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Milí čtenáři,
nevím, zda se ještě
dnes drží milenci v parku za ruce a vzdychají
s očima upřenýma ke
hvězdám, ale pro ty,
co tak činí i bez vedlejších úmyslů, mám tip.
V noci z 5. na 6. června
(22,09–04,49) proběhne
druhý a poslední přechod Venuše přes sluneční disk
v tomto století. A protože se příští očekává až v letech
2117 a 2125, tak ať to nedopadne jako v „Písni pro
Rudolfa III“.
Tématem červnového vydání jsou mimo jiné
rodinné výlety. Tady se ale musím pozastavit nad
označením rodina v návaznosti na rodinné vstupenky, které jsou běžnou kategorií vstupného. Zpravidla
je tato kategorie vymezena počtem dva dospělí a dvě
děti. To ale může být diskriminující například pro pravověrné katolíky, kteří zpravidla mívají více chtěných
dětí, a znám i takové rodiny, kde jim nechybí moc do
tuctu. A co když to jsou prarodiče s vnoučaty nebo
registrovaní partneři s dětmi, například jednoho
z partnerů? Stále ještě platí dva dospělí a dvě děti?
Vpravdě otázka pro veřejného ochránce práv. A co
vy? Jaké vy máte zkušenosti s rodinným vstupným?
Bývá to někdy komplikované?
My si ale vůbec všechno moc komplikujeme.
No řekněte sami. Kdy se vám například stalo, že jste
doma řekli: „Jdeme na výlet,“ a rodina byla během pár
minut, bez výmluv, dotazů, módní přehlídky a úpravy exteriéru sbalena do půl hodiny a šlo se? Přitom
nejde o nic jiného, než být po celotýdenní honičce
spolu, se svými blízkými. Zvláště děti, až povyrostou,
nemusí na takový výlet vytáhnout ani pár volů (tím
ale nemyslím vás). Proto ohýbejte stromky, dokud
jsou mladé, protože až povyrostou, spíše prasknou,
než se ohnou. Vezměte to raději hned tudy, cestou
i necestou, cestou rovnou nebo prašnou, ale hlavně
s rodinou.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

Dobrý den, po dlouhé době se mi dostalo do
ruky květnové číslo časopisu KAM po Česku. Velice
rádi cestujeme po hradech a zámcích a navštěvujeme kulturní akce, a tak se v sezoně někdy marně
snažím sehnat nové číslo časopisu kvůli inspiraci.
V květnovém čísle jsem se dočetla, že 21. 5. vyjde
speciál KAM za památkami 2012. Chtěla bych Vás
poprosit, zda byste mi tento speciál mohli zaslat
přímo na mou adresu. Bude určitě velice inspirující
pro naše výlety. Byla bych Vám moc vděčná. V našem nejbližším infocentru, kde občas časopis seženu, ho bohužel nezamlouvají.
S pozdravem Ilona Žatečková, Kaliště
Dobrý den, paní Žatečková, předně mne těší Váš
zájem o naše magazíny. Zaslání památkového speciálu na Vaši poštovní adresu není problém. Cena jeho
zaslání je 28 Kč, což je cena České pošty + za jeho zabalení a vypravení námi pověřenou firmou.
Dobrý den, je možné objednat Vaše úžasné
časopisy KAM po Česku a KAM na výlet? V našem
městě není infocentrum, tudíž se k těmto časopisům nedostaneme. Seženeme je jen náhodou,
když jsme na výletě v jiném městě, kde ho v inforcentru mají a není ještě rozebraný.
Děkuji za odpověď, Markéta Tichá, Týniště nad Orlicí
Dobrý den, paní Tichá, je to opravdu tak, jak píšete. Týniště infocentrum nemá a nejbližší je v Rychnově, Kostelci či Opočně. Navrhuji Vám proto objednat
si jeho zasílání na Vaši adresu domů a budete mít po
starostech.
Luděk Sládek, šéfredaktor

2 www.kampocesku.cz

Letos tomu bude 815 let, co si 23. června 1197 česká šlechta
zvolila za svého knížete Vladislava Jindřicha (* asi 1160/1165,
† 12. srpna 1222). V dobových pramenech je uváděn také
jako Vladislav III. (latinsky Heinricus). Byl druhorozeným
synem knížete Vladislava II. Přemysla a Judity Durynské
a markrabětem moravským (1192−1194 a 1197−1222).
Mládí prožil jako druhorozený syn uprostřed
nekonečného „hašteření“ Přemyslovců o knížecí
stolec. Strůjcem nesvárů té doby byl ale především
pražský biskup Jindřich Břetislav, který nejprve
roku 1192 „vymohl“ u římského císaře správu Moravy pro Vladislava Jindřicha a pro Přemysla (známého také jako Přemysl Otakar I.) vrchní knížecí
vládu v Čechách. Poté co byl Přemysl díky intrikám
nenasytného popa roku 1193 sesazen a vyhnán ze
země, nahradil ho již zmíněný pražský biskup. Netrvalo dlouho a roku 1194 stejný pop při tažení na
Moravu zbavil úřadu a moci nad Moravou také Přemyslova bratra Vladislava Jindřicha, kterého zajal
a držel na Pražském hradě.
Když 15. června 1197 někdejší biskup a samozvaný kníže Jindřich Břetislav zemřel, česká šlechta
osvobodila Vladislava Jindřicha a 23. června 1197
si jej zvolila za knížete. Ale na knížecí titul si dělal
nárok také jeho starší bratr Přemysl. V prosinci téhož roku vtrhl s vojskem do Čech a bratrovražedná

válka byla na spadnutí. Početná vojska obou bratří
se setkala 6. prosince 1197. Ale světe div se, Vladislav Jindřich a Přemysl se v předvečer bitvy smířili.
Na rodinné poradě 6. prosince 1197 vrátil Vladislav
Jindřich Přemyslovi knížecí trůn a sám se opět ujal
vlády nad částí Moravy a mezi lety 1209−1213
sjednotil vládu na celé Moravě.
Podle Zlaté buly sicilské (1212) byl Přemysl
Otakar I. prvním českým králem, kterému se podařilo dědičně zajistit královský titul i pro své potomky. Stejná bula ale nejspíš také dávala Moravu
jako říšské léno do dědičného držení Vladislavu
Jindřichovi. Tak se původní údělná Morava proměnila v Moravu markrabskou a konstituovala se
jako země. Vladislav Jindřich ale zemřel bezdětný,
a nástupnictví v markrabství tak automaticky přešlo do rukou krále Přemysla Otakara I. a tím na druhorozené syny českých králů. Tak smír obou bratří
ukončil čtvrtstoletí bojů o český knížecí trůn.
Josef Grof

foto © Wikipedie

Dobrý den, pane šéfredaktore, prosím o informaci, kde je možné sehnat časopis KAM na výlet,
který měl vyjít 1. 5. 2012, a také Váš speciál KAM
za památkami 2012 (má vyjít 21. 5. 2012). Uvedené časopisy jsou velice dobře zpracované a slouží
nám k zajímavým námětům na výlety, které pořádáme pro klub důchodců, a také je využívá vnučka
ke studiu na střední škole cestovního ruchu. V informačním centru mi bylo sděleno, že tyto výtisky
nedostávají, mají zde k dispozici pouze KAM po
Česku.
Děkuji za odpověď. Zdenka Krtilová, Dobruška
Magazín, o němž píšete, že vyšel 1. 5., je náš
měsíčník KAM po Česku. Myslím si, že zde došlo
k nedorozumění, protože infocentrum v Dobrušce
květnové vydání magazínu dostalo. Vedle toho KAM
na výlet − speciál (za památkami 2012) opravdu
vyšel v uvedeném termínu, a stejně jako loni i letos
byl distribuován především na památkách. Jelikož
po zkušenosti z loňska víme, že to není dostatečné,
byl speciál distribuován spolu s červnovým KAMem
také do infocenter. Pokud jste jej u Vás nesehnala,
jistě ho získáte při návštěvě některé ze státem spravovaných památek.

Kníže a nenasytný pop

Koruny dvě, k tomu
širé kraje…
Václav II. (* 1271, † 1305) byl šestý český a první polský král
z dynastie Přemyslovců, syn Přemysla Otakara II. a jeho druhé
ženy Kunhuty. Po smrti otce na Moravském poli (1278) mu
byl poručníkem Ota V. Braniborský, který po letech zmatků,
hladomoru a politické nestability v Čechách souhlasil
s Václavovým návratem z Branibor zpět do Čech.
Václav II. (Codex Manesse)

Tak se roku 1283 ujal vlády za dohledu matčina nového partnera Záviše z Falkenštejna. Letos si
připomínáme 715. výročí jeho korunovace, která
proběhla 2. června 1297 v Praze.

Václava dějiny neposuzovaly moc kladně, nejspíš v kontrastu s jeho slavnějším a energičtějším
otcem. Byl spíše psychicky labilní pecivál a třasořitka, neměl rád bitvy a z koček měl dokonce fobii. Liboval si však v bohatství a nádheře, miloval umění.
Lze ovšem říci, že po jeho nástupu na trůn v zemích
koruny české nastalo období křehkého míru a hospodářské prosperity. Moc a úspěchy v zahraniční
politice přineslo Václavovi české stříbro, které dokázalo naklonit cizí velmože, vést válečné výpravy
a reprezentovat ho doma i v cizině. Tak roku 1301
stanula přemyslovská dynastie na samém vrcholu své moci. Její členové vládli v českých zemích,
Polsku, značné části Uher a díky lenní závislosti
i Míšeňsku. Václav sice nestihl zavést psaný zákoník
a založit univerzitu, zato jsme měli své moře.
Alois Rula

foto © Wikipedie

 Dopisy čtenářů

KAM to vidí

Spoutám blesky…

foto © Wikipedie

„Prokop Diviš postavil 15. června 1754 první bleskosvod nedaleko fary
v Příměticích u Znojma. Ovšem první bleskosvod podle návrhu Benjamina
Franklina byl postaven v roce 1760 v Bostonu, tedy o celých šest let později,“
napsal časopis Zlatá Praha roku 1896. Měl pravdu?
Benjamin Franklin (1706–
1790) už v roce 1749 přišel s důkazem, že blesk je elektrické
podstaty, a před 260 lety, 15. 6.
1752, se rozhodl zjistit souvislost mezi elektrickým proudem
a bleskem. Z dnešního pohledu využil bláznivý pokus, kdy
vypustil papírového draka do
bouřkového mraku, upevnil jej
ke kovové tyči a na konec provázku přivázal klíč. Náhle spatřil
jiskry a ucítil náraz, jak elektřina
z mraku prošla po provázku ke klíči. O rok později
svou teorii publikoval, ale hromosvod nesestrojil.
Nezávisle na Franklinovi údajně vynalezl bleskosvod také Prokop Diviš (1698–1765). Svůj „meteorologický stroj“ sestrojil sice dříve než Franklin
(1754), šlo však o přístroj odlišné koncepce. Důvodem prý byl rok 1753, kdy byl při pokusu v Petrohradě zabit bleskem profesor G. W. Richmann,
což přimělo Diviše k sepsání latinského pojednání

o svádění elektrických výbojů
z mračen do země. Zprávu poslal 24. 10. 1753 do petrohradské
Akademie věd k posouzení, došla ale pozdě a navíc ji akademie
nepřijala. Začínala totiž citáty
z Bible a rozvíjela zastaralé elektro-teologické teorie. Přesto svůj
bleskosvod 15. června 1754 postavil, svědectví o tom ale existuje pouze v jeho rukopisu.
Faktem je, že Franklinovo
zařízení je konstrukčně jednodušší, je sestrojené na základě správnější teorie
o nemožnosti zabránit vzniku výbojů. Jeho tyče
jsou od země izolované, kdežto Diviš svůj hromosvod uzemnil třemi řetězy. Podstatné ale je, že Diviš udržoval kontakty s vědeckým světem své doby
a pravděpodobně také velmi dobře věděl, čím se
Franklin zabývá. Odpověď stran prvenství ale ponechám na vás, milí čtenáři.
Josef Grof

Život a smrt v chudobě
Langweilův model Prahy je dnes chloubou Muzea hlavního
města. Při pohledu na něj si ale většina z nás nedokáže
představit, jak těžko tento skvost vznikal a v jakých
podmínkách živořil jeho autor.

foto zdroj Muzeum hlavního města Prahy

Tvůrce papírového modelu Antonín Langweil
se narodil 13. června 1791 v Postoloprtech. Mládí
prožil v Českém Krumlově, kde absolvoval školu
pro úředníky. Tato práce ho však nenaplňovala,
proto si v roce 1819 zřídil v Praze litografickou dílnu. V podnikání se mu ale nedařilo, a tak nakonec
nastoupil jako sluha v Univerzitní knihovně v Klementinu.
V den svých 35. narozenin se pustil do práce
na papírovém modelu Prahy. Během jedenácti let,

kdy na tvorbě modelu pracoval, vystavil
Antonín Langweil své
dílo v rozpracované podobě několikrát pro veřejnost. Rodina s pěti dětmi a nízký plat knihovního
sluhy ho neustále nutily hledat vedlejší výdělky.
Práce na modelu ho finančně vyčerpávala, takže si
přivydělával i prodejem portrétních miniatur, které
sám maloval. O finanční podporu požádal i císaře,
samozřejmě bezúspěšně.
Život v nedostatku způsobil, že Langweilův
zdravotní stav začal být velmi vážný. Po celý rok
1836 se léčil na chronické astma a břišní a plicní
vodnatelnost. Na jaře 1837 už byl trvale připoután
na lůžko. Živoření a nemoc mu nedovolily, aby model Prahy dokončil. Zemřel 11. června 1837 a byl
pohřben nejprostším možným způsobem, protože
rodina neměla na zaplacení rakve ani hrobníka.
Jeho model za symbolickou cenu nakonec odkoupil císař Ferdinand V. a daroval jej Národnímu
muzeu.
-mak-

KAM na výlet s:
Tomášem Durdíkem
Dovolte, abych vám představil prof.
PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. (1951),
českého archeologa a kastelologa,
který je odborníkem na českou
hradní architekturu vrcholného
a pozdního středověku. Je absolventem
prehistorie a historie FF UK v Praze
a celou svou aktivní kariéru pracuje
v Archeologickém ústavu AV ČR.
Přednáší na univerzitách,
je členem prestižních vědeckých rad, odborných porot
a redaktorem několika časopisů, jako i autorem odborných knih či dvou televizních
scénářů. Protože by ale na
výčet všech aktivit Tomáše
Durdíka tento článek nestačil, raději se s ním vydejme
na výlet.
Hrad Kamýk nad Vltavou je doslova Popelkou
mezi českými hrady. Přestože se z tohoto významného královského hradu posledních Přemyslovců
dochovaly rozsáhlé a vysoké zříceniny, byly pro svou
pravidelnost donedávna chybně považovány za pozůstatky nevýznamného raně novověkého zámku
a zůstaly zcela stranou zájmu jak odborníků, tak nejširší veřejnosti. Vysoká hodnota dnes již bohužel velmi vzácně zcela autentické památky byla rozpoznána až na počátku 70. let 20. století. Protože hrad díky
statickým problémům existoval velmi krátkou dobu
v průběhu 13. století, nabízí dnes vnímavému návštěvníkovi možnost seznámit se s výmluvným svědectvím o podobě náročného (např. teplovzdušným
topením či dřevem zateplenými místnostmi vybaveného) královského hradu, který plnil v Čechách posledních Přemyslovců pro širší oblast centrální funkce
a patřil mezi základní mocenské opory panovníka.
Díky zodpovědnému a následováníhodnému přístupu Obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou se hradní
areál dočkal na základě projektu podporovaného EU
citlivého a vzorového zajištění a zpřístupnění a spolu
s dalšími památkami obce se stává atraktivním cílem
výletů do středního Povltaví.
Děkuji Vám, pane profesore, za úžasný tip na
výlet pro naše čtenáře.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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638 – 8. 6. zemřel Mohamed, Alláhův prorok. Živil se
nejprve jako obchodník, při svém povolání hodně
cestoval. Teprve roku 611 se čtyřicátníkovi Mohamedovi zjevil při meditaci archanděl Gabriel a nadiktoval mu korán. Z kupce se tak stal prorok, který
založil jedno z nejrozšířenějších náboženství světa,
ale i válečník, jenž položil základy velké arabské říše.

