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ZPRÁVY SPORT PODNIKÁNÍ NÁZORY MAGAZÍN PODCASTY MIMINKA O DENÍKU ŠKOLY PRÁCE SOUTĚŽE

ZNOJEMSKO Z OKOLÍ ENERGIE KRIMI KULTURA TIPY ČEŠI V ČÍSLECH ČTENÁŘ REPORTÉR ČESKO A SVĚT

PŘEHLEDNĚ: Předčasný důchod. Jak si měsíčně polepšit na penzi až o dva tisíce

Šepot pověstí pod zlatým listím. Nahlédněte do
historie a pověstí Templštejna

21.10.2022

Bota plná zlata je pouhou pověstí, ale rudozlaté podzimní listí září na
Templštejně u Jamolic docela určitě. Přečtěte si proč jsou místa spojená
s templáři tak plná pověstí, kdo templáři skutečně byli. Pohled do historie
hradu a jednu z jeho mnoha pověstí nabízíme jako tip na zajímavý
podzimní výlet. Děkujeme Filipu Gorazdovi Martinkovi za zajímavý
příspěvek a Davidu Hamzovi za krásné fotky z podzimního Templštejna
v těchto dnech.

Podzim na Templštejně. | Foto: David Hamza
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Čtenář reportér

18 fotografií
v galerii ›

Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu známí spíše jako „templářský řád“

anebo „templářští rytíři“ patřili k nejmocnějším rytířským řádům středověku.

Řád založený asi v roce 1120 původně za účelem ochrany poutníků putujících

do Svaté země se stal symbolem pro zobrazení „svatého bojovníka Božího“, či

Kristo a r tíře“ Čer ené kříže bílé pláště (pro rčité člen řád i černé)
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„Kristova rytíře“. Červené kříže, bílé pláště (pro určité členy řádu i černé),

meče, mnišský způsob života a první verš Žalmu 115: „Nikoli nám, Pane, nikoli

nám, jen svému jménu zjednej slávu pro svoji lásku, pro svou věrnost!“.

Zvláštní kontrast přinesl cosi nového k dějinám křesťanství – s templáři se tak

vynořuje ptaní se po tom, zda je křesťanské užití násilí i v případě obrany a zda

je možné vést boj ve jménu Boha (s připomenutím, že i nepřítel se modlí

k Bohu). Současně je však na místě zmínit, že každý křesťan je jistým „rytířem

Ježíše Krista“, neboť vede svůj boj proti neviditelnému působení démonů a zla.

Templáři přinesli vývoj i na poli ekonomie, když zakládali cosi jako „banky“.

Pro své velké bohatství a moc, která se nepodřizovala světské moci, ale pouze

té církevní (a nakonec pouze duchovní autoritě), byli obviněni z herezí a v pátek

13. října 1307 hromadně pozatýkáni a řád byl rozprášen. „Mýtus“ a tajemno

okolo templářů dokresluje i upálení velmistra Jacquese de Molay 18. března

1314, kdy „proklel“ francouzského krále Filipa IV. a papeže Klementa V., kteří

opravdu oba do roka od upálení velmistra zemřeli.

Na Moravě bychom templáře hledali skoro marně. O to více pozornosti si

zasluhuje dnes již pouhá zřícena, avšak kdysi poměrně rozlehlý hrad

s přiléhavým názvem Templštejn. Už sám název nás odkazuje na „templ“, tj.

chrám. Templáři opravdu měli na Moravě tento hrad a obývali jej. Do naší vlasti

přicházejí v roce 1232 a hlavním sídelním kostelem je sv. Vavřinec v Praze. Na

Moravě existovaly dvě řádové komendy: Čejkovická a Jamolická, o níž máme

první zmínky z roku 1279 a která je později přejmenována přímo na „komendu

Templštejn“.

Hrad Templštejn si řád postavil ve vzdálenosti asi dva kilometry od Jamolic.

V tomto kraji měl řád duchovní správu v kostelích v Horních Dubňanech,

Dobřínsku, Jamolicích, Dukovanech a zaniklých Bohuslavicích u Templštejna.

