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Heraldika v souvislostech - autor Mgr. Henry Camillo Pohanka
Knižní novinka z nakladatelství Agentura Pankrác, Praha
Kniha se na pozadí historických, odborných, výtvarných a jinak věcných
skutečností pokouší vyjít vstříc faktu, že evropská heraldika představuje
fenomenální, nadčasový, jednotný a kontinuálně se vyvíjející celek,
jehož nedílnou součástí je i naše heraldika. Projevuje snahu o zachycení
co nejvíce souvislostí, jimiž je heraldická oblast všemi směry
provázána. K tomu přispívá k doplnění určitých slepých míst, jež panují
v našem domácím heraldickém povědomí.
Jako první kniha, věnující se tomuto oboru, si důsledně všímá celého
spektra heraldických variant, tj. heraldiky šlechtické, občanské, městské,
církevní, cechovní, ale též napoleonské a dalších. Vyčerpávajícím
způsobem popisuje vznik, podstatu a smysl veškerých evropských
obecných a heroldských figur. K tomu prezentuje několik set rozličných
a v tinkturách vyvedených znaků, které dostatečně ilustrují rozsah výrazových možností heraldiky.
V nepřehlédnutelných významových souvislostech se dotýká všech dalších pomocných věd historických.
V jedinečných a ucelených obrysech také zachycuje vývoj naší státnosti v symbolice znaku od doby
Přemyslovců až po současnost. Na závěr čtenáři předkládá vícejazyčný slovník s heraldikou souvisejících
pojmů, který v naší zemi dosud nebyl publikován.
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Dvacet minut s historií šumavské obce Knížecí Pláně
Ztracené adresy - dokumentární cyklus České televize: Knížecí Pláně (Fürstenhut) - videoarchiv:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318042579-ztracene-adresy/411235100191004-knizeci-plane/

Dřevorubecká vesnice ze Šumavy byla těžkým místem pro život. Počítačová současnost probouzí,
co minulost pohřbila (2011). Režie J. Tabery. Stopáž: 20 minut
Místo se nachází v Národním parku Šumava na planině v nadmořské výšce 1021 metrů těsně u hranic
s Německem. Je součástí obce Borová Lada. Osadu v roce 1792 založili Schwarzenbergové. Obyvatelé byli
převážně německé národnosti a ve své nejlepší době měla obec zhruba 60 stavení a 700 obyvatel. Bývala
zde hájovna, pila, hostinec, mlýn, škola a stanoviště finanční stráže. V roce 1864 byl postaven kostel
Svatého Jana Křtitele, později přibyla i fara. Od roku 1902 fungoval obecní úřad a o devět let později byla
zřízena také pošta.
Po II. světové válce byli zdejší Němci vysídleni a po roce 1950 obec zanikla. Kostel vydržel až do konce
60. let, kdy jej nechala odstřelit čs. armáda, zlikvidován byl i se hřbitovem. V současné době připomíná
Knížecí pláně hřbitov, který byl obnoven ze zbytků náhrobních kamenů bývalými německými obyvateli
v roce 1992. Na místě kostela byl vztyčen 13 m vysoký dřevěný kříž, který byl po vichřici v lednu 2007
nahrazen menším. Nový život sem přivedla farma s chovem ovcí a skotu, v níž je také restaurace a nabízí
se možnost ubytování.
http://www.ceskatelevize.cz/porady