Mistr barokního stylu
1577 – 28. 6. se v Siegenu narodil jeden z největších
světových malířů v historii. Peter Paul Rubens byl
nejvýznamnější vlámský malíř. K jeho hlavní tvorbě
patřila díla s náboženskou motivací. Rubens byl ale
také důležitý španělský diplomat. V roce 1630 byl
díky němu podepsán mír mezi Španělskem a Anglií.

Z hejtmana povstalcem
1672 – 26. 6. dobyl slovenský hejtman Gašpar Pika
se svým oddílem protiuherských povstalců (kuruců)
Oravský hrad. Povstalcům se podařilo obsadit celou
Oravu a Liptov. Brzy poté přitáhla ze Slezska císařská armáda žoldnéřů a po krátkém obléhání dobyla
hrad zpět. Vůdci povstalců byli pochytáni a 25 z nich,
včetně Piky, bylo popraveno naražením na kůl.

První parník
1817 – 1. 6. předvedl vynálezce a konstruktér Josef Božek (1782–1835) v pražské Stromovce první
český parník. Tehdy se ještě paroplavba neujala,
o pár desetiletí později už ale Vltavu i Labe brázdilo
mnoho lodí. Božek, který do Prahy přišel ze Slezska,
měl široký záběr: zkonstruoval také první parovoz
v českých zemích, stavěl i vagóny nebo čerpadla.

Samotářský architekt
1852 – 25. 6. se narodil Antoni Gaudí, známý katalánský architekt. Narodil se jako páté dítě kováře
Franceska Gaudího. Ve škole byl průměrným žákem,
vynikal pouze v geometrii. Jeho nejznámější stavbou je katedrála Sagrada Familia v Barceloně, jejíž
stavba byla zahájena v roce 1882 a dokončení je plánováno na rok 2026, rok 100. výročí Gaudího smrti.

Objevitel Věstonické venuše
1877 – 16. 6. se v Boskovicích narodil Karel Absolon,
moravský krasový badatel a jedna z velkých postav
archeologie 20. století. Celých 15 let systematicky
sbíral materiál a hledal sponzory na průzkum v Dolních Věstonicích, kde objevil notoricky známou Věstonickou venuši, paleolitickou krásku kyprých tvarů.
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Český, židovský i izraelský básník,
prozaik, překladatel a publicista, jehož
hebrejské jméno zní Avigdor Dagan, se
narodil 30. června 1912.
Po vystudování sociologie a práva na Univerzitě Karlově se stal novinářem na volné noze a redaktorem sionistického deníku „Židovské zprávy“.
Dlouho ale ve své rodné zemi nepobyl. Jelikož
dobře sledoval, co se ve třicátých letech dělo v Německu, emigroval v roce 1939 spolu se svou ženou
a dětmi do Londýna, kde začal pracovat pro zahraniční odboj. Do začátku války zachránil z protektorátu na dvě stě lidí, jimž opatřil nejen britská víza,
ale i přijetí v Anglii.
Jeho působení tím zdaleka neskončilo; v dubnu 1939 byl představen Janu Masarykovi, s nímž
navázal pevné přátelství. Po skončení války byl
jmenován tajemníkem českého velvyslanectví
v Londýně. Ale ani tento slibný start mu nepřinesl
klid na celý život. Komunistický převrat a Masarykova smrt zapříčinily Fischlovu nejistotu týkající se
budoucnosti. Rozhodl se tedy podruhé emigrovat
do právě vznikajícího židovského státu Izraele, kde
se stal diplomatem a velvyslancem a kde také dožil.
Je autorem devíti sbírek, básnických překladů, dokumentárních publicistických děl, knížek

pro děti a zejména básnivých próz, v nichž spojuje fantazii, životní filozofii a reálné zážitky. Psal až
do konce svého života, přestože ve stáří přestával
vidět. Zemřel v Jeruzalémě 28. května 2006 v úctyhodném věku 94 let.
-kat-

foto © internet

Zakladatel islámu

Viktor Fischl

Pan herec
Kdopak by neznal dědu Komárka z komedie „Na samotě u lesa“. Svérázného staříka
ztvárnil neobyčejně plodný a talentovaný herec Josef Kemr, který by se 20. června
dožil devadesáti let.
Jeho kolegové na něj
bez výjimky vzpomínali
jako na velmi pracovitého,
poctivého a duchovně založeného člověka. K těmto
hodnotám ho jistě vedli
už rodiče, švec a pradlena, jimž se v Praze roku
1922 narodil. Tatínek vedl
malého Josefa k umění,
a tak už jako malý chlapec
vystupoval na prknech Vinohradského divadla. Brzy
se objevil i v malých filmových roličkách, například
v legendárním snímku
„Škola, základ života“. Od
roku 1942 do konce války
jezdil s divadelní kočovnou společností A. Budínské-Červíčkové. Pak začala jeho hvězda strmě stoupat, vystřídal několik kamenných divadel, až v roce 1965 zakotvil ve zlaté
kapličce, kde vydržel až do své smrti.

Zatímco v divadle ztvárnil úctyhodných 76 rolí,
nezanedbával ani televizi
a film. Ze 150 filmových
úloh určitě stojí za zmínku
komedie „Marečku, podejte
mi pero!“ nebo „Na samotě
u lesa“. I komediální Kemrovy postavy v sobě ale nesly
špetku melancholie. Nezapomenutelné byly jeho postavy ve filmových pohádkách „S čerty nejsou žerty“
či „Honza málem králem“.
Kemr byl hluboce věřící
katolík a měl velmi pevné
morální zásady i vůči komunistickému režimu, což mu
částečně ztrpčovalo kariéru.
Významné ocenění získal v roce 1993, kdy byl odměněn čestnou cenou Thálie. O dva roky později,
ve věku 72 let, podlehl rakovině. Své milované práci se ale věnoval až do posledního dechu.
-krt-

Foto: archiv Národního divadla
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Mistr českého jazyka

Historia
magistra vitae

Před sedmdesáti lety byl nacisty
popraven Vladislav Vančura, jeden
z našich nejvýraznějších spisovatelů.
Český jazyk ovládal jako nikdo jiný, jeho
archaická mluva je nenapodobitelná.

foto © Wikipedie

Narodil se 23. června 1891 v Háji ve Slezsku
a po otci pocházel ze starého protestantského
rodu písmáků. Vystudoval Lékařskou fakultu Uni-

verzity Karlovy a od roku 1921 provozoval se svou
manželkou lékařskou praxi na Zbraslavi.
Vančura byl prvním předsedou uměleckého
spolku Devětsil a spolutvůrcem programu avant-

Sokolové všech zemí…

gardní literatury. Byl také členem Komunistické
strany, ale když v roce 1929 vystoupil proti novému gottwaldovskému vedení, byl z KSČ vyloučen.
Z Vančury se postupně stala velká literární
osobnost. V jeho vile na Zbraslavi se scházeli herci,
malíři a literáti a umělecká smetánka zde společně
organizovala kulturní život.
Ve svém díle zápasil s konvencemi dosavadní
prózy, a proto začal používat archaickou mluvu,
dlouhá a košatá souvětí, ale i hovorovou řeč. To vše
charakterizuje jeho dílo jako monumentální a nezaměnitelné. Největšího úspěchu, slávy a ocenění
dosáhly jeho knihy „Rozmarné léto“ a „Markéta Lazarová“. Obě díla byla také velmi úspěšně zfilmována. O „Markétě Lazarové“ známý kritik F. X. Šalda
napsal, že se jedná o knihu „až nedovoleně krásnou
a omamnou“.
Za okupace byl Vladislav Vančura činný v odboji. V květnu 1942 byl za heydrichiády zatčen
a 1. června na Kobyliské střelnici popraven.
-mak-

Pád Tobruku
Krvavá vřava druhé světové války zasáhla všechny kontinenty a výjimkou nebyla
ani Afrika. Na její sever nejprve vpochodovala vojska fašistické Itálie, která pak
přišly podpořit obávané Afrikakorps Erwina Rommela.

foto © Wikipedie

Jednou z nejdelších bitev nejen na černém
kontinentu, ale v rámci celého světového konfliktu,
bylo obléhání Tobruku. Přístavní město na severu
Libye se během té doby změnilo doslova v babylon − před vojsky osy ho totiž hájily jednotky z nejrůznějších koutů světa. Setkali se zde Australané
s Jihoafričany, Čechoslováci s Poláky nebo Brity.
Tobruk byl obklíčen vojáky osy 11. dubna
1941. Město se stalo po souši naprosto nedostupné, veškeré zásobování proto muselo probíhat po

moři. Do přístavu tak 21. října připlul 11. československý prapor pod vedením podplukovníka Karla
Klapálka.
Šest set padesát Čechů a Slováků se aktivně zapojilo do obrany města. Byli i u toho, když se v rámci operace Crusader podařilo především britským
jednotkám probít přes obležení. Střet trval do 10.
prosince a spojenci získávali navrch. Situace se ale
začala obracet k horšímu hned v lednu 1942, kdy
Němci s Italy zahájili protiofenzívu.
Čechoslováci Tobruk opustili až
v dubnu, kdy je vystřídali Jihoafričané.
Čtrnáct jich ale chybělo – padli při obraně města. Ostatní měli štěstí v neštěstí
a vážná i lehčí zranění přežili.
Utrpení města ale nekončilo. Němci se vzchopili, v Tripolisu totiž doplnili
nové muže a zásoby, zatímco obránci
ještě nestačili vybudovat dostatečnou
obrannou linii. Nedokázali tak mohutné
ofenzívě vzdorovat a Tobruk 21. června,
právě před 70 lety, padl.
-krt-

1882 – 18. 6. přivítala Praha První všesokolský slet.
Na Střeleckém ostrově pod vedením Dr. Tyrše předvedlo svou sestavu 696 cvičenců z celkového počtu
1572, pozorovalo je 2500 diváků. První slet zahájil
tradici, která přežila až do roku 1948. Zastáncem
těchto výchovných aktivit bylo mnoho vysokých
představitelů republiky v čele s T. G. Masarykem.

Budiž elektrické světlo
1887 – v tomto roce rozsvítil František Křižík na
náměstí v Písku několik obloukových lamp poháněných dynamem lokomotivy a nabídl městu odkup této technologie. Město souhlasilo, přesunulo
dynamo do současné elektrárny a 23. 6. se Písek
rozsvítil světlem střídavého elektrického proudu.
Původní elektrárna byla nahrazena až v roce 1986
kvůli opotřebení.

Muž se spoustou titulů
1907 – 1. 6. spatřil světlo světa prof. Dr. Jan Patočka,
DrSc., dr. h. c., jeden z nejvýznamnějších českých
filosofů 20. století. Hlavní část jeho díla se zabývala
fenomenologií – přesným zkoumáním jevů, nikoli
podstat a skutečností samých. Většina jeho díla vyšla
posmrtně, od roku 1996 vychází „Sebrané spisy Jana
Patočky“. Do roku 2011 vyšlo 15 svazků.

Básník-dobrodruh
1912 – 28. 6., tedy právě před sto lety, zemřel ve
věku 66 let básník a spisovatel Josef Václav Sládek.
Talentovaný rodák ze Zbiroha prožil část života ve
Spojených státech, kde se zajímal o osudy černochů
i původního obyvatelstva. I tak mu ale zůstala nejbližší prostota českého venkova, kterému vyjadřoval
obdiv mimo jiné v nesmrtelných básních pro děti.

Aristokratická herečka
1912 – 29. 6. se narodila česká herečka aristokratického zjevu Vlasta Fabiánová. Ještě v poměrně
mladém věku začala vyučovat adepty herectví.
Díky svému sametovému hlasu a vytříbené řečové
kultuře byla i vyhledávanou recitátorkou a často
pracovala v rozhlase.

Pohřeb kata českého lidu
1942 – 7. 6. je nad Prahou ticho, slyšet jsou jen
temné údery bubnů. Za soumraku Prahu osvětlují pochodně smutečního pochodu, v jehož čele je
rakev zavražděného říšského protektora Reinharda
Heydricha. Nikdo z našich obyvatel ještě netušil, co
všechno tohle ticho věstí. Popravy, transporty do
koncentračních táborů…
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1942 – 10. 6. se na našem území v důsledku heydrichiády stala jedna z nejnásilnějších historických
událostí. Obec Lidice ve středních Čechách byla vypálena a dokonale srovnána se zemí. Celkem zde
přišlo o život 340 lidických obyvatel. K poněmčení
bylo vybráno 17 dětí, které se po válce vrátily k rodinám.

Deník jedné malé židovské dívky
1942 – 12. 6. zapsala malá Anna Franková první
záznam do svého deníku, který ji proslavil. Deník si
psala během ukrývání v Nizozemsku za 2. světové
války. Zachycuje události jejího života až do posledního záznamu dne 1. srpna 1944. Anne umřela na
tyfus v koncentračním táboře Bergen-Belsen.

Tragédie zvaná Ležáky
1942 – bylo ráno 24. 6., poklidná vesnička Ležáky
si žila svým pravidelným rytmem, ale to se mělo
změnit. Vesnici obklíčilo 150 mužů gestapa, shromáždili obyvatele pracující v okolí a odvezli je na
pardubický Zámeček. Tam 33 obyvatel starších 15
let popravili, mladší poslali do tábora v polské Lodži.
Ze 44 obyvatel vesnice přežily jen dvě sestry, které
byly poslány na převýchovu do Říše.

Píšící atlet
1942 – 25. 6. byl v pouhých 27 letech nacisty popraven vynikající atlet, novinář a odbojář Evžen Rošický.
Ve 30. letech slavil úspěchy na tratích 400 a 800 m,
ČSR dokonce reprezentoval na olympiádě v Berlíně.
Vstoupil do KSČ a začal přispívat do „Rudého práva“
a „Haló novin“. Za protektorátu s otcem Jaroslavem
vstoupili do odboje, byli ale odhaleni a zastřeleni.

Hrdina odboje
1942 – 30. 6. byl v Kobylisích zastřelen čs. voják a hrdina Josef Mašín. Syn sedláka z Kolínska bojoval už
v legiích, mezi válkami sloužil jako důstojník čs. armády. Za okupace založil s dvěma dalšími vojáky
odbojovou skupinu Tři králové. Byli ale odhaleni
gestapem a Mašín byl zatčen. Jeho synové Josef
a Ctirad se v 50. letech prostříleli na západ.

