Příloha č.1
Cesta Pohádkové Hrusice
„Máte rádi pohádkové postavičky, jakými jsou vodníci a různá strašidla? Také se vám líbí
obrázky Josefa Lady, na kterých jsou zvířátka, která chodí po dvou a některá dokonce
mluví? Pokud ano, jste správně v Ladových Hrusicích. Na těch nejvýznamnějších
pohádkových místech jsou postaveny informační tabule, na kterých jsou úryvky z Ladových
kníţek. Tyto ukázky se spolu s krásnými obrázky, vţdy váţou k místu, kde se právě
nacházíte.
Uvidíte místo, kde stával dům, ve kterém se 17.prosince 1887 narodil Josef Lada. Ţil tady
také černý kocourek Mikeš se svými lidskými i zvířecími přáteli.
Určitě jste zvědaví, jak vypadá místo, kde straší. Na Šmejkale STRAŠIL Mulisák se
svým synem bubáčkem. Oba jsou hrdinové z Ladových Bubáků a hastrmanů.
Pamatujete se na tu příhodou jak se kozel Bobeš učil chodit po zadních nohou a přitom
v těch předních drţel hrnek? A kdyţ se ho Mikeš ptal, co to tropí, odpověděl, ţe se učí
roznášet pivo. A víte proč milé děti? Viděl totiţ pivní tácek, na kterém byla fotka kozla,
jak nese pivo. A tak se Bobeš rozhodl, ţe se nechá také vyfotografovat. Akorát místo nápisu
Velkopopovický kozel, tam bude samozřejmě Hrusický kozel. Nu a tuhle Bobeš bydlel u
strýčka Malinovského v Obecní pastoušce čp.17.
Mezi nejznámější Ladovy postavy patří vodníci. V Hubačovském rybníku se jich jen
hemţilo. Třeba vodník Brčál, který rád besedoval v bývalém Hubačovském mlýně a
v hrnečku pod vodou měl sice duši, ale nemusíte se bát, byla to duše z velocipédu.
Uvidíte také známou Jedličkovu louţi, kdy se při zimních radovánkách bavily nejen
horusické děti, ale i kocour Mikeš.
Neváhejte ani chvilku a projděte si vesničku, kde ţili a pravděpodobně ještě ţijí vaší oblíbení
hrdinové. Třeba budete mít štěstí a některého z nich po cestě zahlédnete.“
Těmito slovy (z tabule umístěné před obecním úřadem Hrusice) se návštěvníci
mohou seznámit se stezkou nazvanou Pohádkové Hrusice. Stezku bylo poprvé
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moţno projít 20.května 2006 při příleţitosti Pochodu kocoura Mikeše, kdy byla
„vymyšlena“ panem starostou jako kratší alternativa k Cestě kocoura Mikeše,
která je dlouhá kolem 17 km a není tedy vhodná např. pro menší děti či
seniory. Cesta Pohádkové Hrusice je výrazně kratší, zhruba kolem 3 km,
přičemţ její absolventi se pohybují jen v přímém okolí Hrusic.
V sezóně, tedy od dubna do prosince, je moţné vyzvednout si v Informačních
centru Hrusice letáček, který obsahuje otázky k příslušným tabulím, např. Kolik
je na obrázku hrnečků na dušičky (tabule Hubačovský rybník)? Jaká zvířátka jsou na
obrázku (tabule Obecní pastouška)? atp. a pokud do letáčku vepíšete správné
odpovědi, čeká vás v Informačním centru dárek (pohled a dopisnice
s přítiskem). Mimo sezónu není problém cestu si projít „mimo soutěţ“.
-------------------------------------------------------------------------------------------------z letáku:
1.strana
Soutěţ „POHÁDKOVÉ HRUSICE“
Start: Informační tabule u lípy před farou.
Dále jednotlivá pohádková místa dle rozcestníků v obci.
Pravidla soutěţe:
1. Účastník soutěţe musí navštívit 5 míst v obci Hrusice, kde jsou umístěny
tabule.
2. Účastník musí odpovědět na soutěţní otázky (na druhé straně).
3. Po absolvování všech 5 míst se dostaví do Informačního centra
v budově obecního úřadu do 16:00 hodin.
4. Pokud jsou Vaše odpovědi správné, obdrţíte od nás malý dárek.