Kromě hradu řádu náležel poměrně velký nemovitý majetek, jmenovitě

samotné Jamolice, Dobřínsko, Petrovice a Popice. Nejmohutnější hrad na

západní Moravě byl inspirován anglickými hrady a byl zbudován na velmi příkré

skále. Tyčí se nad řekou Jihlavou a přístup k němu byl možný pouze z jednoho

směru (od Jamolice). Byl velmi výhodně strategicky situován. Tři metry široká a

čtyři metry vysoká je zeď, kterou nalezneme v rozvalinách, které kdysi tvořilo

samotné „srdce“ celé stavby. Podle kruhové výseče lze odhadnout, kde byla

věž a že v jádru je také místo, kde se nacházely ubikace. Terén při vstupu do

areálu je vyvýšen, ačkoli se nachází na opačné straně, než je vstup do „jádra“,

které bylo obepnuto parkánem, který nakonec navazoval na dvoupatrovou

hospodářsko-obytnou budovu nad řekou. Přízemí této budovy sloužilo patrně

Vůně a vzpomínka. Vranovský zámek v říjnu
připomíná čas loveckých hostin

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

Co nového z oblohy. Podívejte se na podzimní
Znojemsko pod křídly ultralightu

PŘEČÍST ČLÁNEK ›
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k bohoslužebným účelům. Našli bychom zde také prostor pro krb a také zdroj

vody (dodnes dochovaný v podobě studny).

Poslední zmínka o „komendě Templštejn“ je z roku 1303 a souvisí s duchovní

správou okolí. Po zabavení veškerého majetku řádu templářů v roce

1318 přešel hrad Templštejn do vlastnictví Bertholda Pirknera z Pirknštejna. Od

poloviny 14. století jej pak vlastní páni z Lipé, krátce jej spravuje purkrabí

Markvart z Pechtic, aby jej od roku 1410 opět měli pánové z Lipé. Za jejich

panování proběhlo několikero oprav. Ale to jsou již jiné dějiny a nesouvisí

s templáři.

Nakonec zmiňme jednu z pověstí, které o Templštejnu kolují. Jednou si pasáčci

hráli okolo hradu, to již byl zřícenina, ale ne taková jako dnes. Bohatý Hlavsa

vzal chudému Lutoslavovi botu a hodil ji do studny. Lutoslav pocházel z chudé

rodiny a věděl, že novou botu těžko dostane. Seděl a plakal. Kamarádům se ho

zželelo a rozhodli se mu pomoci. Uvázali různé provazy a spustili malého a

hubeného Lutoslava dolů. Po troše snažení nakonec Lutoslava i s botou plnou

bahna vytáhli ven. Botu začal Lutoslav u ohně čistit – najednou poznal, že není

jen plná bahna – byla také plná zlatých mincí. Měl obrovskou radost, že má

botu zpět, a tak se v té radosti s kamarády, kteří mu pomohli, rozdělil o zlaté

mince. Všichni byli spokojení, že to tak dobře dopadlo. Jen Hlavsa byl nějaký

nesvůj. Pocházel z bohaté rodiny a příděl mincí se mu zdál malý. Proto se

rozhodl, že do studny hodí i svoji botu. Lamentoval, a tak kamarádům nezbylo

nic jiného než ho také spustit dolů do temné studny. Hlavsa byl ale větší a těžší

než Lutoslav. Chatrné provazy praskly a Hlavsa se zřítil dolů. Když pasáčci

přiběhli i s pomocí zpátky a přivolaný hospodář se na pořádném provaze a

s pochodní spustil dolů, tak tam našel jen bahno, nenašel ani botu a ani

Hlavsu. Studna se pak nechala zasypat.

Tento příběh je svým pojetím i jaksi „biblický“. Ukazuje nám několik věcí. Hra

v našem životě může být dobrá – může vést k nepředpokládanému dobru. Pak

také to, že to, co na první pohled vypadá katastroficky, tj. ztráta boty, to se

může proměnit v něco více, co jsme vůbec neočekávali, tj. nalezení zlatých

mincí. A pak je zde ústřední motiv příběhu, tj. etická rovina. Máme-li čistý

úmysl (vytáhnout zpět botu), pak to znamená, že i my samotní jsme čistí (chudí,

hubení), a tak nám i ostatní pomohou v čistém úmyslu tak, jak nejlépe

dovedou. I chatrné provazy vydrží, pokud věříme a ostatní věří s námi (to

ostatní nám dodá Bůh). Když pak očišťujeme to, co jsme vytáhli z bláta

(z temnoty), často tam nalezneme to, co tam ukryl Bůh, a to je nám přidáno.

Archanděl Michael nad Bohuticemi. Objevte
mystické místo na Miroslavsku

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

Tisíce řízků, jitrnic a jelítek. V Podmolí spořádali
dobroty ze sedmi vepřů

PŘEČÍST ČLÁNEK ›
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Článek nám poslal jeden z našich čtenářů. 
Staňte se reportérem i vy.