Správná pomoc ve správný okamžik
1947 – 5. 6. vyhlásil státní tajemník Georg Marshal
v Harvardu Plán evropské obnovy neboli Marshalův plán, jehož cílem bylo obnovit fungování světové ekonomiky. V důsledku odmítnutí východními zeměmi byl však plán omezen jen na západní
Evropu.
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Mezi nejoblíbenější komiky minulého století určitě patřil Ferenc Futurista. V těchto
dnech uplyne 65 let od úmrtí tohoto velkého herce, jehož sám Burian považoval za
svého největšího konkurenta.
Ferenc Futurista, vlastním jménem František Fiala, se narodil 7. září 1891 v Mníšku pod Brdy. Svůj
pseudonym si zvolil podle názvu uměleckého směru
– futurismu. Od roku 1908 studoval sochařství na
pražské umělecko-průmyslové škole. Je autorem
soch na radnici v Humpolci a hlavy klauna nad vchodem do Vinohradského divadla.
Ve 20. a 30. letech byl pravděpodobně nejpopulárnějším kabaretiérem, který uměl dokonale
využít svůj komický potenciál. Milovníci pamětnických filmů si určitě okamžitě vybaví jeho podlouhlý obličej s vypoulenýma očima a nápadnými zuby.
Diváky přitahoval svým svérázným, drastickým
až černým humorem. Veleúspěšná kabaretní čísla,
ve kterých mu byl častým partnerem komik Jára
Kohout, si psal sám. Spolu s Kohoutem jako první
divadelníci u nás začali do svých představení vkládat tzv. forbíny. Dokonce o celé čtyři roky dříve než
slavná dvojice V+W.
Futuristovým mladším bratrem byl známý herec
a hudební skladatel Eman Fiala, jeho dcera Anna
Ferencová se stala rovněž herečkou.

Ferenc Futurista zemřel bohužel předčasně.
Podlehl následkům těžké nemoci 19. června 1947
a je pohřben v Praze na Malvazinkách.
-mak-

foto © Wikipedie

Pomsta v říšském stylu

Jediný Burianův konkurent

František Kupka
Město Opočno může být právem pyšné – pochází odtud totiž
František Kupka, malíř světové úrovně a jeden ze zakladatelů
abstraktního umění.
Narodil se 23. září
1871. Dětství a mládí
prožil v Dobrušce, kde
se vyučil sedlářem a řemenářem. Řemeslu se však
moc dlouho nevěnoval – po projevení velkého
malířského talentu ho rodiče poslali nejdříve do
Jaroměře a poté šel studovat do Prahy, Vídně a Paříže. Právě v Paříži potom s přestávkami žil až do
své smrti.
Po studiích ale jeho život nepokračoval v poklidném malování obrazů. Během první světové války
se Kupka projevil jako organizátor československé
legie ve Francii a angažoval se za státní samostatnost ČSR, kam se po válce vrátil a kde působil jako
profesor na Akademii výtvarných umění v Praze či
pracovník na ministerstvu obrany. Nicméně roku
1924 odešel zpět do Paříže.
Celé jeho dílo se utvářelo od počátečního popisného realismu až ke konečnému vyústění do abstrakce. Důležitou úlohu také sehrál Kupkův vztah
k hudbě, vedoucí k rozvinutí výtvarného směru
orfismu. Ačkoliv Kupka dostal za své dílo „Balada
– Radosti“ v roce 1904 zlatou medaili na světové

výstavě v USA, do jeho smrti dne 24. června 1957
nebylo jeho dílo plně doceněno. Jak by asi reagoval
na fakt, že jeho obraz „Tvar modré“ se o 55 let později
vydražil za rekordní sumu 55,75 milionu korun?
-kat-

foto © Wikipedie
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KAM to vidí

Géniův debut

foto © Wikipedie

Trvalo to až do 19. června 1967, než se první hra českého génia světového
významu Járy Cimrmana dočkala důstojné, byť tehdy ještě neveřejné, premiéry.
S uvedením díla „Akt“ začala mistrova sláva raketově růst.

Divadlo Járy Cimrmana od té doby uvádělo
jednu hru z pera tohoto skvělého dramatika za
druhou, dosud jich spatřilo světlo světa šestnáct.
Právě „Akt“ byl ale natolik poškozen, že ji autorský
tandem Zdeněk Svěrák − Ladislav Smoljak musel
výrazně rekonstruovat. Děj se tak například přenáší
do současnosti. Je prostý, ale jak známo, v jednoduchosti je krása. Pojednává o opětovném setkání

malíře Žíly a jeho manželky se syny, kterých se v jejich dětském věku zbavili, aby
měl Žíla klid na uměleckou práci.
Dnes už klasické dílo bylo znovuobjeveno vlastně jen náhodou. Stalo se to
23. února 1966, kdy byla v obci Liptákov
nalezena truhla s Cimrmanovou pozůstalostí. Chopila se jí skupina vědců a umělců, kteří ihned začali mistrův odkaz popularizovat. Kromě divadla mistr dobyl
v roce 1983 i stříbrné plátno, když o něm
režisér Smoljak natočil životopisné dílo
„Jára Cimrman ležící, spící“.
Pravdou je, že se objevili i tací, kteří pravost jeho díla zpochybňovali. Tyto
pochybovačné výpady se ale dosud vždy podařilo
spolehlivě vyvrátit. „Akt“, který spatřil světlo světa
právě před 45 lety, tak i nadále zůstává prvním dílem tohoto největšího českého dramatika, básníka,
vynálezce, hudebníka, učitele, cestovatele i filozofa své doby. Můžeme o tom diskutovat, můžeme
o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale
to je všechno, co se proti tomu dá dělat.
-krt-

Eduard Hofman

foto © Wikipedie

Buřič a kritik
1947 – 28. 6. zemřel ve věku 72 let básník, překladatel a uznávaný kritik Stanislav Kostka Neumann.
Už v mládí měl blízko k sociálně demokratickým
myšlenkám, později patřil mezi zakladatele KSČ. Ze
strany byl ale v roce 1929 vyloučen. S. K. Neumann
silně ovlivnil mladší autory, například Jaroslava
Seiferta nebo Jiřího Wolkera, kteří počátkem 20. let
psali proletářskou poesii.

Oběšení nacistického vraha
1962 – 1. 6. byl německý nacistický funkcionář a válečný zločinec Adolf Eichmann popraven oběšením. Byl jedním z hlavních organizátorů holocaustu
(vyvražďování Židů). Když byl v roce 1945 objeven
americkou armádou, vydával se za obyčejného člena SS. K trestu smrti byl odsouzen až několik let poté
v Argentině.

Automat na peníze
1967 – je 26. 6. a v anglickém Enfieldu všichni sledují, jak technici banky Barclays dokončují poslední
úpravy na kovové krabici instalované v bance. Technici odstupují a sledují své dílo. K automatu přistupuje první zákazník, chvíli ťuká do tlačítek a během
dalších pár vteřin se otáčí s několika librami v rukou.
Byl spuštěn první bankomat vydávající hotovost.

Tragický útěk

Dne 16. května uplynulo 98 let ode dne,
kdy se narodil Eduard Hofman, jeden
z nejvýznamnějších českých tvůrců
animovaných filmů a autor pana Vajíčka,
populární kresbičky oddělující jednotlivé
reklamy v dobovém televizním vysílání.
Ačkoliv vystudoval architekturu na ČVUT, svět
filmu, který ho lákal od středoškolských let, ho
nakonec polapil. Výtvarně nadaný Hofman směřoval do oblasti kresleného filmu a stál u počátků
animované tvorby v poválečném Československu.
Nebýt jeho uměleckého nadání a iniciace, nebylo
by založeno studio Bratří v triku. Chod organizace
zajišťoval právě Hofman, a výtvarník Jiří Trnka se
tak mohl plně věnovat tvůrčím aktivitám. Po Trnkově odchodu Hofman v 50. a 60. letech minulého

Historia
magistra vitae

století soustředil svůj talent na zfilmování především dětských knížek bratří Čapků. Pod jeho taktovkou tak vznikly pohádky „Povídání o pejskovi
a kočičce“, „O pyšné noční košilce“, „Devatero pohádek“ a mnohé další.
Hofmanova filmografie zahrnuje celkem na
250 titulů, které obdržely přes 35 festivalových cen
a uznání odborníků i diváků. Typickými znaky jeho
tvorby byl srozumitelně vyprávěný příběh, vtipné
gagy a výtvarná animační zkratka. Největší uměleckou výzvou pro něj byl celovečerní seriál „Stvoření světa“, jenž vycházel z kreseb francouzského
výtvarníka Jeana Effela. Poprání se s tímto projektem vyneslo Hofmanovi sladkou odměnu – úspěch
po celém světě a řadu ocenění. Dodnes bývá citován v učebnicích animace. Jeho filmografie ovšem
čítá i méně úspěšné filmové kousky; hraný film
„Klapzubova jedenáctka“ u kritiků propadl.
Hofmanův bohatý život skončil 11. června
1987.
-kat-

1972 – 8. 6. byl unesen letoun společnosti Slovair na
trase z Mariánských Lázní do Lučence. Šlo o pokus
10 mladých lidí o útěk z tehdejší ČSSR do západního
Německa. Při únosu byl za dosud nevyjasněných
okolností zastřelen kapitán Ján Mičica. Stroj přistál
ve Weidenu a únosci byli zatčeni. Střelec Lubomír
Adamica se ve vazbě oběsil, ostatní dostali 3 až 6 let.

Hrála ještě v devadesáti
1972 – 17. 6. zemřela ve věku 93 let divadelní herečka Leopolda Dostalová. Rodačka z Prahy poprvé vystoupila na prkna, která znamenají svět, jako
ochotnice v Poděbradech. Bylo jí málo přes dvacet,
když byla přijata do Národního divadla, kde hrála
až do roku 1969. Vypráví se, že Karel Čapek napsal
v roce 1938 svou slavnou hru „Matka“ na míru právě
Dostalové.

Bulat Okudžava
1997 – 12. 6. zemřel ruský hudebník, který nikterak nevynikal svým hudebním talentem. I přesto
se jeho písně s vlastním doprovodem staly velmi
populární. Řadil se ke skupince lidí, která stála proti socialistickému režimu, i když se nijak nesnažili
o jeho odstranění. U nás jeho texty zpívá v češtině
Jaromír Nohavica.

www.kampocesku.cz
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Pražská muzejní
noc 2012

Již podeváté otevřou pražská muzea a galerie
své dveře v nočních hodinách, a nabídnou tak návštěvníkům unikátní možnost prohlídky.
V sobotu 9. června od 19 hodin budou obyvatelům Prahy i jejím návštěvníkům zdarma zpřístupněna muzea a galerie. Akci pro vás pořádá Národní
muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy
a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s dalšími institucemi. Do akce se letos zapojuje zatím
největší počet institucí – 39. Pořadatelé navíc nezapomínají ani na nejmenší návštěvníky. V mnoha
institucích bude připraven speciální doprovodný
program pro děti. Pro snadnější pohyb mezi objekty jsou opět vypraveny speciální autobusy Dopravního podniku hl. m. Prahy, které zdarma přepraví
návštěvníky na speciálně připravených linkách.
www.prazskamuzejninoc.cz

Loreta Praha − výstava ARS MORIENDI
V současné době probíhá v Loretě jedinečná výstava nazvaná ARS MORIENDI,
která nabízí příležitost seznámit se s působivým prostorem nově objevené krypty
zdobené unikátními malbami.
Nestává se často, aby v centru Prahy došlo
k objevení naprosto neznámé památky. Výstava
má především představit veřejnosti dosud neznámý prostor krypty pro dobrodince pod loretánským kostelem Narození Páně. V kryptě byly totiž
objeveny unikátní barokní nástěnné malby s motivy Smrti a Vzkříšení − alegorie Času, symboly křehkosti a pomíjivosti lidského bytí. Tyto velmi kvalitní
fresky byly vytvořeny roku 1664 zvláštní technikou
chiaroscura − pouze v odstínech černé a šedé barvy. Předlohou hlavní scény Vzkříšení Lazara se stal
známý Rembrandtův lept, který později inspiroval
řadu umělců napříč staletími až po Vincenta van
Gogha.
Protože není možné z pochopitelných důvodů
otevřít prostor krypty veřejnosti, budou moci návštěvníci vstoupit alespoň do trojrozměrného modelu. Součástí expozice bude i projekce dokumentárního filmu z průběhu otevření krypty, vystavena
je fotodokumentace a výsledky restaurátorského
průzkumu maleb.
Výstava představí také pohřební zvyklosti
v řádových kryptách kapucínů, z brněnské krypty

Staročeský jarmark a Pohádkový les
Na vědomí se dává, že v sobotu 9. června pořádá Klub českých turistů
a město Krásná Lípa Staročeský jarmark a Pohádkový les.

byla pro tuto příležitost zapůjčena malovaná víka
barokních rakví, portréty a erby některých donátorů, kteří u kapucínů našli místo svého posledního
odpočinku.
Výstava potrvá v pražské Loretě
od 4. května do 30. září 2012.
www.loreta.cz

Prahou turistickou
– Procházky jarní
Prahou

Kde? Křinické náměstí v Krásné Lípě

Ze školy na Petřín
Program:
Start pochodu: 8–11 hod. na náměstí, trasy:
6 km, pro předškolní děti 2 km, v průběhu
pochodu bude 14 kontrolních zastavení
Cíl: do 14 hod.
Pohádkový les: 8,30–14 hod. Jsou pro vás
připraveny dvě pohádky od loutkového
souboru Rolnička, žonglérská show a koncert kapely RUKSAK
Vystoupení loutek v položivotní velikosti
(Michael Jackson, Elvis Presley a další): 15,30
hod.
Během celého dne budou připraveny atrakce pro malé i velké (například středověká
střelnice).
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Kdy? Čtvrtek 28. 6.
Start: Jinonice (stanice metra B), 16,30–18 hod.
Délka pochodu: 8 km
Cíl: Petřínská rozhledna, 18–20 hod.
Podpora: MČ Praha 1
Jde o závěr jarní části pochodů, je zařazen do pochodů 20 let OZP. V cíli bude možno zakoupit slevové kupony na startovné. Účast přislíbil maskot
KČT Praha lvíček Turisťáček.
www.prahouturistickou.cz

KAM pro děti

Rokycany
Pokud pojedete po dálnici z Plzně do
Prahy, zajisté vás uchvátí pohled na
Rokycany. Město z jedné strany chrání
zalesněné vrcholky tajemných kopců
a z druhé strany na ně dohlíží kaple
Navštívení Panny Marie na Vršíčku.

KAM pro děti
Na exkurze a výlety se těší každý z naší školy a stejné je to nejspíš i na ostatních
školách. Prostě tyhle akce máme moc rádi. Na 16. května jsme se těšili obzvlášť.
Toho dne jsme odjížděli na exkurzi do Hořovic. V Hořovicích na zámku na nás čekali naši dobří
známí z magazínu KAM po Česku pan Luděk Sládek a jeho věrná kolegyně – Zdeňka Kubátová.
Známe je ze školní poznávací soutěže, kterou pro
nás ve škole pravidelně připravují. Svými znalostmi
jsme si „vysloužili“ zdarma prohlídku tohoto krásného zámku, kterou doporučujeme i vám všem
ostatním − stojí to za to.
Po prohlídce zámku pro nás KAM po Česku
v zámecké zahradě připravil hry a soutěže. Byly

moc fajn a tak nám nevadilo ani nevlídné počasí.
Nechybělo ani rozdávání cen. S veselým pokřikem
„hurá“ jsme pak nasedli do autobusu firmy Dobrobus, který nám zajistil zámek Bertochold Kunice a který nás zavezl zpět do Olešovic. Děkujeme
všem…
Žáci ZŠ Olešovice
www.zamekberchtold.cz
www.zamek-horovice.cz
www.kampocesku.cz

Stačí na exitu 62 odbočit a sami se můžete
přesvědčit, že Rokycany vám mají co nabídnout.
Příjemně zde můžete strávit jeden den, ale i celý
víkend. Na své si zde přijdou milovníci památek,
sportu i odpočinku.

