát
atmosféru Vánoc našich předků. V celém areálu
skanzenu se budou připomínat
dávné zvyky, spojené se slavením adventu, samotných Vánoc
až po Tři krále. K vidění tu budou přástky, dračky, barborky
a lucky, věštění na Štědrý den
a zazní i řada koled.
Tip HISTORY revue: Jestliže chcete uniknout z každodenního shonu a naladit se
na rychle se blížící svátky, může být návštěva
skanzenu skvělým řešením.

Dirk Husemann
Slon pro Karla Velikého

Rodin

V čísle 4/2017 jsme publikovali článek o komplikovaném
vztahu mezi oslavovaným francouzským sochařem Augustem
Rodinem a jeho talentovanou žačkou
Camille Claudelovou, kterou spalující vášeň k velkému mistrovi dohnala až k šílenství. Teď je jeden z nejslavnějších milostných příběhů z konce 19. století ztvárněn
i na filmovém plátně.
Tip HISTORY revue: O kvalitě francouzskobelgického snímku leccos vypovídá fakt,
že byl zařazen i do hlavní soutěže filmového festivalu v Cannes.

Nenechte si ujít premiéry na VIASAT HISTORY

Exkluzivní evropské dokumenty

Nacistický projekt: plány zla

Foto: wikipedia.org, jabietz.de

Konečně dosáhl svého.
Na konci ledna 1933 je Adolf
Hitler jmenován německým
kancléřem. Zdánlivě nemožné se stalo skutečností.

Poměrně malé, extrémně
orientované straně v čele
s neúspěšným umělcem se
podařilo přesvědčit celý národ, aby jí svěřil absolutní

moc. Jak to nacisté dokázali?
Zmanipulovali šikovnou propagandou prosté Němce natolik, že dali zelenou Hitlerovým
vizím, jež vyústily ve světovou
válku a genocidu?
Datum a čas vysílání:
od pondělí 27. listopadu
ve 21 hodin
Tip HISTORY revue: Všech šest
dílů nového seriálu vřele doporučujeme. Už kvůli tomu,
že jeho téma je mimořádně
aktuální i dnes.

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. Za vlády kterého panovníka došlo
k velké vzpouře havířů v Kutné Hoře?
a) za Jiřího z Poděbrad
b) za Vladislava II. Jagellonského
c) za Ludvíka Jagellonského
2. Kolik let vládl jako císař Josef I.?
a) 3, b) 4, c) 6
3. Pod jakým jménem prchal
Josef Mengele z Evropy?
a) Helmut Gregor, b) Heinrich Gregor, c) Hans Gregor
4. Která z Napoleonových příbuzných
chyběla na jeho korunovaci
2. prosince 1804?
a) matka, b) manželka, c) sestra
5. V jaké bitvě švédský král
Karel XII. uštědřil Rusům
zdrcující porážku?
a) u Narvy
b) u Poltavy
c) u Fredrikstenu
Správné odpovědi z č. 11:
1b, 2a, 3a, 4c, 5a
Ze správných odpovědí z minulého čísla jsme vybrali Gertrudu
Schulhauserovou z Karviné,
která od nás získává knihu
Sandry Byrdové Růže mají trny
z Knižního klubu.

odhalte osobnost

Správná odpověď z minulého čísla: Ján
Jesenský. Knihu Sandry Byrdové Růže
mají trny, kterou vydal Knižní klub,
posíláme Jiřímu Melicharovi z Veselí
nad Lužnicí. V další veršované hádance
Jana Koudely se ukrývá významný církevní představitel a rádce českých králů Václava I. a Přemysla Otakara II.
***

Vyjít si pěšky líto není
Do Říma až, pro odpuštění
To záhy je mu uděleno
A rovněž slavný úřad v léno
A tak se rádcem králů stává
I jejich vády urovnává
Buduje města, léna, hrady
Pán větší nikdy nebyl tady
A byť se často v kutně hýbal
I do brnění se odíval
Byl hejtman, diplomat i kněz
Však jedno o něm, brachu, věz
Morava byla láskou jeho
Zvelebitele přeslavného
A kdybys hledal jeho kříž
Navštívit musíš Kroměříž.
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