Přejeme Vám Šťastnou cestu plnou pohádkových záţitků!
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2.strana
Soutěţní otázky
(dopište k otázce nebo si pamatujte)
Tabule č.1 – Hrusice Šmejkala
1. Kdo řídí na obrázku automobil?
2. Název knihy, ze které je vybrán text na tabuli:
Tabule č.2 – Hrusice Hubačovský rybník
1. Kolik je na obrázku hrnečků na dušičky?
2. Název knihy, ze které je vybrán text na tabuli:
Tabule č.3 – Hrusice rodný dům Josefa Lady
1. Jaké měl rodný dům J.Lady číslo popisné?
2. Název knihy, ze které je vybrán text na tabuli:
Tabule č.4 – Hrusice Obecní pastouška
1. Jaká zvířátka jsou na obrázku?
2. Název knihy, ze které je vybrán text na tabuli:
Tabule č.5 – Hrusice Jedličkova louţe
1. Kolik je na obrázku sněhuláků?
2. Název knihy, ze které je vybrán text na tabuli:
-------------------------------------------------------------------------------------------------TABULE:
1.) Obecní pastouška
„Čp.17. zde ţil u strýčka Malinovského, který byl povoláním obecní slouha, kozel Bobeš.
Jednou, kdyţ Mikeš vylezl ke slouhům na kopeček, byl velim překvapen, kdyţ uviděl
Bobeše, jak chodí po dvoře jen po zadních nohou a v přední drţí hrnek. ‚Co to prosím tě
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tropíš? Proč chodíš s tím prázdným hrnkem po dvoře?‘ ptal se Mikeš. ‚Učím se roznášet
pivo.‘ odpověděl Bobeš. Včera jsem viděl na hospodě přibitou fotografii kozla, jak nese
sklenici černého piva, a Pepík Šobrů mi povídal, ţe je pod ním napsáno: Velkopopovický
kozel. Tak se učím zatím s prázdným hrnkem nosit pivo a potom se dám také
vyfotografovat. A to se rozumí, ţe tam bude muset být napsáno: Hrusický kozel.“
Na tabuli je obrázek korespondující s výše uvedeným úryvkem z Ladovy knihy
Mikeš.
2.) Rodný dům Josefa Lady
Na tabuli je obrázek (od Josefa Lady) chlapce, který sedí čelem k malému
skromnému domku, rodnému domku J.L. Nalevo od obrázku je úryvek
z Ladovy knihy Vzpomínky z dětství: „ Náš starý barák (č.p15) byl postaven pod
mírným svahem, takţe skoro celá jeho zadní boční zeď byla opřena o hliněnou stěnu. Byla
v něm jediná obytná světnice, malá síňka, chlév, stodola a menší chlévky pro husy a čuníka.
Ze síňky se vcházelo nejen do světnice, ale i do chléva, a tak jsem často slyšel od lidí posměšné
poznámky, ţe máme společný vchod s kravami. Za barákem byla malá, ale útulná
zahrádka. V jedné světnici se vařilo, spalo a provádělo obuvnické řemeslo. Spalo v ní šest
členů naší rodiny. A často ještě pocestný, nad kterým se otec ustrnul, kdyţ v celé vsi nemohl
najít nocleh.
Pepík Ševců – Josef Lada zde naučil mluvit lidskou řečí nejen kocourka Mikeše, ale později
i čuníka Pašíka. A kdyţ Mikeš kvůli rozbitému krajáči utekl do světa, přibyl do chalupy
mrňous Nácíček.“

Foto: Informační tabule v místě bývalé Jedličkovy louţe,
Hrusice 8.1 2011, autor: Tereza Svobodová