Muzeum na demarkační linii je jedním z nejvyhledávanějších muzeí. A to díky svému vojenskému zaměření a pojízdné technice, která si zahrála
v mnoha známých českých i zahraničních filmech.
Muzeum Dr. B. Horáka má pro změnu největší
sbírku zkamenělin ve střední Evropě, která čítá více
než 103 000 fosilií. V muzeu však najdete i expozici
zaměřenou na železářství, cvočkařství nebo historii
Rokycanska.
Ve hvězdárně vás zase „provedou“ noční oblohou a seznámí s tajemstvím hvězd a celé sluneční
soustavy.
Sportovcům může město nabídnout krytý plavecký bazén, přírodní koupaliště s křišťálově čistou
vodou, zimní stadion, víceúčelové hřiště a mnoho
dalších sportovišť. Město protíná mezinárodní cyklostezka z Prahy do Paříže a nachází se zde i mnoho jiných náročných i méně obtížných značených
cyklotras.
Informační centrum Rokycany
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany
tel.: 371 706 175
icentrum@rokycany.cz
www.rokycany.cz

www.kampocesku.cz
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Sezona v Poděbradech je v plném proudu



 

Letošní lázeňská sezona byla slavnostně zahájena již na konci dubna. Teď se město
připravuje na hlavní turistický šrumec.
ským zámkem čeká výletní loď Král Jiří a turistický
vláček, které vás pohodlně dopraví na soutok Labe
s Cidlinou.
Pro letošní sezonu si pro vás Poděbrady připravily také jednu zajímavou novinku. Od 15. června
do 7. září se můžete každý pátek ve 21,30 hodin
před květinovými hodinami v parku setkat s místní
Bílou paní. Za svitu loučí vás provede nejmalebnějšími kouty města a prostřednictvím krátkých scének v podání Divadelního spolku Jiří vás seznámí
se zajímavými střípky poděbradské historie. Noční
kostýmovaná prohlídka trvá zhruba 45 minut a pobaví dospělé i děti.
V naší letní nabídce na www.ipodebrady.cz
najdete pestrou paletu dalších kulturních i sportovních akcí.
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Městské kulturní centrum
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 612 505
www.ipodebrady.cz
Lázeňský park je v plném květu, cyklistické
stezky se pomalu zaplňují koly a bruslaři. Díky malebnému okolí a nenáročnému rovinatému terénu
jich sem každoročně zamíří tisíce. Pod poděbrad-

Turistické informační centrum
Jiřího nám. 19, 290 01 Poděbrady
tel.: 325 511 946
www.mesto-podebrady.cz

hvězdné léto s Českou inspirací
20. května – 30. září • Kutná Hora
EUROPA JAGELLONICA – VÝSTAVA O UMĚNÍ
VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU
21. – 30. června • Hradec Králové
DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ
A OPEN AIR PROGRAM
28. června – 1. července • Cheb
FIJO – MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DECHOVÝCH ORCHESTRŮ MLADÝCH
29. června – 1. července. • Třeboň
OKOLO TŘEBONĚ – MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL
Červenec – srpen • Litomyšl
TOULOVCOVY PRÁZDNINOVÉ PÁTKY
– KAŽDÝ PÁTEK POHÁDKA A KONCERT
27. července – 12. srpna • Telč
PRÁZDNINY V TELČI A PARNÍ LÉTO
17. – 19. srpna • Polička
POLIČKA 555 – MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL
25. srpna • Jindřichův Hradec
OPERA NA ZÁMKU – G. BIZET: CARMEN

Města plná života
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Do Nymburka za tajemnými skřítky
Královské město bylo založeno kolem roku
1275. Současný Nymburk je městem památek,
kultury, zeleně a sportu a má svým návštěvníkům
rozhodně co nabídnout. Milovníci pěší turistiky,
bruslaři a především cyklisté rádi využijí Labskou
nebo Hrabalovu cyklostezku.
Novinkou letošní turistické sezony je procházkový okruh historickým centrem nazvaný „Nymburkem za tajemnými skřítky Nárožníčky“. Za
starých časů býval u každého rohového domu
zazděn tzv. nárožní kámen, aby mohly vozy s nákladem snadno projet a odbočit. Takových kamenů byste našli ve starobylých centrech měst
mnoho, ovšem pouze
v Nymburce pod nimi
žijí skřítci Nárožníčci,
kteří do svých deníků
pečlivě zapisují veškeré události týkající se
jejich uličky a zde žijících obyvatel.
V Turistickém informačním centru si
malí i velcí návštěvníci
vyzvednou legendu
maskot R07.pdf 4 14.2.2012
19:51:34trasy a dvas mapkou

nácti jednoduchými úkoly, které budou plnit během procházky. Okruh provede návštěvníky po
památkách města a poodhalí jim skrytá tajemství
nymburských skřítků Nárožníčků. Na konci trasy
v Turistickém informačním centru čeká na každého
malé překvapení.

Turistické informační centrum
Náměstí Přemyslovců 165
288 28 Nymburk
tel./fax: +420 325 512 433
e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz
www.mesto-nymburk.cz − sekce Turistika

Destinace KUTNÁ HORA a okolí
Červen v Kutné Hoře
2. - 9. 6. 2012 Mezinárodní hudební festival Kutná Hora
Hudební festival s mezinárodní účastí se koná
v historických objektech Kutné Hory.

22. - . . 2012 Operní týden
Skvosty světové operní hudby pod širým nebem
v jedinečných kulisách Vlašského dvora.

23. - 24. 6. 2012 Královské stříbření Kutné Hory
Nenechte si ujít víkend, kdy historie doslova kráčí
stříbrným městem.

Jeden den nestačí ; )

www.guide.kh.cz
www.kutnahora.cz

www.kampocesku.cz
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Vimperk – pohádky i historie Šumavy

KAM do muzea
Dudácká muzejní noc
1. 6. 18−24 hod., Strakonický hrad:
• v rámci festivalu muzejních nocí
• volný vstup do všech expozic a výstav, černé
kuchyně a na věž Rumpál
• vernisáž výstavy z historie dudáckých festivalů
• vystoupí Prácheňský soubor písní a tanců
(Strakonice) a Dei gratia (Tábor)
• výuka hry na dudy
Jak šel čas... Z historie Mezinárodních dudáckých festivalů ve Strakonicích
• výstava − do 26. 8.
• u příležitosti 20. Mezinárodního dudáckého
festivalu
• historie festivalů od roku 1967 po současnost
• festivalové plakáty, programy, vstupenky,
džbánky a fotografie
• vstupné 20,-/10, – Kč

Po loňských oslavách
Rožmberského roku si ve
Vimperku letos připomínáme
700 let existence historické
Zlaté stezky. Program Léta pod
Boubínem naplňují akce pro děti,
koncerty, přednášky o historii,
zámecké setkání dřevosochařů
v červenci i samotné putování po
Zlaté stezce pro širokou veřejnost.
Vybrané akce:
2. 6. Pohádkový den u Penzionu Šumavous,
Vimperk
9. 6. Velký dětský den na Vodníku
16.–17. 6. Putování po Zlaté stezce pro celou
rodinu na trase Strážný–Vimperk
17. 6. Vodnická brusle – 3. ročník mezinárodního in-line závodu pro celou rodinu, Vodník
Více informací o akcích
na www.vimperk.cz.
Turistické informační středisko Vimperk
tel.: +420 388 402 230
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.vimperk.cz

Šumavous na Šumavě
Jsme dětský a rodinný penzion, ale také dětské centrum nebo lesní
mateřská školka. Najdete nás jen kousek od národního parku Šumava.

KAM za poznáním
Klepač Podlesí
16. 6. Středověký vodní mlýn Hoslovice:
• soutěž v naklepávání kosy a sečení trávy
• pečení chleba, česnekových placek a houstiček
• harmonika, hry pro děti
• nové zázemí pro návštěvníky
• nová expozice Ze života šumavského Podlesí
Vaše návštěva, naše radost!

12 www.kampocesku.cz

Celoročně nabízíme:
 ubytování v 8 suitech (lednice, mikrovlnka, varná konvice, internet, TV)
 zdravou stravu uzpůsobenou dětem
 malou hernu, výtvarnou dílnu, animační programy pro děti, deskové hry
 pro děti zdarma postýlky, chůvičky, jídelní židličky, podsedáky, dětský jídelní servis, přebalovací pultík, vaničky, nočníky, redukční prkénka
apod.
 venkovní zahradu, pískoviště, trampolíny, hrací
prvky, volejbalové a fotbalové hřiště

 dětský klub Šumavousek inspirovaný
myšlenkou lesních
mateřských školek
 zvěřinec s možností
krmení zvířátek
Penzion Šumavous
U Sloupů 11
385 01 Vimperk
mobil: +420 724 527 852
e-mail: penzion@sumavous.cz
www.sumavous.cz

KAM na výlet

Kouzelné místo
na jihu Čech
Jihočeské město Jindřichův Hradec, jehož počátky sahají do poloviny 13. století,
nabízí svým návštěvníkům bohaté kulturní, společenské a sportovní vyžití
v nádherném historickém prostředí. Jsou zde galerie i spousta památek, nechybí
koncerty a divadelní představení. Zkrátka dobrá volba pro váš výlet.

Dominantou města je městská věž proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie, jejíž
výška dosahuje 68,3 m. Nárožím kostela prochází
15. poledník východní délky. Státní hrad a zámek
v Jindřichově Hradci je třetím největším zámeckým
komplexem v ČR (www.zamek-jindrichuvhradec.
eu). V Muzeu Jindřichohradecka je k vidění největší lidový mechanický betlém na světě – Krýzovy jesličky, zapsaný v Guinessově knize rekordů
(www.mjh.cz). Od 1. dubna mají návštěvníci možnost zhlédnout v Muzeu Jindřichohradecka nové
expozice (gotické sochařství, Landfrasova tiskárna,
Jindřichohradečtí ostrostřelci, Letecká bitva nad
Jindřichohradeckem, Šicí stroje Lada, Život a dílo
Vladimíra Holuba, Jihočeské betlémy) a v prostorách bývalého Černínského pivovaru Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel (www.dumgobelinu.cz). K návštěvě zve také Národní muzeum

fotografie (www.nmf.cz), které sídlí v areálu bývalé
jezuitské koleje, jehož výstavní program zahrnuje
práce domácích i zahraničních autorů, díla klasiků
i nastupující generace fotografů. V letních měsících
ocení návštěvníci služby aquaparku a plaveckého
bazénu (www.plaveckyareal-jh.cz). Vyhledávanou
turistickou atrakcí je bezesporu jindřichohradecká
úzkokolejka. Malebnou krajinou Jindřichohradecka a České Kanady se prohánějí vláčky místní úzkokolejky, v letní sezoně tažené parními lokomotivami (www.jhmd.cz).
Jindřichův Hradec a jeho okolí nabízí širokou
škálu možností aktivního trávení volného času –
volejbal, fitness, tenis, golf, bowling, ricochet, rybaření, jezdectví, létání, vodáctví, lyžování, turistiku
a cykloturistiku v přírodním parku Česká Kanada
a řadu dalších aktivit.

Zveme vás na tradiční akce
16. 6. Den města (centrum města, Státní hrad
a zámek)
22. 6. Závěrečný koncert Jihočeského festivalu
Concertino Praga (Státní hrad a zámek)
6.– 7. 7. Jindřichohradecká činohra (Státní hrad
a zámek)
12.–14. 7. Folková růže 2012 (Státní hrad a zámek, Muzeum Jindřichohradecka, kaple sv. Máří
Magdaleny)
21. 7. Noční prohlídky hradem a zámkem
s Bílou paní (PÁ a So do prvního týdne v září)
28. 7. – 5. 8. TOP týden v Jindřichově Hradci
(pokus o rekord)
25. 8. Opera na zámku – G. Bizet: Carmen (Státní
hrad a zámek)
1. 9. Město dětem (Husovy sady)
28.–30. 9. Slavnosti Adama Michny (centrum
města)

Informační středisko Město Jindřichů Hradec
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 363 546, – mail: info@jh.cz
www.jh.cz
www.infocentrum.jh.cz

www.kampocesku.cz
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Léto nad Lužnicí
14.–24. 6.

Konec školního roku můžete oslavit spolu s námi na festivalu Léto nad Lužnicí.
Koná se 14.–24. 6. a proběhne během něj řada kulturních akcí naplněných
pohodou, pohybem i neotřelými kulturními zážitky. Určitě si z nich vybere každý,
kdo se rád aktivně baví.
Již tradičně oživí prostory starého města Kejklíři pod hvězdami – nastane noc plná kouzel, magie
a nečekaných setkání. Hladinu Knížecího rybníka
rozčeří souboj dračích lodí. Proběhne celotýdenní
akce se soutěžemi, sportovními projekty, vodnickým dnem, výstavami, multižánrovým festivalem
Kotnov, festivalem heligonek, vystoupením známých hudebních skupin a divadla Sklep a dalším
programem. Mediální partnerem je Rádio Blaník.
Tady je malá ochutnávka:

14 www.kampocesku.cz

Středa 6.−29. 6.
17 hod. – galerie U Radnice – ČÁROVÁNÍ (interaktivní výstava)

Sobota 16. 6.
18–21 hod. – Žižkovo náměstí
OŽIVENÉ NÁMĚSTÍ – hudba pod širým nebem
s koncerty skupin PESHATA a SWING BAND TÁBOR
21–24 hod. – Staré město
KEJKLÍŘI POD HVĚZDAMI aneb Tajemné legendy
ožívají
Tato akce je realizována za finančního přispění Jihočeského kraje.
Neděle 17. 6.
10–19 hod. – Autokemp Knížecí rybník
DRAČÍ LODĚ – zábavné závody pro širokou veřejnost na otevřené prodloužené ozdobené kanoi
s dračí hlavou.
Sobota 23. 6.
10–18 hod. – zóna Komora Tábor
BAVÍME SE NA KOMOŘE – zábavně-soutěžní
sportovní den
16–20 hod. – STO ZVÍŘAT a ŽLUTÝ PES s Ondřejem
Hejmou
14–18 hod. – zábavné atrakce pro děti (horolezecká stěna, skike – terénní kolečkové lyže, chůdy, dětská elektrická vozítka, skákací hrad, Taboard skate
session 2012 aj.
Více informací na
www.taborcz.eu

KAM na výlet

Výlet k jezeru a na Poledník
Přestože se jedná o nejatraktivnější rozhlednu Šumavy, není každému dopřáno ji
navštívit. Ne snad, že by sem vedlo málo cest, ale třeba proto, že parkování má na
Šumavě svá pravidla. Nebo také proto, že se jedná o trasu vedoucí převážně po
vrcholové červené značce s převýšením 450 m.
Pro rodinný výlet s dětmi, ne však s kočárkem,
doporučujeme následující trasu: Zaparkujte na
Slunečné a vydejte se po žluté, ale protože zčásti
vede nebezpečným územím bývalé tankové střelnice, držte se raději vyznačené trasy. Dojdete na
rozcestí Slunečná – samoty, odtud pokračujte po
zelené k rozcestí Liščí díry, kde odbočíte vpravo na
červenou. Ta vás dovede romantickým kamenným
mořem až k Prášilskému jezeru (1080 m), kde můžete nakrmit sebe, děti i pár kachen. Dříve se sice
bylo možné dostat jezerní stěnou až na Poledník,
ale dnes to raději nezkoušejte. Vraťte se na rozcestník Liščí díry a odtud pokračujte po červené
k rozcestníku Předěl, kde se k vám zleva připojí
zelená. Posledních pár metrů k rozcestí je sice
natolik náročných, že zpomalí i vaše děti, ale pak
naštěstí následuje jen mírné stoupání po červené
k rozcestí Polední hora a odtud co by kamenem
dohodil na Poledník. Tady na vás čeká odpočinek,
občerstvení a úžasná vyhlídka z ochozu rozhledny.
Stejnou cestou se dostanete zpět. Nebo se můžete
na rozcestí Polední hora vydat vpravo po zelené