POŠLETE NÁM
SVŮJ PŘÍSPĚVEK

21.10.2022

hrad, obuv, Jamolice, Rytíř, Ježíš Kristus, Morava, Templštejn, Řád templářů, Červený kříž,

Filip IV. Sličný

VYBRALI JSME PRO VÁS

Máme-li však nečisté úmysly, pak jsme i samotní nečistí (tlustí). Ostatní nám

sice mohou pomoci, pokud je k tomu donutíme (často pomohou ze strachu), ale

naše víra je spíše touha po zisku a ta snadno „praskne“ (jako chatrný provaz).

Nezůstane po nás nic. Tak si přejme ve svém životě lovit v temnotách takové

studny snad jen s pokorou a s důvěrou v radost. Máme-li čisté úmysly, Bůh nám

často přidá i to, co nečekáme. A bude to k dobru všem.

Filip Gorazd Martinek
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DISKUZE

Fronty na zubaře jako v Hustopečích? Ve
Znojmě prý v nové ordinaci nehrozí
Kdy se otevře ve Znojmě nová ordinace zubaře a budeme
stát noční frontu na registraci jako…

ZNOJEMSKO

Zámek v Moravském Krumlově míří mezi
elitu. S větší šancí na peníze
Brněnský hrad Veveří, klášter augustiniánů s chrámem
Nanebevzetí Panny Marie, zámky v Rosicích a…

ZNOJEMSKO 32

Fotbalisté křepického Bayernu prohlubovali
vztahy v Mnichově. Viděli Bundesligu
Příběh kamarádství mezi fotbalisty SK Bayern Křepice a
oficiálním fanklubem mnichovského Bayernu…

OKRESY 22

Velké srovnání: Jak je na tom váš region s
chudobou a se vzděláváním
Výzkumná agentura PAQ Research vypracovala pro všech
206 obcí s rozšířenou působností zhodnocení,…

ZPRÁVY Z ČESKA

Kostry i zvonice: archeologové se v
Tasovicích prokopali až do 13. století
Hluboko do historie Tasovic na Znojemsku se
v uplynulých dnech probádali archeologové z…
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Oblaka prachu a škola je pryč. Z Jarošky
zmizela poslední vzpomínka na kasárna
Budovu někdejší základní a později soukromé střední
školy v Jarošově ulici ve Znojmě nedávno…

ČTENÁŘ REPORTÉR 53

Venkov odstrčený i zachraňující
Na venkovské obyvatelstvo působí vzdálenost od města
blahodárně. Lidé tu tak nepodlehnou moderním
blbinám.

ARÉNA NÁZORŮ

Střídání v Hevlíně. Dlouholetého starostu
Pichaniče nahradil Hort
Jeho uskupení Moravané dali voliči v Hevlíně nejvíce
hlasů, vítězem voleb se stal i jako osoba.…

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Solařová: Změna ve vedení města bude
razantní. Věřím, že ji lidé brzy poznají
V úterý poprvé usedla do křesla starosty Znojma.
Jednapadesátiletá Ivana Solařová z hnutí ANO se…

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 2

Rekonstrukce krok za krokem: S čím
pomůžou odborníci
Při přestavbě staršího domu se mohou objevit skryté
vady, které vám v konečném důsledku přinesou…

BYDLENÍ 5

Michael Schumacher má maximální péči:
Prognóza lékaře ale pozitivní není
Na konci prosince to bude už 9 let, co se závodník
Michael Schumacher vážně poranil během…

KAFE 4

Brdské lesy skrývají veliké rybníky i
zříceniny kláštera
Dlouhá léta sem byl pro běžného, rozumějte
neuniformovaného člověka vstup zapovězen. Režim…

DOMA 7

Většina Čechů si mylně myslí, že jsme
Slované. Testy DNA ale tvrdí něco jiného
Sami sebe často prezentujeme jako hrdé Slovany. Jenže
jak se ukázalo, z našich původních genů v…

DOTYK

S každým autem se těžko loučím, říká
kuchařka Kristína Nemčková
Je nejmladší vítězkou MasterChefa a možná i nejmladší
osobností, která u nás spolupracuje s…