4

3.) Jedličkova louţe
Jedličkova louţe na místě tabule uţ není, jiţ v době Ladova ţivota v Hrusicích
louţe vyschla. Za Ladova mládí to byl jen malý mělký rybník – louţe. Dnes je
na tomto místě malý parčík se dvěma lavičkami a touto památnou tabulí.
Na tabuli je kromě mapy okolí, která je i na ostatních tabulích cesty, také
obrázek zimních Hrusic a následující krátké vyprávění z knihy Mikeš.
„Místo zimních radovánek horusických dětí. Klouzal se tady i kocourek Mikeš. Měl boty,
aby ho nezábly zadní packy a na přední mu Pepík Ševců pořídil rukavice s jedním palcem.
Na Jedličkově louţi kluci a holčičky viděli kocourka, který mluví a chodí po zadních vůbec
poprvé.‘Pepík ukázal Mikešovi, jak se jezdí po klouzačce, a za chvíli se kocourek proháněl
po klouzačce jako kaţdý kluk a holka. Kdyţ se mu však kocourek připletl od nohy, udělal
kotrmelec a vymetl svým hustým koţíškem celou klouzačku. A kdyţ viděl, jak to děti baví a
jak se malá Boţenka Chalupová smíchy aţ za břicho popadá, schválně upadl kaţdou
chvíli.„