(přístupná od 1. 7. do 30. 9.), lesní cestou s několika
odpočívadly u studánek a dojít do údolí Prášilského potoka k rozcestí Frantův most. Odtud pokračujte po červené podél potoka až do Prášil. Tady
na vás čeká nejen další občerstvení, ale i botanická
zahrada, infocentrum a Archeopark − Keltové. Pokud by se tatínek náhodou nudil, snadná pomoc.
Maminka zajde s dětmi třeba za Kelty a on může
skočit pro auto na Slunečnou. Jsou to necelá dva
kilometry, to jistě rád udělá.
www.turisturaj.cz

Přijeďte do nejmenšího města, které kdy
získalo titul Historické město roku za péči
o své dědictví. Dodnes má atmosféru venkovského sídla počátku 20. století.
Město nabízí svým návštěvníkům množství
opravených historických památek − renesanční zámek se slavnostním sálem s původním
stropem a muzeem řemesel, barokní špejchar
Ve Dvoře se stálou expozicí historické zemědělské techniky, unikátní „naučnou stezkou
pod střechou“, která vás provede přírodou a životem obyvatel Brd. Celé jedno patro špejcharu
je věnováno stálé výstavě kresleného humoru
J. W. Neprakty, která je jediná v republice!
To ale není vše. Čeká na vás
ještě mnoho dalších zajímavostí.
Přijeďte a přesvědčte se!
www.spaleneporici.cz

Po stopách Kozla v novém kabátě
Zveme vás na návštěvu Velkopopovického pivovaru, který v těsné blízkosti Prahy
stojí již více než 135 let. Pro letošní sezonu připravil pivovar pro návštěvníky
spoustu novinek. Prohlídku by si neměli nechat ujít ani ti, kdo pivovar v minulosti
již navštívili.
Seznámíte se s bohatou historií i současností slavného pivovaru a nahlédnete pod pokličku
tajemství výrobního procesu piva Velkopopovický Kozel. Poznáte podnikatelský příběh barona
Ringhoffera a jeho rodiny, která výrazným způsobem tvořila a měnila nejen příběh pivovaru, ale
celého kraje. Navíc od května 2012 vás čeká řada
nových expozic a zastavení. V historické varně
z roku 1928 zjistíte, kdo je tím správným fachmanem, o němž lze říct, že „Kdo umí, umí“. Návštěvníci
starší 18 let v ležáckých sklepech nově ochutnají
nefiltrované pivo Velkopopovický Kozel nebo jinou
variantu čepovanou z unikátního výčepu. Průchodem kolem kvasných tanků a nově zbudovaným
tunelem s pivovodem dlouhým téměř 40 metrů se
dostanete do budovy stáčírny lahví a sudů s plně
automatizovanými linkami a nově s expozicemi historie pivních obalů, nakládky piva a exportu
piva Velkopopovický Kozel a jeho úspěchů v zahraničí. Samozřejmě nechybí ani seznámení s živým
maskotem pivovaru – kozlem Oldou, který se těší
z nového výběhu. Prohlídka končí v Návštěvnickém centru, jehož součástí je i Kozlí obchod s no-

Spálené Poříčí

vou kolekcí dárků pro každého milovníka piva.
Návštěvu pivovaru doporučujeme završit v restauraci Velkopopovická Kozlovna, která nabízí domácí
kuchyni, všechna piva z produkce pivovaru a navíc
speciální nefiltrovaný ležák Velkopopovický Kozel.

16. června od 10 hodin se v pivovaru koná
tradiční Den Kozla. Tématem celého dne bude
poctivá práce. Z Prahy do Strančic a zpět bude
opět jezdit parní vlak.
Otevírací doba pivovaru:
duben–září: denně 10–18 hod.
říjen–březen: denně 10–16 hod.
Prohlídky pivovaru Velké Popovice
Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice
tel.: +420 323 683 425 , e-mail: exkurze@kozel.cz
www.pivovar.kozel.cz

www.kampocesku.cz
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Vysoké Mýto

Trutnov • Polička • Nový Bydžov • Mě

www.vennamesta.cz
Brány královských věnných měst otevřené královským rodinám
HLEDÁTE TIP NA PROŽITÍ SKVĚLÉ RODINNÉ DOVOLENÉ NEBO BEZVADNÉHO VÝLETU? V DEVÍTI KRÁLOVSKÝCH
VĚNNÝCH MĚSTECH OBJEVÍTE ŘADU INTERAKTIVNÍCH EXPOZIC V MUZEÍCH A GALERIÍCH, KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE VHODNÉ PRO CELOU RODINU, MÍSTA PRO AKTIVNÍ VYŽITÍ, MALÁ I VELKÁ ZVÍŘATA
A PŘEDEVŠÍM ODDYCH A POHODU, PŘIČEMŽ SE DOZVÍTE I NĚCO POZORUHODNÉHO O ČESKÉ HISTORII. TAK
NEVÁHEJTE A VYDEJTE SE K NÁM! A NEZAPOMEŇTE S SEBOU VZÍT BABIČKU A DĚDU.
Mělník
Za kočárky do Regionálního muzea Mělník
Muzeum sídlí v objektu bývalého kapucínského
kláštera na náměstí vedle radnice. Je zde stálá expozice s ukázkou života ve středověkém městě i na
venkově, měšťanského i venkovského interiéru a lidové architektury, expozice přírody Mělnicka a také
historického vývoje kočárků. Velké i malé děti budou
jistě nadšeny stálou expozicí mechanických hraček.

V předsálí si mohou v dětské dílně se stavebnicí
Merkur vyrobit svoje modely.
Kontakt: www.muzeum-melnik.cz
Za zvířaty do ZOOparku Zelčín
Nachází se 6 km od Mělníka. Mezi zvířaty, která zde
žijí, uvidíte např. ovci romanovskou, emu hnědého,
koně fjordského, makaky a další němé tváře. Zúčastnit se můžete výuky jízdy na koních. Součástí
ZooParku je také útulná hospůdka s denním provozem a širokým výběrem jídel a nápojů. V letní sezoně
se pořádají víkendové akce s hudebním programem.
Kontakt: www.zelland.cz
Trutnov
Stachelberg – vojenská historie nejen pro kluky
Navštivte největší moderní dělostřeleckou tvrz z let
1935–1938 na Babí u Trutnova. Dnes tvoří bývalé
staveniště tohoto mohutného vojenského komplexu
významnou stavebně-historickou památku, v provozu je tu vojensko-historická expozice, podzemí a vyzbrojený objekt lehkého opevnění. Své vědomosti

si rozšíříte také na trase naučné stezky „Opevněné
Trutnovsko“ po blízkých pevnostních objektech.
Z návrší Stachelbergu je rovněž krásný výhled na Vraní
hory, Bor, Hejšovinu, Králický Sněžník, Jestřebí hory
a Orlické hory a Zvičinu. Na pevnosti je k dispozici
i dětský koutek v těsné blízkosti občerstvení, takže své
děti můžete sledovat přímo od kávy či piva.
Kontakt: www.stachelberg.cz
Kemp Dolce u Trutnova
– dovolená u lesa i u rybníka
Malebný rekreační areál s kaskádou rybníků
vzdálený jen čtyři kilometry od Trutnova je příjemným
místem pro tuzemskou dovolenou s vašimi dětmi.
Ubytovat se můžete v apartmánech, chatách nebo
vlastním karavanu. Děti tu ocení dětské hřiště, prolézačky, pískoviště, dětský koutek v restauraci a u kiosku, maminkám s nejmenšími dětmi je k dispozici
baby room. Kemp má mimo jiné půjčovnu kvalitních
horských kol i drobného sportovního vybavení (badminton, míče, tenisové rakety, petangue), zajistí pro
vás třeba i paintball, lukostřelbu či nordic walking.
Do kempu můžete vzít s sebou i svého domácího
mazlíčka. Kontakt: www.apartmany-dolce.cz
Dvůr Králové nad Labem
Tyršovo koupaliště
Venkovní koupaliště s atmosférou 30. let je situované v malebném údolí na kraji města. V prostorném
areálu se nacházejí dva velké bazény a jeden pro děti.
Součástí koupaliště je restaurace, altán, dětské hřiště
s pískovištěm, minigolf, v areálu je možné si zahrát
volejbal, plážový volejbal, tenis, nohejbal a basketbal. Blízký park skýtá ideální místo pro rodinný piknik. Kontakt: www.tsdvur.cz/pages/koupaliste

Putování za barokem
Naučná stezka začíná na mostě přes Labe v obci
Kuks, vede k Braunovu Betlému a zpět přes kapli sv.
Odila v Žirči do Stanovic směrem na Kuks. Betlém je
jedinečná barokní sochařsko-krajinářská rezervace
vytvořená v letech 1717–1732 za účasti významného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Část sochařských prací je řazena k vrcholným
dílům českého barokního sochařství. Od roku 2001
je areál národní kulturní památkou. Celá trasa je
dlouhá 7 km, dobře přístupná; povrch trasy: lesní
pěšina, lesní terén. Kontakt: www.hospital-kuks.cz
Nový Bydžov
Svatovavřinecká pouť a posvícení – tradiční letní
víkendová akce
Každý rok v srpnu o víkendu po sv. Vavřinci se
odehrává tradiční pouť, ke které neodmyslitelně
patří prodejní výstavy, atrakce a bohatý doprovodný
program.
Sportring – místo, kde se sport mísí se zábavou…
Víceúčelové sportoviště s umělým osvětlením
nabízí po celý rok celodenní i večerní sportovní vyžití.
Sportring nabízí atletickou dráhu, hřiště pro malou
kopanou, víceúčelové hřiště pro sporty jako jsou tenis, volejbal, basketbal, házenou a jiné míčové hry,
minigolf, dětské hřiště, a to vše s vyhovujícími parametry k provozování těchto sportů nejen na rekreační, ale i na závodní úrovni. V zimním období je
na víceúčelovém hřišti postavena nafukovací hala.
Kontakt: www.tsnovybydzov.cz/sportring.html
Hradec Králové
Labyrint Divadla Drak
Labyrint Divadla Drak v sobě skrývá celkem tři zásadní prostory: studiovou scénu, netradiční muzeum
loutek a divadelní laboratoř. Divadelní laboratoř je
experimentálním prostorem, kde nahlédnete pod
pokličku vzniku divadelního představení. Proč se na
chvíli nestát výtvarníkem, kostymérem, režisérem
nebo dokonce hercem? V laboratoři dostanete
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Anketa
Které místo byste na vaší dovolené nebo výletě navštívili?
Vaše odpovědi s uvedením jména a místa, odkud jste, zaslané na info@vennamesta.cz, budou zařazeny do slosování a 9 výherců dostane drobný dárek.
možnost vyzkoušet každou z těchto profesí.
Kontakt: www.draktheatre.cz

ské pokoje a energii načerpejte v hradní restauraci.
Kontakt: www.svojanov.cz

Nábřeží paromilů
Na konci prázdnin se koná tradiční setkání
milovníků páry. K vidění je expozice hasičské techniky, parních strojů a vozidel, železničních modelů,
modelů lodí i skutečných parních lodí, parocyklů
a parních kol, dětské železnice a jiné. Můžete se projet na parníčku či pirátské plachetnici nebo usednout
na miniaturní dětský parní vláček a samozřejmě obdivovat a osahat všechny vystavené stroje.
Kontakt: www.nabreziparomilu.cz

Chrudim
Vzhůru na Podhůru, daleké výhledy z Báry,
adrenalin na stromech
V Rekreačních lesích Podhůra najdou vyžití malí
i velcí. Pyšní se totiž hned dvěma zajímavými turistickými atrakcemi: lanovým parkem pro děti i dospělé
a rozhlednou Bára. V lanovém parku si návštěvníci
mohou prověřit odvahu jak na lanových překážkách
různé obtížnosti, tak na lezeckých cestách na skále
či lanovce. Méně adrenalinoví zájemci se mohou pokochat pohledem z rozhledny Bára. Za příznivého
počasí je vidět až do Krkonoš či do Orlických hor.
Tato vyhlídková věž ve tvaru trojbokého jehlanu patří
mezi evropské unikáty. Rekreační lesy na Podhůře
jsou protkány sítí naučných stezek, cyklotras a hipostezek. Kontakt: www.podhura.cz

Polička
Po stopách Bohuslava Martinů
Na věži kostela sv. Jakuba se 8. prosince roku
1890 narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů.
Po zdolání 192 schodů do věže vás čeká prohlídka
světničky, kde skladatel žil se svojí rodinou a také
krásný výhled na město Poličku a okolí. V Centru
Bohuslava Martinů vás čeká expozice Barevný svět
Bohuslava Martinů, zde se seznámíte s životem a dílem skladatele a navštívíte Historickou třídu Bohuslava Martinů. Můžete se posadit do dřevěné
lavice a vyzkoušet, jaké to bylo ve škole, když ji
navštěvoval malý Bohoušek. Z okna třídy uvidíme
přímo na věž kostela, kde Martinů bydlel. Najdete tu
i vysvědčení Bohuslava Martinů a hádejte, jaké známky měl slavný skladatel? www.cbmpolicka.cz
Pohádkový hrad Svojanov
Každá prohlídka interiérů hradu je vedena průvodci, oděnými v dobových kostýmech. Pro ty, kdo
se rádi bojí, doporučujeme návštěvu sklepení, kde
si mj. prohlédnete výstavu hradních strašidel či
středověkou mučírnu. Jak se na hradě žilo, se dozvíte v hradních interiérech, kde jsou instalovány
sbírky, představující život na hradě v 2. pol. 19. stol.
A nezapomeňte vyšplhat na hradní hlásku a rozhlédnout se po kraji, projít se po hradbách hradu
a odpočinout si v zahradě. Nebo si zamluvte hostin-

Muzeum barokních soch
V rekonstruovaném bývalém klášterním kostele
sv. Josefa je k vidění expozice barokního sochařství
východních Čech. Návštěvníci tu mohou zhlédnout
na 30 kamenných a dřevěných plastik a interaktivní program. Součástí muzea ji kinosál s digitální projekcí třídy DCI, kde je uváděn zvlášť pro
toto muzeum natočený ﬁlm Kamenný příběh. Kino je
využíváno také pro promítání 2D a 3D ﬁlmů z běžné
distribuce jako Bio Baroko. Kontakt: www.mubaso.cz
Jaroměř
Tajuplné podzemí pevnosti Josefov
Byla postavena v letech 1780–90 podle projektu
inženýra D. de Querlonde. Empírové vojenské a civilní
budovy jsou obklopeny mohutným systémem hradeb
a obranných příkopů. Největším turistickým magnetem je podzemní obranný systém pevnosti. Prohlídková trasa je dlouhá 1 km a seznamuje návštěvníky se
způsoby podzemního boje o pevnost, s nebezpečnou
prací minérů a technickou vyspělostí tehdejších vojenských inženýrů. Romantiku a tajuplnost podzemní
prohlídky umocňuje osvětlení ručními lampami se
svíčkami. Kontakt: www.pevnostjosefov.cz