DÁMSKÁ JÍZDA 10

https://znojemsky.denik.cz/ctenar-reporter/oblaka-prachu-a-skola-je-pryc-z-jarosky-zmizela-posledni-vzpominka-na-kasarna-20.html
https://znojemsky.denik.cz/ctenar-reporter/oblaka-prachu-a-skola-je-pryc-z-jarosky-zmizela-posledni-vzpominka-na-kasarna-20.html
https://znojemsky.denik.cz/ctenar-reporter/
https://znojemsky.denik.cz/galerie/demolice-skoly-jarosova-znojmo.html?photo=1&back=241097610-11630-69
https://znojemsky.denik.cz/arena-nazoru/venkov-odstrceny-i-zachranujici-20221103.html
https://znojemsky.denik.cz/arena-nazoru/venkov-odstrceny-i-zachranujici-20221103.html
https://znojemsky.denik.cz/arena-nazoru/
https://znojemsky.denik.cz/volby-2022-komunalni/stridani-v-hevline-dlouholeteho-starostu-pichanice-nahradil-hort-20221103.html
https://znojemsky.denik.cz/volby-2022-komunalni/stridani-v-hevline-dlouholeteho-starostu-pichanice-nahradil-hort-20221103.html
https://znojemsky.denik.cz/volby-2022-komunalni/
https://znojemsky.denik.cz/volby-2022-komunalni/solarova-zmena-ve-vedeni-mesta-bude-razantni-verim-ze-ji-lide-brzy-poznaji-20221.html
https://znojemsky.denik.cz/volby-2022-komunalni/solarova-zmena-ve-vedeni-mesta-bude-razantni-verim-ze-ji-lide-brzy-poznaji-20221.html
https://znojemsky.denik.cz/volby-2022-komunalni/
https://znojemsky.denik.cz/diskuse/solarova-zmena-ve-vedeni-mesta-bude-razantni-verim-ze-ji-lide-brzy-poznaji.html
https://znojemsky.denik.cz/bydleni/rekonstrukce-krok-za-krokem-dil-5-s-cim-pomuzou-odbornici-21221101.html
https://znojemsky.denik.cz/bydleni/rekonstrukce-krok-za-krokem-dil-5-s-cim-pomuzou-odbornici-21221101.html
https://znojemsky.denik.cz/bydleni/
https://znojemsky.denik.cz/galerie/rekonstrukce-krok-za-krokem-dil-5-s-cim-pomuzou-odbornici.html?photo=1&back=3873258833-13264-69
https://www.kafe.cz/celebrity/michael-schumacher-stav-dnes.html?utm_source=denikcz&utm_medium=external_box&utm_campaign=exchange_traffic
https://www.kafe.cz/celebrity/michael-schumacher-stav-dnes.html?utm_source=denikcz&utm_medium=external_box&utm_campaign=exchange_traffic
https://www.kafe.cz/galerie/michael-schumacher-stav-dnes.html?photo=1
https://znojemsky.denik.cz/cestujeme-doma/brdske-lesy-skryvaji-velike-rybniky-i-zriceniny-klastera-20221101.html
https://znojemsky.denik.cz/cestujeme-doma/brdske-lesy-skryvaji-velike-rybniky-i-zriceniny-klastera-20221101.html
https://znojemsky.denik.cz/cestujeme-doma/
https://znojemsky.denik.cz/galerie/padrte.html?photo=1&back=3169182022-24921-69
https://www.dotyk.cz/magazin/puvod-cechu-dna-21001031.html?utm_source=denikcz&utm_medium=external_box&utm_campaign=exchange_traffic
https://www.dotyk.cz/magazin/puvod-cechu-dna-21001031.html?utm_source=denikcz&utm_medium=external_box&utm_campaign=exchange_traffic
https://znojemsky.denik.cz/damska-jizda/s-kazdym-autem-se-tezko-loucim-rika-kucharka-kristina-nemckova-20221104.html
https://znojemsky.denik.cz/damska-jizda/s-kazdym-autem-se-tezko-loucim-rika-kucharka-kristina-nemckova-20221104.html
https://znojemsky.denik.cz/damska-jizda/
https://znojemsky.denik.cz/galerie/kristina-nemckova-mini.html?photo=1&back=2497812403-26227-69


Pasivní domy skutečně naživo. Kde si je
můžete prohlédnout?
Budete stavět? A uvažujete o pasivním domě? Zítra
5. 11., v pátek 11. 11. a v sobotu 12. 11. se…

DŮM A ZAHRADA

Děsivé detaily z exploze sopky Tonga:
Vulkanický sloupec dosáhl mezosféry
Obrovský výbuch sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai
v Tichém oceánu vytvořil vysoký sloupec popela a…

VĚDA 7

Jak skladovat med, aby vám vydržel i roky.
Je to jednoduché, neničte ho!
Med je nejen vynikající pochoutka, ale také elixír zdraví.
Jak správně byste ho měli skladovat,…