4.) Šmejkala
Tabule zobrazuje úryvek z Ladovy kníţky Bubáci a hastrmani, který
vysvětluje, ţe zde strašil Mulisák se svým synkem Bubáčkem. „Zde strašil
Mulisák se svým synkem Bubáčkem. Tehdejší strašidlo nesmělo při
strašení udělat ţádné škody. Neţ dal starosta své úřední povolení ke strašení připomněl:
‚…aby Mulisák opatrně zacházel s vichřicí a meluzínou a také musí dát dobrý pozor, aby
těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici! Ať hodně straší kolem zahrad a polí
s lusky, aby nám děcka všechno neroznesla, a kdyţ budu vidět, ţe straší hlavně u mých
lusek, nebudu zase hledět na nějaké to slovo a leckam ho k strašení doporučím. A jářku
hlavně strašte děti násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc neţ
čerta!‘ …“ Úryvek je doplněn obrázkem, na kterém jede Mulisák ve svém
čarodějném automobilu a mapou okolí.
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5.) Hubačovský rybník
Na tabuli je Ladův, ve světě nejznámější, obraz hastrmana sedícího na vrbě a
kouřícího dýmku. Tabuli doplňuje text z knihy Bubáci a hastrmani:
„Bydliště mnoha vodníků. Ţil zde také hastrman Brčál, který rád chodil besedovat do
bývalého Hubačovského mlýna. Byl tam rád viděn, protoţe nosíval panímámě puškvorec,
pelyněk a jiné léčivé rostliny. Panu otci zase vţdycky správně předpověděl, kdy nastanou deště
a s nimi hojnost vody na mlýnská kola. Kdyţ se ho ptali, zda má v těch hrníčkách pod
pokličkami ještě nějakou duši, odpovídal: ‚Inu – to víte, nějakou tu duši doma musím mít,
aby mě ostatní hastrmani nepomlouvali. Mám tam duši – ale ta uţ dávno není celá a je jí
sotva polovic, protoţe ji ten můj klouček kaţdou chvíli kousek uřízne. Mám tam duši
opravdu jen pro jméno – a ještě je to duše jenom z velocipédu.‘ „
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Příloha č.2
Dotazníkové šetření
Dotazníky byly k dispozici návštěvníkům Hrusic během letních měsíců (červen,
červenec, srpen 2009) v Památníku Josefa Lady a v Informačním centru
Hrusice. Během těchto letních měsíců je nejvíce dovolených, lidé více jezdí na
výlety a tedy návštěvnost Hrusic je nejvyšší.
Dotazníky byly umístěny v čekárně PJL, kde turisté stráví určitou dobu, neţ
začne prohlídka (prohlídky začínají vţdy kaţdou celou hodinu, o víkendech
kaţdou půlhodinu) a v Informačním centru, kam turisté zavítají nejčastěji ihned
po příjezdu do Hrusic (IC je poblíţ parkoviště) pro informace nebo pro
upomínkové předměty. Tato dvě místa byla vybrána z prostého důvodu turisté zcela jistě alespoň jedno z nich navštíví a budou zde mít dostatek času a
prostoru pro jeho vyplnění, coţ by např. v hospodě U Sejků nebo v místním
obchodě nebylo moţné.
Dotazníky byli libovolně k dispozici všem příchozím turistům bez rozdílu věku
a pohlaví s cedulkou, na níţ byli ţádáni o vyplnění; vyplněné dotazníky
respondenti vhazovali do k tomu určené krabice. Dohled nad dostatečným
mnoţstvím dotazníků turistům k dispozici, odpovídajícímu prezentování a
průběţné vybírání vyplněných dotazníků z krabice zajišťovaly průvodkyně
v PJL a slečna z Informačního centra.
Dotazníky nelze zobecňovat na větší populaci, ale pouze na návštěvníky PJL a
IC, mnoho dalších turistů zajisté do Hrusic přijede, aniţ by tato místa
navštívila. Důvodem můţe být např. vstupné v PJL, nevyhovující otevírací
doba PJL nebo IC, případně nevyhovující doba prohlídek (kaţdou celou
hodinu).
Návratnost dotazníků byla téměř 100%, pouze méně neţ jedno 1% dotazníků
vhozených do krabice nebylo vyplněných. Celých 67% dotazníků vyplnily ţeny,
33% muţi. Co se týče věkového rozloţení, nejčastěji odpovídali návštěvníci ve
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věku 26-40 let (34%), dále pak osoby ve věku 0-15 let (32%), dále 15-25 let, 4150 let, 51 a více let (11%).
Hrusice navštěvují osoby nejčastěji středoškolského vzdělání (43%), dále ţáci
základních škol (28%), vysokoškoláci (20%) a absolventi středních odborných
učilišť (7%).
Turisté se o Hrusicích dozvídají především díky známým, kteří zde byli
v minulých letech (22%), z internetu (19%), z televize (18%), z knihy (8%),
z novin či časopisu (6%) nebo mají poblíţ chatu či příbuzné (6%), uváděny, jiţ
v menším zastoupení, byly také turistické broţury, škola, rodiče nebo
všeobecná obeznámenost.