Kouzla a čáry v Muzeu magie
Kde jinde než ve městě, kde je pochován patron
českých kouzelníků, literát, básník a významný
národní buditel, Michal Silorad Patrčka (1787–1838),
který vybudoval první kouzelné divadlo v Evropě,
může vzniknout toto unikátní muzeum.
Jediné muzeum svého druhu v Evropě, které dokumentuje plakáty a rekvizity osobností principálů,
historii od vzniku čarování, magie a kouzel a doklady
o kočovných kouzelných divadlech. Muzeum se snaží
plnit slogan starých kouzelnických mistrů: „Přijďte
a uvidíte, co neuvidíte, a neuvidíte, co myslíte, že
vidíte.“ Prostory muzea slouží také jako školicí, odborné a rekreační středisko kouzelníků se studovnou,
knihovnou a videozáznamy světových čísel.
Kontakt: www.magickaloze.org
Vysoké Mýto
Největší čtvercové náměstí v republice žije
V rámci každoročního zářijového setkání zástupců
partnerských měst ve Vysokém Mýtě je připraven
atraktivní kulturní program zahrnující koncerty
výstavy, divadla, atrakce, které zabaví jak děti, tak
dospělé.
Nejen vodní hrátky na Tyršově veřejné plovárně
Jedna z největších a nejstarších přírodních plováren v České republice (založena roku 1933) vám
k vodnímu vyžití nabízí skokanský můstek, rodinnou skluzavku nebo tobogán o délce 96 m. Voda je
čerpána z vlastního vrtu z hloubky 230 m a tato voda
má při napouštění 18 °C. Rozměry vodní plochy jsou
96 x 58 m s hloubkou od 10 do 160 cm do poloviny
s písčitým dnem a s plaveckým bazénem 50 x 12 m,
který je součástí celkové vodní plochy s hloubkou
od 2 do 3 m. Celková kapacita plovárny je 2500
osob. Raritou jsou původní převlékací kabinky.
Pokud byste se vody už nabažili, zahrajete si
plážový volejbal, fotbálek, stolní tenis, nohejbal,
pétangue, ruské kuželky nebo nově minigolf na
hřišti s 18 jamkami. Děti si pohrají na dětském hřišti
s houpačkami. V areálu je k dispozici občerstvení
a možnost grilování. Kontakt: www.tsvmyto.cz
Projekt CZ. 1. 13/3.2.00/14.01010 „Královská věnná města
známá, ale nepoznaná…“ je spoluﬁnancován ze zdrojů
EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod.
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Liberecký iQpark
– ideální tip na výlet pro hravé a zvídavé
Chcete si poležet na ostrých hrotech fakírova lože, podívat se termovizí, jaké
teplo vyzařuje vaše tělo, vystřelit si z elektromagnetického děla, mísit barvy nebo
si změřit, jaký máte stisk, postřeh, paměť? To vše a desítky dalších experimentů,
pokusů a měření si můžete vlastními silami, zručností a umem vyzkoušet na
exponátech v nových prostorách a expozicích iQparku v libereckém Centru
Babylon.
Zábavně-naučné centrum iQpark, které je
prvním science centrem v České republice, si zakládá na interaktivnosti a hravosti většiny exponátů. Návštěvníci, mezi nimiž zdaleka nejsou jen
školáci a rodiny s dětmi, ale lidé všech věkových
skupin a nejrůznějších zájmů, zde mají možnost
si na exponáty sahat, komunikovat s nimi i experimentovat za využití všech smyslů. Poznávají při
tom nejen sebe sama, ale i nejrůznější zákonitosti
jevů, se kterými se setkávají v každodenním životě.
Ohlasy jsou zajímavé: někteří návštěvníci například
údajně až zde pochopili Pythagorovu větu, jak funguje splachovací záchod nebo jak vzniká elektrický
proud...
Ne, nemusíte se obávat, nikdo vám v prostorách iQparku nebude zjišťovat IQ, jak by se podle
názvu centra mohlo zdát, ani zde nejsou jen samé
technické a naučné exponáty. V expozicích najdete i desítky kvízů, hlavolamů, zajímavostí a kuriozit, vodní hrátky, labyrinty, optické a jiné klamy.
Chcete-li, můžete poznávat hlasy ptáků, zahrát si
elektronické pexeso nebo si vyzkoušet různé triky,
jak se třeba pomocí tzv. klíčování stanete moderátorem televizní předpovědi počasí.
V loňském roce byly expozice iQparku výrazně
rozšířeny a doplněny o desítky nových interaktivních exponátů. Podnětem k expanzi nebyla jen
ambice udržet dominantní postavení v této oblasti, ale hlavně uspokojit stále rostoucí zájem veřejnosti. Vždyť jen loni ho navštívilo více než 150 tisíc návštěvníků nejen z Česka, ale i z Německa
a Polska. O jeho kvalitách svědčí již dvojí ocenění
od České fyzikální společnosti, o oblíbenosti pak
nedávné vítězství v anketě portálu CzechTourismu
Kudyznudy jako nejoblíbenější turistické aktivity
v regionu.
Další novinkou iQparku jsou zábavné pokusy
a víkendové workshopy, demonstrace Van de Graaffova generátoru Teslova transformátoru a různé
pokusy s elektřinou či chemické experimenty. Při
nich si jejich účastníci mohou sáhnout na 500 tisíc
voltů, při pokusech s kapalným dusíkem kladivem
rozbouchat růži na prach nebo změnit rajče na
ping-pongový míček...
Rozšířený iQpark nabízí desítky nových exponátů, ale i novou kvalitu v podobě dalšího zatraktivnění již tak bohaté nabídky využití volného času

18 www.kampocesku.cz

všech generací. Je součástí libereckého zábavního
komplexu Centrum Babylon, ve kterém najdete
vedle věhlasného aquaparku i řadu dalších atrakcí
pro zpříjemnění výletu. Otevřeno je denně včetně
sobot a nedělí, vždy od 10 do 20 hodin.
www.iQpark.cz

Program iQPARKU v červnu
2. června od 18 do 22 hod.: MUZEJNÍ NOC –
v rámci celorepublikového festivalu je připraven
speciální program a bezplatný vstup.
2. června od 10 do 17 hod.: SCIENCE ON STAGE
– Mezinárodní festival zaměřený na hledání nových nápadů pro zpestření výuky.

Pravidelné akce
SO a NE 16 hod.: VELKÁ SCIENCE SHOW – velkolepá show s Van de Graaffovým generátorem, tekutým dusíkem a plyny. Sáhněte si na 500 tisíc voltů
a budou vám vstávat vlasy nejen hrůzou…
Denně 11 hod.: MALÁ SCIENCE SHOW – denně si
můžete vyzkoušet elektrostatické pokusy s Van de
Graaffovým generátorem.
NE 14 hod.: VÍKENDOVÉ ZÁBAVNÉ WORKSHOPY – vytvořte si svůj vlastní parfém. Jak se vyrábí
parfém? Co všechno do něj patří? Jak probíhá destilace esencí? Namíchejte si vlastní esence a vytvořte vůni jen pro vás! Flakonek s novým parfémem si můžete vzít domů!
PÁ 16 hod.: KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
PO–PÁ 11, 13, 15 hod.: QiDOVY WORKSHOPY –
lektorské programy pro školy
PO–PÁ 9.30–11 hod.: ZRUČNÁ VĚDA – interaktivní workshopy zaměřené na řemeslné, technické
a přírodovědné obory. Workshopy pro žáky 2. stupně ZŠ a bezplatný vstup.
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Perla Krušných hor?
Kamencové jezero v Chomutově!

Městské muzeum
v Mimoni

Chomutov je tradičně oblíbeným cílem výletů. Historické nadšence láká městská
památková zóna. Podkrušnohorský zoopark a Bezručovo údolí vyhledávají
milovníci přírody. A ti, jejichž oblíbeným živlem je voda, míří do areálu
Kamencového jezera.

Přijměte pozvání do příjemného
prostředí Městského muzea v Mimoni.
Nedávno vzniklé muzeum najdete ve
zrekonstruované historické budově
bývalého špitálu.

Tento celosvětový unikát, který je pro své léčivé složení vody přezdíván Mrtvé moře v Čechách,
je již po generace vyhledávaným místem nejen
k odpočinku a regeneraci, ale také k aktivnímu
trávení volného času. A co že dělá vodu jezera tak
unikátní? Je to kamenec, který nedovoluje růst řas
a sinic, a tak je čistota vody zajištěna i v tom nejparnějším létě.
Na březích jezera se nachází moderní rekreační
areál s písečnými plážemi, moly a travnatými břehy s dostatkem stinných stromů. Naturisty potěší
nudistická pláž. Rodiny s dětmi ocení obří trampolínu či brouzdaliště s nafukovacími atrakcemi. Pro
sportovní nadšence jsou tu různá hřiště, půjčovna
loděk či vodní vlek pro jízdu na vodních lyžích či
wakeboardu.
Novinkou letošní sezóny je škola potápění
a nevšední zážitek – ponor do jezerních hlubin.
Pokud se rozhodnete na jezeře strávit více dní,
můžete absolvovat i sedmidenní potápěčský kurz

pod vedením zkušených instruktorů. Novinky najdete i na vodním vleku. Poprvé se zde uskuteční
závody a řada exhibicí. Dráha vleku byla osazena novými atraktivními překážkami. Ty přinesou
zkušeným i amatérským jezdcům mnoho zábavy
a hlavně adrenalinu.
Městské informační centrum
Chelčického 99
tel.: +420 800 100 473
info@echomutov.cz
www.eChomutov.cz

Nové geocachingové dobrodružství
v Ústí nad Labem
Nová geocachingová hra „Putování krajinou Labské královny aneb sedm klíčů
k pohádkovému pokladu“ tentokrát provede rodiny s dětmi překrásnou krajinou
v okolí Ústí nad Labem.
Vydejte se na lov
série kešek a získejte
pro sebe část pokladu!
Na zajímavých a nečekaných místech jsou
ukryty schránky s klíči
v podobě razítek, navíc
je připraven i lov noční
kešky. Na konci putování na vás čeká odměna –
poklad Labské královny.
Novinkou pohádkové hry je mince Labské
královny neboli GEOCOIN, která je zpracovaná ve dvou variantách –
zlaté a stříbrné. Geocoin
si můžete koupit pouze v případě, že bude váš lov
úspěšný a nasbíráte všech sedm razítek.
Jak zjistíte, kde hledat klíče od pokladu? V Informačním středisku města Ústí nad Labem je pro
vás připraven pas pro novou pohádkovou trasu

Labské královny a pokyny k hledání s GPS souřadnicemi, které
vás nasměrují na jednotlivá místa.
Podrobné informace o geocachingové hře najdete od 9. 6. 2012 na
www.geocaching.com. Po úspěšném hledání a orazítkování přineste
pas zpět do informačního střediska
a najděte si svůj poklad!
Putování za sedmi klíči k pokladu Labské královny navazuje
na úspěšnou hru „Za pokladem
Labské královny“, oceněnou hráči geocachingu jako nejoblíbenější
geocache Ústecka.

Město Mimoň se nachází v podhůří Lužických
hor v Ralské pahorkatině. Okolí tvoří bývalý vojenský výcvikový prostor. Velká část tohoto krásného
území byla desítky let naprosto nepřístupná.
Historie budovy Městského muzea spadá až
hluboko do 17. století. V roce 1679 zde nechali pánové z Adlersthurmu vystavět nový špitál.
V letech 1964–1992 byla v těchto prostorách
městská lidová knihovna. Po jejím odstěhování
byla budova zakonzervována a čekala na rekonstrukci. V roce 2009 mohla díky dotacím z EU začít
rozsáhlá rekonstrukce.
Pro návštěvníky nově vzniklého muzea je zde
postupně připravována stálá expozice zaměřená
na historii a přírodu Mimoně a jejího okolí. Historická část muzea zahrne období pravěku a středověku
a období od roku 1516 do roku 1948. Přírodovědná část pak bude rozdělena na faunu obratlovců
a bezobratlých. Součástí muzea je i venkovní botanická expozice bylinek a galerie, kde jsou pravidelně připravovány nejrůznější zajímavé výstavy.
11. prosince proběhla v galerii muzea slavnostní
vernisáž výstavy Jana Antonína Pacáka, známého
malíře, kreslíře, grafika, ilustrátora a hudebníka.
Slavnostního zahájení se zúčastnili Petr Janda, Ivan
Mládek a MUDr. Jan Cimický. Tato velmi úspěšná
výstava byla otevřena jen do konce února 2012, ale
muzeum již chystá další stejně krásné výstavy.
www.muzeummimon.cz

www.usti-nad-labem.cz/labskakralovna/
Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové nám. 1/1, Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700
www.usti-nad-labem.cz
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KAM pro děti
KAM s dětmi?
Přece na Hradecko!
Turisticky významné území Hradecko je ideálním místem pro malé i velké turisty.
Nabídka je tak široká, že si vybere úplně každý…
V rámci Putování pohádkovým Hradcem Králové
se seznámíte se skřítky a vílami z pera paní Marty
Pohnerové, autorky mnoha hradeckých pohádek.
7 PUTOVÁNÍ S VÍLOU ORLIČKOU
Termíny: 3. a 24. 6., 15. 7., 5. a 26. 8., 16. a 30. 9.
Seznamte se s pohádkovými bytostmi z okolí řek
Labe a Orlice. Putování vede do okouzlujících Jiráskových sadů.
7 PUTOVÁNÍ S KRÁLOVNOU ELIŠKOU
Termíny: 10. 6., 1. a 22. 7., 12. 8., 2. a 23. 9.
Od katedrály až k divadlu Drak potkáte roztodivné
milé i zlobivé skřítky a víly.
7 PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM BUCHTIČKOU
Termíny: 17. 6., 8. a 29. 7., 19. 8., 9. 9.
Od Bílé věže až do Tomkovy ulice najdete příbytky
nejrůznějších nejen sladkých skřítků a víl.
Zájemci o putování si účast musí rezervovat
do předcházejícího pátku 18 hod. v systému
www.hkpoint.cz. Putování se uskuteční v případě
pěti a více rezervací. SSraz je vždy v 10 hod. před
turistickým informačním centrem na Velkém náměstí 165.

Trasa měří 2,5 km a vine se lesy až k rybníku Výskyt.
Návštěvníci se tu postupně seznámí s deseti pohádkami výtvarnice a spisovatelky Marty Pohnerové. Jednotlivé pohádky na panelech doprovází
postavičky vyřezané místním lidovým řezbářem.
Doporučujeme využít osobní či městskou dopravu
k lesnímu hřbitovu v Malšovicích, kde je k dispozici
parkoviště. Odsud je to pěšky či na kole k Mazurově chalupě asi 7 km a k rybníku Výskyt 4 km. Zvolíte-li trasu z Hoděšovic, od hájovny na kraji lesa, potom to chodci i cyklisté mají k Mazurově chalupě
asi 200 m. (www.mestske-lesy.cz)

Zámek Karlova Koruna
v Chlumci nad Cidlinou
V zámeckém parku je celoročně zdarma otevřena
Pohádková cesta zámeckým parkem. Dělí se na
dva okruhy. První je 645 m dlouhý s 8 stanovišti a je
značen fialovou barvou, na něm se setkáte s nejrůznějšími vílami. Druhý je pak dlouhý přesně kilometr, zastavíte se na něm jedenáctkrát u strašidel
a skřítků a jeho barva je zelená. Oba okruhy začínají přímo před zámkem. (www.kinskycastles.com)

Podorlický skanzen Krňovice
Pohádková stezka v Městských
lesích Hradce Králové
Projděte se po unikátní pohádkové trase plné
bytostí nádherných jmen. Potkáte zde draka Větvičku, kouzelníka Šišulu, Borůvkovou vílu a další.
Startuje se od Mazurovy chalupy poblíž Hoděšovic.