IRECEPTÁŘ

Návrhářka kouzlí s hedvábím. Andrea
Vytlačilová čerpá z Podkrkonoší i Londýna
Versace, Marc Jacobs, Kenzo, Acne Studios… Profesní
životopis Andrey Vytlačilové se hemží…

MÓDA 18

Do boje s podzimní depresí: Psycholožka
radí, jak ji zmírnit
Dny se zkracují, slunečního svitu ubývá a nevlídných
plískanic přibývá. A právě tato kombinace je…

VLASTA

Očkování dětí proti chřipce? Nově to jde i
bez injekce, vstřikem vakcíny do nosu
Nejen prarodiče, ale i rodiče jsou ohrožení tím, že se
snadno nakazí chřipkou od svých dětí.…

ZDRAVÍ 11

Sezení není pro tělo zdravé. Jak dosáhnout
úlevy?
Máte práci v kanceláři, kde musíte dlouho sedět? Pokud
ano, možná zažíváte stres duševní i…

KONDICE

Útoků psů a koček na divoká zvířata
přibývá. Nezodpovědní majitelé dělají chyby
Jdete přírodou, telefonujete a váš pes pobíhá kolem.
Idylka. Ovšem až do té doby, kdy kvůli vaší…

ZVÍŘECÍ DENÍK A CHOVATELSTVÍ 25

Meghan Markle nazývají pokrytcem: Lidé jí
vyčítají dávnou sexuální scénu
Vévodkyně Meghan je opět předmětem mnohých diskuzí.
Před pár dny se totiž na internetu objevil…

CELEBRITY 4
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AKČNÍ LETÁKY

ANNONCE.CZ

Vedoucí výrobní linky, 35 000 Kč

Zapisovatelé u soudu, 21 800 Kč

Stavbyvedoucí junior, 25 000 Kč

Účetní všeobecní, 35 000 Kč

Chovatelé drůbeže, 20 000 Kč

Číšníci a servírky, 28 500 Kč

Provozní zámečníci, údržbáři, 35 000 Kč

Svářeči, 33 000 Kč

+ PODAT INZERÁT

CARS.CZ

Renault Clio první majitel, servisní knížka...

Renault Clio servisní knížka, koupeno v D,...

Škoda Superb nové vozidlo, servisní knížk...

Škoda Fabia první majitel, servisní knížka...

Škoda Rapid první majitel, koupeno v CZ, ...

Škoda Fabia servisní knížka, koupeno v D

Škoda Octavia první majitel, servisní kníž...

Škoda Fabia první majitel, servisní knížka...

+ PRODAT AUTO

TIPCARS.COM

BMW Řada 7 730d xDrive*ČR*DPH*HEAD-...

Mercedes-Benz CLK 320 AMG*CABRIO*DI...

Volkswagen T-Roc Design 1,0TSI

Volvo XC90 2.4D5*AWD*7MÍST*AUTOMAT...

Mazda CX-7 2,2 MZR-CD 4x4 KLIMATIZACE

Škoda Octavia 1.6TDi ELEGANCE*DSG*ČR*

Škoda Karoq 2.0TDi 4x4*STYLE*NAVI*CAR...

Hyundai i40 1.7CRDi ČR*DCT*NAV*CARPL...

+ PRODAT AUTO

REALCITY.CZ

Dyjákovice Prodej domu

Hrušovany nad Jevišovkou Pronájem bytu...

Znojmo, Dělnická 1517/9 Pronájem bytu ...

Znojmo, Sokolská Prodej bytu 3+1

Znojmo Prodej domu

Znojmo, Smutného Prodej domu

Znojmo Prodej bytu 1+1

Znojmo, Pražská sídl. Prodej bytu 2+1

+ PRODAT NEMOVITOST

VOLBY 2022 NA ZNOJEMSKU
Online výsledky komunálních voleb 2022 a zvolení zastupitelé, 
Výsledky senátních voleb 2022, Kdy jsou komunální volby, Jak volit, Volební systém, 
Jak často jsou komunální volby, Proč se křížkuje, Kandidáti a strany, 
Členové zastupitelstev, Kdo vyhlašuje volby, Senátní volby 2022, 
Prezidentské volby 2023, Volby do roku 2027, Bitva o radnice

Komunální volby 2022, Senátní volby 2022, Co rozhodne volby u vás,
Komunální volby, Volby do zastupitelstev obcí v Česku,
Volby do Senátu Parlamentu České republiky

p y j

Albert Supermarket
02.11. - 08.11.

Lidl
24.10. - 18.12.

PENNY
03.11. - 09.11.

BILLA
12.10. - 08.11.

ROSSMANN
14.09. - 08.11.
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