Pohlédneme-li na stejný dotaz s ohledem na pohlaví, ţeny se o Hrusicích
dozvídají častěji od známých (27%) a z internetu (20%), oproti tomu muţi
nejčastěji sbírají informace z televize (25%), na druhém místě od známých
(18%). Děti čerpají informace nejčastěji z internetu, od známých (26%),
z televize (12%), ţádný z dotázaných nezaškrtl moţnost „noviny či časopis“
(0%).
Celkově je viditelný ústup získávání informací z televize či novin ve prospěch
internetu.
Návštěvníci do Hrusic přijíţdějí ze všech koutů republiky, uváděny byly např.
Dobříš, Benátky nad Jizerou, Brno, Česká Lípa, Český Brod, Černé Voděrady,
Červany, Deštná, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod,
Hodonín, Honsob, Hovorčovice, Hradec Králové, Hvězdnice, Jenštejn,
Jindřichův Hradec, Kaliště Poddubí, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Klobouky
u Brna, Kněţmost, Kouřim, Kralupy nad Vltavou, Kunovice, Liberec, Lipnice
pod Sázavou, Martin, Mirošovice, Mladá Boleslav, Mlčechvosty, Nezamyslice u
Prostějova, Nový Jičín, Očelice, Ondřejov, Ořechov, Ostrava, Patěky, Písek,
Polánka, Přerov, Rokytnice, Roudnice nad Labem, Rychnov nad Kněţnou,
Říčany, Sadská, Sázava, Slavkov u Brna, Stříbrná Skalice, Suchá Loz, Šťáhlavy,
Tanvald, Tuklaty, Tursko, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Varnsdorf, Velké
Popovice, Veselý Ţďár, Vsetín, Vyškov na Moravě, Vyţlovka, Záryby, Ţďár
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nad Sázavou, Ţidlochovice. Uváděná města však nepřekračují 1%. Nejčastěji se
jedná o záleţitost Prahy (35%), coţ je dáno dobrou dostupností a blízkostí
Prahy (ČD – Mirošovice – 2km do Hrusic; PID 490– Strančice – 15minut do
Hrusic, automobil - z Prahy po dálnici D1 na Brno, na 25km na sjezdu na
Mirošovice, cca 20 min).
Dotazovaní přijíţdějí do Hrusic nejčastěji s rodinou (děti 55%, celkově 27%),
uváděni jsou, mimo rodinné příslušníky, např. kolegové, spoluţáci, přátelé.
Oblíbená návštěvní místa jsou Památník Josefa Lady (40%), hospoda U Sejků
(29%), informační centrum Hrusice (14%), cesta Pohádkové Hrusice (10%),
dále pak Mikešova cesta, kostel, hřiště, výstava modelů Antonína Jedličky,
rodný dům JL, Šmejkalka, cyklotrasy.
Na Hrusicích se dotazovaným nejvíc líbí Památník JL (23%), hospoda U Sejků
(10%) nebo vše (9%). V menším procentuálním zastoupení pak uvádějí dětské
hřiště, fotbalové hřiště, přírodu, prostředí atp.
Otázka, co se v Hrusicích nelíbilo, zůstávala většinou nevyplněna nebo byla
uváděna spokojenost (60%), z námitek převládal hluk z dálnice (9%).
Co se týče dárků, které si návštěvníci odváţeli, byly nejčastěji uváděny pohledy
(11%), turistické známky (10%), záţitky (11%), kalendáře (4%), pexesa (4%)
nebo „zatím ţádný“ (7%) u případů, kdy návštěvníci dotazník vyplňovali teprve
při příjezdu. Celkově je vidět obliba levnějších dárků – tzn. pohledy (5-20Kč),
turistické známky (25Kč) atd.
Kdyţ se řekne Josef Lada, dotazovaným se vybaví v první řadě kocour Mikeš
(20%), dále bylo uváděno např. obrázky a ilustrace (15%), pohádky (8%),
spisovatel a ilustrátor (6%), Švejk (4%), vynikající malíř (3%) dětství (2%),
pohledy (2%), Vánoce (2%). Nejčastěji tedy návštěvníci vidí Josefa Ladu jako
autora kocoura Mikeše, ilustrátora pohádek.
Z postaviček od JL je opět v popředí kocour Mikeš (31%), dále Pašík (16%),
hastrman (12%), kozel Bobeš (11%), liška Bystrouška (6%), Švejk (5%),
Nácíček (5%), Pepík (3%), babička (2%), Mulisák (2%), bubáci (2%), Bubáček,
kozel Kokeš, ponocný, zvířátka, mlynář pak v 1% zastoupení. Především děti
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uváděly i méně známé postavičky, coţ svědčí o jejich pečlivé četbě knih od
Josefa Lady.
Z knih od Josefa Lady dotazovaní nejčastěji četli Mikeše (33%), Bubáky a
hastrmany (12%), Kmotru lišku (8%), Říkadla (6%), dále pak jsou uváděny
Pohádky, Kronika mého ţivota, Josef Lada dětem, Osudy dobrého vojáka
Švejka, Vánoce, Ptáci, Bajky, leporela, Básničky, Brouci a hmyz. V některých
případech dotazovaní uváděli, ţe četli všechny knihy (6%) nebo ţádnou (4%).
Návštěva Hrusic je záleţitostí především rodinnou, cílena je především na
Památník Josefa Lady, který nabízí program přizpůsobený dětem, a dále pak na
hospodu U Sejků, která návštěvníky láká interiérem vymalovaným kresbami od
Josefa Lady a českou kuchyní.