Připomeňte dětem, jak se žilo za dob našich prarodičů, a prohlédněte si Podorlický skanzen v Krňovicích. Zavítat sem můžete také v rámci některé ze
zajímavých akcí: 7. 7. Setkání s veterány, 11.−12. 8.
Hospodaření na vsi, 22.−23. 9. Stará řemesla.
(www.krnovice.cz)

Vyznáte se v pohádkovém
Hradci Králové?
1. S kým se seznámíte během putování
pohádkovým Hradcem Králové?
a) s Mankou a Rumcajsem
b) se skřítky a vílami
c) s Rákosníčkem
2. Jak se jmenuje víla,
s níž se můžete vydat na cestu?
a) Amálka
b) Anička
c) Orlička
3. Koho nepotkáte na pohádkové stezce?
a) kouzelného dědečka
b) draka Větvičku
c) kouzelníka Šišulu
4. Kdo napsal mnoho hradeckých pohádek?
a) Josef Lada
b) Božena Němcová
c) Marta Pohnerová

?

Znáte správné odpovědi?
Pokud ano, pošlete je do 15. 6.
na adresu redakce nebo na e-mail
souteze@kampocesku.cz. Na tři autory
správných odpovědí čekají zajímavé ceny.

www.hradecko.eu
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KAM na výlet

Rychnovem nad
Kněžnou se Zilvarem
Přinášíme malou ochutnávku z připravovaného programu v Rychnově nad
Kněžnou. Kupříkladu už třetím rokem bude probíhat „Prohlídka města se
Zilvarem“, kdy vám město každý pátek představí Pepek Zilvar z chudobince. Pro
letošní rok si přizval na pomoc i další postavy z románu „Bylo nás pět“ − Petra
Bajzu, Čeňka Jirsáka, Édu Kemlinka nebo Antonína Bejvala.
Netradiční večerní putování
* každý prázdninový pátek
* začátek ve 20 hodin
* sraz u kašny na Starém náměstí
* délka programu přibližně 90 minut

* včetně prohlídky zvonice se zvonem Kryštof
* cena: dospělí 80 Kč a děti do 15 let 60 Kč
Prohlídku objednejte vždy předem, nejpozději do
pátku 12 hod.
* osobně v informačním centru města
* nebo na tel. čísle +420 494 539 027
Městské informační centrum
Staré náměstí 68
516 01 Rychnov n. Kn.
tel./fax: +420 494 539 027
e-mail: mic@rychnov-city.cz
www.kulturark.cz

Doporučené akce
13. 6. Přednáška na téma „Význam zelených
potravin GW v našem životě“, malý sál Pelcova
divadla, 19.00 hod.
15.–17. 6. Líbáš jako ďábel, městské kino, RK
19.–24. 6. Rychnovské Dřevořezání – areál Kolowratského zámku v RK
19.–23. 6. Řezbářské sympozium na téma Hračka pro malé a velké
24. 6. Veletrh dřevozpracujících řemesel s bohatým doprovodným programem
28.– 7. 7. XIX. Poláčkovo léto – tradiční divadelní festival
13. 7. – 24. 8. Prázdninové pohádkové pátky –
pohádky pro malé děti
13. 7. Boučkovo loutkové divadlo Jaroměř –
„Kašpárek a princezna“
20. 7. Divadlo ŠUS Praha – „Barbucha“
27. 7. Jan Bílek Umělecká agentura Ulbertová
HK – „O princi Bajajovi“
3. 8. Divadlo KAPSA Andělská Hora – „Jak si
Kuba Marjánku zasloužil“
10. 8. Jan Hrubec Umělecká agentura Ulbertová
HK – „Princezna na hrášku“
15. 8. Čechomor, zámecká jízdárna
17. 8. Ladislav Peřina Umělecká agentura Ulbertová HK – „Čert a Káča“
24. 8. Kamila Škvrnová Umělecká agentura Ulbertová HK – „Zlatovláska“
31. 8. – 1. 9. II. ročník Rychnovský jarmark

www.kampocesku.cz
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KAM na výlet

Africké
muzeum
Dr. Emila
Holuba
Holice jsou rodištěm našeho
nejznámějšího cestovatele Dr. Emila
Holuba. V roce 1966 tu místní obyvatelé
postavili svému slavnému rodákovi
jako projev úcty a obdivu památník.
Základem sbírek se stal dar Růženy Holubové,
manželky Dr. Emila Holuba, která věnovala Holicím
vybavení manželovy vídeňské pracovny, dále sbírku knih a mnoho dalších exponátů, jež Dr. Holub
přivezl z Afriky.
Památník Dr. Emila Holuba fungoval v nezměněné podobě až do konce roku 2010. Poté byl
uzavřen a proběhla v něm celková rekonstrukce.
Autorem nové expozice Afrického muzea Dr. Emila
Holuba je architekt David Vávra. Život a cesty Dr.
Emila Holuba jsou v ní přiblíženy mnohem podrobněji, své místo v ní má i cestovatelova manželka
Růžena Holubová. Zcela novým prvkem je krátký
životopisný film o Dr. Holubovi z dílny Milana Šteindlera. Největším lákadlem jsou bezesporu funkční
Viktoriiny vodopády v interaktivním prostředí africké vesnice. K muzeu nově patří i venkovní africká
vesnice, kde si děti mohou pohrát a vyzkoušet, jak
se bydlí v domorodé chýši.
Navštívit nás můžete denně kromě
pondělí, 9–12 a 13–17 hod.
www.holubovomuzeum.cz
www.vychodnicechy.info
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KAM na výlet

Činy hodné následování
Ocenění za péči o válečné hroby a pietní místa převzali na pardubickém
hejtmanství zástupci sedmi obcí kraje. Je úžasné, že obcím není lhostejný osud
těchto pietních míst. Navíc bez ohledu na to, za koho a proti komu tito vojáci
bojovali a položili své životy.

Novinka pro
kolečkáře
Skatepark Ústí nad Orlicí

Uvědomme si, že podstatné je místo důstojného uložení jejich ostatků, které se tak stává symbolem připomínajícím vojáky i civilisty, již pozvedli zbraň k boji za svou
zemi. Nebýt válek, mohli dál žít a poté být pochováni ve
své vlasti, kde by se o jejich hroby starali jejich blízcí. Takto
přechází tato povinnost na nás.
-lgs-

Oceněné obce

Borušov

Lavičné

Obec Strážná – pietní místo ubitého parašutisty za 2. světové války
Obec Luková – pietní místo obětem 1. a 2. světové války
Město Chrudim – Přestavlky – hrobky obětí 1. světové války
Obec Víska u Jevíčka – hrob obětí zajateckého tábora
za 2. světové války
Obec Borušov – pietní místo obětem 1. světové války
Obec Lavičné – pietní místo válečných událostí roku 1866
Obec Kameničky – pietní místo obětí 1. světové války

Přestavlky u Chrudimi

Strážná
Kameničky

Svoje putování po cyklostezkách
v okolí Ústí nad Orlicí si můžete
zpestřit další zajímavostí. Ústí nad
Orlicí zahájilo nedaleko aquaparku
a tenisových kurtů provoz nového
skateparku. Areál je umístěn
v bývalé tovární hale a nabízí čtyřicet
překážek různé náročnosti i za
nepříznivého počasí.
Přijeďte si do Ústí nad Orlicí aktivně odpočinout, třeba právě na kole či kolečkách nebo
při pěších výletech do okolí Andrlova Chlumu
nebo ke zříceninám hradů Lanšperk a Žampach. Své síly můžete porovnat při cykloorientační soutěži nebo cyklo&inline klání na konci
června. Profesionální tenisty můžete podpořit
při tenisovém turnaji Rieter Cup, kde si v minulosti zahrály Lucie Hradecká i Petra Kvitová.
Můžete tak být u toho, když se bude rodit nová
tenisová hvězda příštího desetiletí. A zatoužíte-li po kultuře, staňte se diváky přehlídky
neprofesionální filmové tvorby a třeba objevíte
novou Olgu Sommerovou.
Odpočívat můžete v aquaparku a hlavu složit
či jen posedět v nedalekém Sporthotelu Tichá
Orlice. Pokud se vám zachce slané vody, není
problém, můžete navštívit krytý bazén s lázněmi a relaxační zónou.
Pozvánka:
14.–16. 6. Český videosalon (celostátní soutěž
neprofesionální filmové tvorby)
30. 6. Cyklo&inline klání
30. 6. Lanšperským panstvím
(5. ročník cykloorientační soutěže)
2.–6. 7. Rieter Cup 2012 (tenisový turnaj)
Těšíme se na vaši návštěvu.
Informační centrum města
Ústí nad Orlicí a ČD
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
tel. IC: +420 465 514 271
tel. ČD: +420 465 514 272
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz

Luková

Víska u Jevíčka
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Kam to vidí

Zkratky v SMS zprávách
V dnešní době si už asi nedokážeme představit život bez mobilních telefonů.
Přinesly nám spoustu výhod, ale i nevýhod. Třeba takové esemesky, oficiálně
Služba krátkých textových zpráv (z anglického Short Message Service), jsou
velmi oblíbené. Ale mají také lví podíl na rozchodech a rozvodech nejednoho
zamilovaného páru.

„Letní pecky,
poznej všecky“
Léto již klepe na dveře. Pardubický kraj
ve spolupráci s Destinační společností
Východní Čechy pro vás připravily
atraktivní prázdninovou soutěž.
„V posledních letech se nám podařilo přinést do kraje více než 1,3 miliardy korun z evropských peněz na
rozvoj cestovního ruchu. Můžete tak navštívit velmi
zajímavá místa, zasoutěžit si s námi. Nasbírejte do
Vandrovní knížky alespoň sedm razítek z celkového
počtu 23 možných a vyhrajte víkendový pobyt pro
čtyři osoby na Dolní Moravě,“ říká k soutěži „Letní
pecky, poznej všecky“ hejtman Pardubického kraje
Radko Martínek.

Jsou vhodné k rychlému a stručnému sdělení,
šetří náš čas. V naší zemi jsou však esemesky jedny z nejdražších v Evropě. Abychom ušetřili, začali
jsme proto ve zprávách používat zkratky. Výborná
věc. Nebo ne? Například se učíme báječně šišlat,
třeba při používání „sch“ místo „š“, z čehož by nejspíš Mistr Jan Hus dostal psotník. Uvědomujeme si
vůbec, kolik úsilí ho stálo dostat z češtiny spřežky,
a my se k nim dnes vracíme? Proč? Podle mého
názoru se používáním zkratek lidé, především mládež, snaží šetřit znaky ve zprávách. Snaží se, aby se
všechno vešlo do jedné zprávy, a oni tím ušetřili na
kreditu. Důvody se ale liší. Spousta mladých lidí používá tyto zkratky, protože si myslí, že je to prostě
„in“. A co když dostanete SMS následujícího znění:
„Hoj milaschku, jsm? Jnm chci rict, ze mi mocinky
chybis. Vcra si mi nnpsal a ja mela strach…Nps
pls…Smtm.“? Přeloženo do češtiny: „Ahoj miláčku,
jak se máš? Jenom chci říct, že mi moc chybíš, včera jsi mi nenapsal a já měla strach. Napiš prosím.
Strašně moc tě miluju.“ Pro začátečníky mám pár

zkratek, které by se jim mohly hodit, tedy pokud
chtějí být „in“. NN (ne ne), JJ (jo jo), MMNT (moment), NJN (no jo no), NZ (není zač), TTJ (tak to jo),
Z5 (zpět) nebo DD – dobrý den.
Denisa Irena Chorvátová, studentka OA Holešovice

Soutěžit můžete od 1. 7. do 16. 9. 2012.

Více informací na:
www.pardubickykraj.cz
www.vychodni-cechy.info
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Důvěřuj, ale prověřuj
Farmářské trhy, to jsou stánky jednotlivých farmářů, ve kterých prodávají
vlastní výrobky nebo zboží získané vlastní prací. Tak zní prostá definice rychle se
rozšiřujících trhů, kde český farmář prodává české výrobky z vlastní zahrádky. Tak
to být má, ale podívejme se, jak je tomu doopravdy.

Nedávno jsem se byl podívat na farmářských
trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Jak tak
kráčím mezi stánky a prohlížím si, co kde mají, nabídka vyložená na stáncích mě doslova praštila do
očí. Například datle, fíky, kešu a jiné oříšky a plody
jižních zemí, které u nás nerostou a ještě dlouho
nejspíš růst nebudou. U jiného stánku byly zase
krevety, myslím, že i pár humrů, a houbovité cosi
z Francie. Znejistím a říkám si, kdo mi ve škole za-

mlčel, že máme moře? Dle mého to podráží nohy
myšlence farmářských trhů, což někteří prodejci
nepokrytě přiznávají. A to uvádím jen vybrané případy, na které si vzpomínám.
Nejvíce mě však překvapil stánek s konopnými
výrobky, ukrytý v obležení starších dam očekávajících všelék na křečové žíly i jiné neduhy. Prodejce
jim nabízel například sáček, ve kterém bylo patrně
nadrcené konopí s něčím, určené k následné úpravě s pomocí vody. Nepovažuji se za odborníka,
proto jsem kontaktoval „trávologa“ Jiřího X. Doležala, známého novináře časopisu Reflex a propagátora legalizace konopí u nás. Jeho odpověď
byla stručná, ale o to výstižnější: „Mast z konopí je
účinná, i když je patlaná doma. Pokud to bylo něco
ke konzumaci, byl bych opatrnej.“ Takže ať šlo o cokoliv, pozor, babi, na konopí.
A moje rada závěrem? Přestože nejsou všichni farmáři nepoctiví, nebude od věci vyžádat si od
nich alespoň licenci či certifikát i tam, kde je na
první pohled všechno, jak má být.
Jakub Rajchrt, student OA Holešovice

foto © internet

Vandrovní knížku a info o soutěži získáte:
* na každém infocentru v Pardubickém kraji
* na všech 23 soutěžních místech
* na vybraných památkách
* na internetu, volně ke stažení
O co se hraje?
1. cena: víkend pro 4 osoby na Dolní Moravě
2. cena: wellness víkend pro 2 osoby v hotelu
Aplaus Litomyšl
3. cena: víkend pro 1 osobu v Kramářově chatě na
Suchém vrchu
4. cena: rodinná vstupenka do Památníku
Dr. Emila Holuba v Holicích
5. cena: rodinná vstupenka na zámek v Pardubicích
6.–20. cena: zajímavé dárkové a propagační předměty
A co dál?
Každou Vandrovní knížku s nejméně sedmi razítky
řádně označte jménem soutěžícího, kontaktní adresou a zašlete na adresu: Destinační společnost
Východní Čechy, nám. Republiky 12, Pardubice
530 02 – nejpozději do 20. 9. 2012.

