Na Slavín, pantheon českých velikánů!
Milí členové Franchise Clubu a přátelé,
přijměte prosím pozvání na 16. odpolední exkurzi Franchise Clubu ve čtvrtek 10. října 2019 od 15 do 16.30
hodin.
Na Vyšehradském hřbitově v Praze během 90 minut navštívíme čestnou hrobku Slavín a české národní
pohřebiště, místa posledního odpočinku mnoha slavných a významných osobností české politiky, kultury a vědy.
Výjimečnost naší exkurze představuje prohlídka krypty Slavína, kde
jsou vlastní hrobky zde pochovaných osobností a která se otevírá
opravdu jen výjimečně. Poslední tři osobnosti, které zde našly své
„poslední místo“ byli Rafael Kubelík (1996), Oskar Nedbal (2006) a
Karel Höger (2013).
Neméně zajímavá bude prohlídka hrobek a hrobů v okolí Slavína,
které dohromady tvoří české národní pohřebiště zhruba 600
významných osobností.
Zasvěceným průvodcem naší prohlídky bude předseda spolku
Svatobor prof. h.c. Ing. Václav LIŠKA, Dr.h.c.
Připomene nám poslání a historii tohoto zajímavého spolku, i to, jak
se vyvíjela pravidla výběru osobností, které zde mohou být
pochovány. Dozvíme se, kolik dnes na Slavíně ještě zbývá volných
míst, a zda ještě vůbec existuje poptávka po tomto místě?
Pohled do minulosti nám někdy umožní lépe porozumět naší
současnosti. Možná více, než si myslíme. Události v posledních dnech ukázaly, že téma českých elit, zasloužilých
velikánů, jejich výběru, uctění a pohřbení, které řešili před více než sto lety naši předkové, je horkým tématem
současnosti.
Rozhodně si nenechte tuto výjimečnou akci ujít.
Organizační informace
Sraz je ve čtvrtek 10.10.2019 v 14.45 – 15.00 h přímo u hrobky Slavína (viz mapka). Předpokládaná doba
exkurze je 90 minut.
Počet návštěvníků je omezen, proto dáváme přednost nejprve členům Franchise Clubu a jejich rodinným
příslušníkům nebo kolegům. Pokud mezi ně nepatříte, můžete se přihlásit také – zařadíme vás, pokud bude volné
místo.
Své přihlášky zasílejte přímo na adresu tamchyna@ifranchising.cz.

Exkurze Franchise Clubu
Naše exkurze pořádáme do zajímavých, exkluzivních nebo běžně nepřístupných míst a provozů. V minulosti jsme
se tak např. podívali do neveřejné zóny Letiště Václava Havla a jeho provozního a technického dispečinku, do
české centrály Rádia Svobodná Evropa, laboratoří marketingového výzkumu, centra zákaznické zkušenosti,
dispečinku radiotaxi, ateliérů nekonečných televizních seriálů, zlatnické dílny, gotického podzemí obchodního
centra, do dílen a prodejny Harley-Davidson, unikátních pivovarů a minipivovarů, krejčovského salónu, na módní
přehlídku apod.

Vyšehradský hřbitov
Ze starého vyšehradského hřbitůvku, který zde stál již v roce 1260 vzniklo z podnětu probošta Václava Štulce v
70. letech 19. století vyšehradské národní pohřebiště. Dnes je na Vyšehradském hřbitově pochováno přes 600
význačných osobností. Z nejznámějších jsou to: Karel Čapek, Karel Hynek Mácha, Jan Neruda, Božena Němcová,
Vítězslav Nezval. Z malířů to jsou: Mikoláš Aleš, Antonín Chittussi, Julius Mařák, Karel Purkyně, Miloslav Holý.
Nechybí ani sochaři: Václav Levý, Otakar Španiel, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Zdeněk Fibich, Jan
Evangelista Purkyně, Jaroslav Heyrovský. Jsou zde také dva symbolické hroby, Josefa Čapka a Milady Horákové.
Hrobka Slavín – místo odpočinku českých velikánů
Dominantní postavení mezi náhrobky na Vyšehradském hřbitově zaujímá Slavín – společná hrobka
nejzasloužilejších osobností českého národa. Ta byla postavena podle projektu A. Wiehla v Ietech 1889 až 1893
díky spolku Svatobor. Hlavním iniciátorem byl spisovatel a obrozenec František Palacký. Na přední straně
pomníku jsou tři tabule se jmény prvních patnácti pochovaných ve Slavíně. Nad tabulemi se jmény je napsáno
motto Slavína: „Ač zemřeli, ještě mluví.“ Na vrcholu je socha okřídleného Génia se sarkofágem. Do dnešního dne

je v kryptě Slavína pohřbeno přes 50 významných osobností, z nejznámějších: Julius Zeyer, Jaroslav Vrchlický,
Vojtěch Hynais, Alfons Mucha, Václav Špála, J. V. Myslbek, Jan Štursa, Bohumil Kafka, Ladislav Šaloun, Jan Louda,
Kamil Hilbert, Josef Gočár, Jaroslav Fragner, Jan Kubelík, Rafael Kubelík, Ema Destinnová, Vilém Zítek, Zdeněk
Štěpánek, Eduard Kohout, Karel Hoger a František Křižík.

Těším se na Vás, jste vítáni!
J AROSLAV T AMCHYNA , prezident a zakladatel F RANCHISE C LUBU

Kontakty
Organizátorem F RANCHISE C LUBU je Český institut pro franchising (ČIFRA) – národní centrum pro vzdělávací,
popularizační, publikační poradenskou a vědeckou činnost ve franchisingu.
Kontakty: Dr. Jaroslav Tamchyna, prezident klubu, tel.: +420 603 578 035, club@ifranchising.cz;. Ing. Tereza
Chábková, kancelář klubu: tel. +420 725 293 393, e-mail: office@ifranchising.cz; sídlo kanceláře klubu: Spálená
51, 110 00 Praha 1, (mapa).
Franchise Club a Český institut pro franchising jsou členy největší mezinárodní franšízingové profesní komunity –
International Franchise Association (IFA).
Franchise Club a Český institut pro franchising každý měsíc podporují nadační fond Dobrý anděl.