Podle moţností navštěvují turisté také

Informační centrum, dětské hřiště nebo cestu Pohádkové Hrusice. Ze široké
nabídky suvenýrů si kupují hlavně pohledy a turistické známky, které jim
poskytují vhodnou a finančně dostupnou vzpomínku na Hrusice.
Turisté si z Hrusic odváţejí záţitky z procházky po místech známých z kníţek i
večerníčků, jsou seznámeni s pohádkovým světem Ladova ţivota v PJL,
většinou si odváţejí dárek, který PJL nebo IC nabízejí a zastaví se na oběd
v hospodě U Sejků vymalované obrázky podle JL.
Záměr Obecního úřadu Hrusice (p.Ladislava Tesaříka) a Památníku Josefa
Lady, prezentovat Hrusice jako malebné pohádkové místo pro děti a místo
vzpomínek pro dospělé, se dle odpovědí z dotazníků daří. Přesto výsledky
dotazníkového šetření nelze zobecňovat, Hrusicemi zajisté prošlo mnoho
turistů, kteří při své návštěvě vynechali PJL a IC nebo jednoduše neměli zájem
se dotazníkového šetření se účastnit.
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Příloha č. 4
Upomínkové předměty nabízené Informačním centrem Hrusice
Z upomínkových předmětů nabízí Informační centrum Hrusice knihy váţících
se k Hrusicům nebo k Josefu Ladovy, v červnu 2011 byly nabízené k prodeji
tyto knihy: Kniha o Hrusicích (290 Kč), Josef Lada - Kronika mého ţivota (390
Kč), Alena Ladová – Můj táta Josef Lada (110 Kč), kniha Mikeš (280 Kč).
Mezi další nabízené předměty patří - letecký snímek Hrusic (220 Kč), broţura
Dolní Posázaví (99 Kč), Betlém velký 50 Kč, Betlém malý (40 Kč), Pamětní
list (25 Kč), broţura Josef Lada na poštovní známce (35 Kč), Dopisnice
s přítiskem (15 Kč)
Pro děti je nabízen: zápisník Mikeš (10 Kč), karty Kvarteto (30 Kč), karty Černý
Petr (30 Kč), omalovánky – různé druhy (10 Kč).
Dále Dopisnice k výročí (30 Kč), pohled – různé motivy (5 Kč), svíčka
Pozdrav (75 Kč), svíčka Mikeš (95 Kč), znak a stojan (205 Kč), tričko
s motivem Hrusic (160 Kč), mince měděná (130 Kč), magnet Mikeš (45 Kč),
magnet Pozdrav (30 Kč), Tuţkovník malý (60 Kč), Tuţkovník velký (110 Kč),
hrnek točený (140 Kč), korbel – motiv Hrusic (190 Kč), vázička- motiv Hrusic
(95 Kč), hrnek – motiv Hrusic (120 Kč), kypřítko (45 Kč), igelitka – velká (11
Kč), igelitka – malá (9 Kč), pamětní mince (70 Kč), omalovánky (29 Kč),
Turistický deník (50 Kč), Turistické vizitky (15 Kč), kalendáře – dle sezónní
nabídky (75-250 Kč).
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Příloha č.5
.

Upomínkové předměty, které lze v Památníku Josefa Lady a jeho dcery
Aleny zakoupit
Mezi oblíbené dárky, které PJL nabízí, patří POHLEDY. Motivů je několik - Mikeš
s husopaskou (5Kč, APOLO Pardubice); dále pak zimní motivy, např. ponocný, sáňkující děti,
děti na koledě, betlém, štědrovečerní noc (5Kč, Nakl. Vítek Markvartovice); pohledy s motivem
Hrusic, tedy románský portál hrusického kostela, letecký pohled Hrusic, budova památníku
JL (5Kč OMPV vl.nákl.); pohledy Vítají vás Ladovy Hrusice (7Kč, APOLO); pohled jako puzzle
s budovou památníku (15Kč, OMPV vl.nákl.) a pohledy s motivy kraje JL, tedy Hrusice,
hvězdárna, Zlenice (7Kč, Klub českých turistů).
Dalším lákavým a finančně dostupnějším dárkem jsou BROŢURY, a to broţury „Střední
Čechy“, které jsou k dispozici v angličtině, němčině i ruštině (35Kč, vyšlo pod záštitou
středočeského kraje); „Mikešova cesta“ (ZDARMA) a „Oblastní muzeum Praha-východ Stará
Boleslav“ (29Kč, OMPV vl.nákl.).
Mezi další suvenýry patří REPRODUKCE obrazů od Josefa Lady. V nabídce jsou
reprodukce malé – Sváteční hospoda (40kč), Sáňkující děti (40Kč), Zvířátka u betlému (40Kč),
Betlém (40Kč) APOLO Pardubice; nebo reprodukce velké - Hospodská rvačka (50Kč), Slouha
vytrubuje (50Kč), Velikonoce, Vánoce (50Kč, APOLO Pardubice). Dětské reprodukce formátu
A4 jsou – Budulínek (30Kč), Vodník na vrbě (30Kč), Mikeš,pašík,bobeš (30Kč) a Opičáci
myjí ţirafu (30Kč, PRAŢÁKOVÁ).
KNIHY si lze vybrat z několika kategorií:
1.) Leporela - Utíkej Káčo utíkej (90Kč, DIALOG), Maminčina říkadla (110Kč,
DIALOG), Říkadla (110Kč, DIALOG), Lidová říkadla (110Kč, DIALOG)
2.) Knihy pojednávající o ţivotě JL - Kronika mého ţivota (350Kč, EUROMEDIA), Vítají
vás Ladovy Hrusice (25Kč, OMPV vl.nákl.), Můj táta Josef Lada (110Kč).
3.) Knihy, které JL ilustroval (popř. napsal) - Nezbedné pohádky (210Kč, ALBATROS),
České pohádky Jan Drda (250Kč, ALBATROS), Josef Lada dětem (350Kč,
ALBATROS), O chytré kmotře lišce (170Kč, ALBATROS), Bubáci a hastrmani
(170Kč, ALBATROS), Moje abeceda (120Kč, ALBATROS) a Mikeš (250Kč,
ALBATROS).
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4.) Knihy ilustrované od Aleny Ladové - Čtení o vepříkovi a kůzleti, autorem knihy je Václav
Čtvrtek (170Kč, EUROMEDIA).

5.) Další knihy - Straky na vrbě (80Kč, vl.nákl.), Ilustrovaná frazeologie (80Kč, OMPV
vl.nákl.) a Kocour Mikeš představuje Josefa Ladu (350Kč, ALBATROS).
Oblíbené jsou také OMALOVÁNKY, na výběr jsou omalovánky s názvem Bubáci a
hastrmani (10Kč, RIOSPORT), Zvířátka jedou (10Kč, RIOSPORT), U potoka za stodolou
(10Kč, nakl.Vítek Markvartovice), O chytré kmotře lišce (10Kč, nakl.Vítek Markvartovice),
Rozpustilá

zvířátka

Markvartovice) a

(10Kč,

nakl.Vítek

Markvartovice),

Bajky

(10Kč,

nakl.Vítek

omalovánky od Aleny Ladové – Velká liška malá šiška (15Kč,

RIOSPORT).
Z DALŠÍHO ZBOŢÍ nabízí PJL Pexeso (20Kč, Vítek Markvartovice), plyšového kocoura
Mikeše (195Kč, IC Mnichovice), Igelitové tašky – vánoční nebo velikonoční motiv (8 Kč,
Gobi), kalendáře – stolní, nástěnné (75-150Kč, kaţdý rok nové varianty, RIOSPORT), karty
– Černý Petr (30Kč) a Kvarteto (30Kč, Akim), domino (15Kč, Akim), papírové hodiny
(15Kč, Akim), upomínkové turistické známky – Mikeš, Vodník, Ponocný, Pašík (30Kč,
OMPV vl.nákl.), píšťalky (27Kč, OMPV vl.nákl.), soubor reprodukcí (350Kč, 12reprodukcí
vydaných u příleţitosti 120.výročí narození JL, OMPV vl.nákl.), vystřihovací betlém (45Kč,
Apolo), vánoční vizitky (11Kč, nakl.Josefa Svatoně Pardubice), hrnečky s motivy vodníka,
ponocného, sáňkujících dětí, podzimních Hrusic, zralého obilí, jara (150Kč, Turková
Benešov) nebo sběratelské karty (25Kč) .
Zdarma jsou pro návštěvníky k dispozici 2 turistická RAZÍTKA - Mikeš (vydalo okresní
muzeum BR.n.L při otevření památníku r.1986) a razítko s Josefem Ladou (1998 portrét
JL).

14

15