KAM pro bystré hlavy

Tohle na internetu nenajdete
Čas od času přinášíme soutěž, která prověří znalosti všech, kteří nechtějí nebo nemohou dohledávat správné odpovědi na internetu. Stejně jako pan Severa
z Brna, který mi za podobné soutěže v KAMu vyčinil. Takže tady je soutěž pro všechny, kteří mají „prochozenou“ Českou republiku křížem krážem a jistě poznají
místa, která jsou na obrázcích.

?
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Znáte místa na obrázcích? Pokud ano, napište nám do 15. 6. na adresu redakce nebo na souteze@kampocesku.cz. Pro tři ze správných odpovědí máme
připraveny publikace z redakční ediční řady.
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?

Víte, jak se jmenují dva hlavní tarbičí
hrdinové? Pokud ano, napište nám
do 15. 6. na adresu redakce nebo na
souteze@kampocesku.cz. Pro tři autory
správných odpovědí má Edice ČT připraveny
zajímavé publikace.

Bára Dlouhá
Martina Komárková

Tarbíci a marabu
Na rozdíl od všech ostatních tarbíků, kteří ve dne
odpočívají schovaní v hluboké a bezpečné noře,
vydávají se dva podnikaví sourozenci na výpravy
do okolí v rodné africké savaně. Komiksová knížka
Tarbíci a marabu podle večerníčku České televize
vychází ze skutečných vlastností a chování exotických afrických zvířat: tarbíků, čápů marabu, kaloňů, luskounů, hadilovů, mandelíků nebo hrabáčů
a představuje je hravou a vtipnou formou přístupnou již dětem předškolního věku.
Zároveň je pobaví kapesní obrázková knížka tvořící při rychlém listování iluzi pohybu a obsahující
veselou animaci.
Kniha 269 Kč, flipbook 69 Kč

S námi máte výběr!
Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní
síti nebo v internetovém knihkupectví České
televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Stanislava Jarolímková

Co v průvodcích o Praze nebývá 2
Víte, jak skončila úřednická kariéra Jana Zrzavého?
Nebo proč byl zaměstnancem Národního muzea pes?
Kolik dětí měl J. K. Tyl se svou švagrovou? Kde měl restaurant dědeček Jana Wericha? Kde stával železniční
kolotoč? Který český panovník bydlel v domě na Staroměstském náměstí? Komu patřil první pražský mrakodrap? Proč Oldřich Nový zaplatil sám sobě pokutu
ve výši 150 korun? Proč přišel Nicolò Paganini v Praze
o část chrupu?
Cena 299 Kč, 304 stran
Námi doporučovanou knihu můžete zakoupit
v knihkupectvích nebo cenově výhodně na www.
albatrosmedia.cz

Tomáš Sniegoň

Tváří v tvář Severu
ČESKÝ RÁJ
Další průvodce z edice Česko všemi smysly, navazující na úspěšné svazky Krkonoše a Šumava.
Již tradičně v něm najdete vše, co ke svým výletům potřebujete – čtivý místopis se věnuje
přírodě i památkám, nechybí ani různé místní
pověsti a báje. Samozřejmostí jsou potřebné
praktické informace – kde se dobře najíst, kde
složit hlavu, kam vyrazit na kole a kudy projdete pouze pěšky, kde zaparkovat, kam vás svezou cyklobusy, kde jezdí vlak. To vše doprovází
spousta krásných fotografií. Jako dárek je připojeno 76 vstupenek a poukázek.
Cena 229 Kč, 224 stran
Námi doporučovanou knihu můžete zakoupit v knihkupectvích a cenově výhodně na
www.soukup-david.cz
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SEVERU
Tomáš Sniegoň

Téměř stovka brilantních fejetonů zavede čtenáře za oba polární kruhy. Procestujete divukrásné
arktické i antarktické oblasti – Grónsko, Špicberky,
Lofoty a další místa. Publikace nabízí postřehy ze
severské současnosti i historie, osobní setkání se
seveřany a jejich názory, lákavé přírodní scenérie
ve čtivém textu i na barevných fotografiích. Autorovy fejetony uspokojí ty Středoevropany, kteří
chtějí na cestách či z tepla domova načerpat hlubší
poznání severské krajiny i povahy jejích obyvatel. Titul je volným pokračováním knihy „Sever,
za kamna vlezem“ Tomáše Sniegoně, která vyšla
v roce 1998.
Cena 269 Kč, 216 stran
Námi doporučovanou knihu můžete zakoupit
v Reprezentační prodejně Českého rozhlasu,
Vinohradská 12, Praha 2, v e-shopu www.radioservis-as.cz a v síti knihkupectví.

KAM pro děti

Cesty hrou
Asi každý ví, že Ostrava leží na východ od
Prahy. Ale víte, které z těchto měst leží
severněji? A kde vlastně leží ty Kotěhůlky?
Stačí si zahrát tuto hru a dozvíte se to!
Kdo se trochu vyzná v českém zeměpisu,
nebude mít žádný problém s tím umístit
karty českých, moravských a slezských
měst a pamětihodností na správná místa.
A kdo se zatím tak úplně nevyzná, se toho
může hodně dozvědět. Kromě toho vám hra
nabízí prostor pro velmi zajímavé blafování
a užijete si u ní spoustu zábavy.
Vydejte se na cestu po Česku!
Společenská hra pro 2 - 6 hráčů od 10 let s
dobou hraní 20 - 30 minut.

?

Víte, jak se jmenuje nejsevernější město
České republiky? Pokud ano, napište
nám do 15. 6. na adresu redakce nebo
na souteze@kampocesku.cz.
Pro tři autory správných odpovědí
jsou připraveny moderní společenské hry
od firmy MINDOK.

Nyní za skvělou cenu v prodejnách Pompo.
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27

KAM na výlet

KROMĚŘÍŽ – město festivalů
Hanácké Athény není nejspíš nutné nějak zvlášť představovat. Nejvýznamnějšími
zdejšími památkami jsou Arcibiskupský zámek, s ním sousedící Podzámecká
zahrada a nedaleká Květná zahrada, které byly pro svou jedinečnost zapsány na
Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Přijeďte k nám poznat
ale i trochu jinou Kroměříž – město kultury, života a festivalů!

vyladěná nabídka
Kroměřížské hudební léto
KONCERTY 2012

6. 6. - zahajovací koncert
Zrození diamantu (barokní opera)
14. 6. - Josef Špaček
+ HOLTS QUARTET z USA
Dánský koncert
16. 6. - Karel Dohnal
HARLEKÝN (klarinetový recitál)
27. 6. - MUSICA MINORE
+ DUE IN ETERNO
Koncert při svitu loučí
Bližší informace o programu

www.dk-kromeriz.cz

FORFEST 2012
17. 6. – 24. 6.
23. ročník
mezinárodního fes valu
současného umění
s duchovním zaměřením
Bližší informace o programu

www.forfest.cz
+ BONUS výstava po celé léto
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Tradice hudební
kultury v Kroměříži
má hluboké kořeny.
Už koncem 16. století
tu působily biskupské kapely, které zde
vytvořily unikátní hudební archív. Ve městě
je třetí nejstarší česká
konzervatoř
(1949)
a ZUŠ. Na bohatou
tradici navazuje hned
několik
hudebních
festivalů. Nejznámější
z nich je Kroměřížské
hudební léto (od roku 1969), Hudba v zahradách
a zámku (od roku 1996), FORFEST (od roku 1990),
Mezinárodní festival vojenských hudeb (od roku
1993), Mezinárodní festival dožínkových tradic (od
roku 2006), ale i dva zcela nové festivaly STOPTIME
a MOVIENG MUSIC (od roku 2011).
6. 6. KROMĚŘÍŽSKÉ HUDEBNÍ LÉTO (červen–září)
nabídne celkem 22 koncertů domácích i zahraničních interpretů. Festival zahajuje 6. 6. v 19 hod. světová premiéra barokní opery „Zrození diamantu“.
17. a 24. 6. FORFEST 2012 – Mezinárodní festival
současného umění s duchovním zaměřením, který
nabídne hned několik koncertů domácích i zahraničních umělců, ale i výstavy, workshopy a přednášky.
3.–4. 8. STOPTIME – Mezinárodní festival zpívajících básníků. V Květné zahradě se představí např.
Markéta Irglová, kapela Mňága a Žďorp, básník Petr
Fiala, legenda české folkové hudby skupina Nerez,
Jan Burian a kolumbijský zpěvák Iván Gutieréz.
1.–2. 9. Mezinárodní festival vojenských hudeb
– První den proběhne galakoncert s populárními
zpěváky na Velkém náměstí, v podvečer koncert

klasické hudby v podání Ústřední hudby armády
ČR a neděle bude patřit hvězdicovému pochodu
zúčastněných souborů (od 14 hodin).
15.–18. 11. MOVIENG MUSIC – Mezinárodní festival filmové a scénické hudby je setkáním příznivců
i tvůrců filmové hudby, prezentací filmové hudby
i připomenutím osobností filmové hudební tvorby.
Přijeďte se podívat. U nás se totiž pořád něco
děje…
Libuše Rajmišová
www.mesto-kromeriz.cz
www.hudebni-kromeriz.cz

foto © CzechTourism
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Ostrava a Beskydy trochu jinak,
ale jistě bez chyby
Po přečtení nadpisu si možná říkáte, proč byste sem měli jezdit. A to je chyba.
Tato oblast se totiž právem pyšní řadou turistických atraktivit, ať už se jedná
o skvostnou přírodu, technické památky nebo působivá místa.
Ostrava není vůbec černá, jak se říká, naopak
působí dojmem pestrého vzdušného města. A jak
zde strávit volný čas? Kromě známé Stodolní ulice,
Slezskoostravského hradu nebo zoo je další zcela
jedinečnou nabídkou Dolní oblast Vítkovice, industriální areál z první poloviny 19. století. Můžete si zde
prohlédnout národní kulturní památku důl Hlubina,
vysokou pec, koksovnu Vítkovických železáren či
obří plynojem proměněný v multifunkční aulu pro
1500 lidí. Pokud vás zajímá i těžba uhlí, hornické
muzeum v Landek parku je pro vás jako stvořené.
Z Ostravy se můžete vydat třeba do Štramberku,
kterému se pro jeho malebnost říká Moravský Betlém, a na známou Štramberskou Trúbu. Za návštěvu
ale stojí třeba i Nový Jičín s velkým počtem pamětihodností, známý výrobou klobouků.
Na své si přijdou i sportovní nadšenci. Lahůdkou
je lanové centrum Tarzanie, které potěší nejen děti.
Překážkové trasy jsou různé obtížnosti od nejjednodušší po speciální adrenalinovou výzvu. O malé děti
se bát nemusíte, na celé trase jsou jištěny speciálním

samojistícím systémem. Dozor nad dětmi i dospělými zajišťují zkušení instruktoři.
Samozřejmě nemůže chybět ani koupání. V krytém i letním aquaparku Olešná se osvěžíte a naberete nové síly na další zajímavé aktivity. Na dosah
budete mít celé pohoří Moravskoslezských Beskyd.
Jistě si už nemyslíte, že byste se v Ostravě a okolí
nudili. Neváhejte a vydejte se poznávat krásy tohoto regionu. Ale pozor! Dva dny vám stačit určitě
nebudou.
www.beskydy.com
www.arr.cz

2.
NÍ

a) Doudlebské dožínky
b) Jízda králů
c) Pálavské vinobraní

DÁ

Která lidová slavnost u nás
byla zapsána na Seznam
kulturního dědictví UNESCO?

VY

Folklor
České
republiky
Ojedinělá publikace,
mapující národopisné
oblasti, lidové kroje,
muzea a skanzeny
na našem území.
Obsahuje zároveň
přehled nejvýznamnějších folklorních
festivalů a povídání
o lidových zvycích,
obyčejích, slavnostech, lidové hudbě
a tancích.

Kč

38. Letní ﬁlmová
škola Uherské
Hradiště
Od 21. do 28. července bude
v Uherském Hradišti probíhat již
tradičně filmový festival Letní filmová
škola Uherské Hradiště.
V tomto roce se návštěvníci mohou těšit na
vzácné filmové hosty, mezi které patří např. István
Szabó nebo Abbás Kiarostami. Filmový program
se zaměří na maďarskou kinematografii, klasické grotesky Harolda Lloyda a velké epické fresky
britského mistra Davida Leana. Nebude chybět
ani doprovodný divadelní a hudební program,
náměstí a Smetanovy sady ožijí projekcemi letního kina. Vedle stálých promítacích sálů budou mít
návštěvníci nově možnost zhlédnout filmy také
v nafukovacím kině Espace Dorleans, které bude
umístěno v blízkosti hlavních promítacích sálů. Na
prknech divadelního stanu se můžete těšit na filmovou soutěž Cinematch, chybět nebudou Buchty
a loutky, divadlo VOSTO5 a večer ve znamení slam
poetry. Improvizaci nejrůznějších hudebních stylů
předvede En.dru.
Přijeďte i vy do filmového ráje!
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2011

www.lfs.cz
Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
686 70 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 111
www.mesto-uh.cz

149,www.kartografie.cz

Své odpovědi zasílejte do 15. června na adresu redakce nebo na e-mail: souteze@kampocesku.cz.
Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.

Městské informační centrum, Mariánské nám. 46,
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525
www.uherske-hradiste.cz
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 Čáslav
Čáslavský jarmark
9. 6. 2012, 10–23,30 hod. – Kromě stánků uvidíte na
jarmarku i kejklíře, komedianty a ukázky řemesel.
Budete se moci projet kočárem, vrátit se do dětství
během pohádek, zasoutěžit si a poslechnout si živou hudbu.
www.meucaslav.cz/jarmark/

Ostatní světy
v Divadle ABC
Hra o touze po lásce, o osamělosti
a svobodě, které mohou být
požehnáním stejně jako prokletím.
Historička na prahu středních let si splní sen
a koupí si starý dům. Dům s duší a minulostí,
která není zdaleka tak mrtvá, jak by se zdálo.
Začátek nového života je příležitostí k účtování s matkou, nevlastní sestrou, otcem, vlastní
minulostí i historií domu, v němž žije. Příběh
viktoriánských žen, jejichž životy ničila podřízenost a ortodoxní lpění na rodině a které tolik
bojovaly za svobodu a rovnoprávnost, se střetává s těmi, které to s rovnoprávností a svobodou
přehnaly tak dokonale, že úplně ztratily schopnost žít v páru.

Sebevrah
v Divadle Rokoko
Bláznivá komedie v režii Ondřeje
Zajíce o tom, že v tomhle světě
se bez politických komentářů už
nemůžete ani oběsit.
Ano, může se to stát komukoli. Nemá práci, selže jeho snaha o soukromé podnikání, neunese
fakt, že ho živí manželka a že žije ve společné
domácnosti s tchyní. Skoncovat se životem vypadá lákavě. Hrdina Erdmanovy grotesky však
udělá chybu, že o svém úmyslu řekne sousedům. Vzápětí je zaplaven žádostmi nejrůznějších jednotlivců i organizací o to, aby si směli
jeho smrt přivlastnit. V životě politických subjektů i jednotlivců je přece tolik věcí, které by
si zasloužily mezní oběť, a tak málo jedinců
ochotných ji přinést. Ale ve společnosti postavené na spotřebě lze s trochou důvtipu za peníze získat cokoli, i vhodného nebožtíka…

www.MestskaDivadlaPrazska.cz
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 Česká Třebová
Cyklojízda na hrad Cimburk
9. 6. 2012, 8 hod., Staré náměstí
Cyklistická akce pro veřejnost. Cíl je v Městečku Trnávka. Pořádá Klub českých turistů, tel.: +420 721
076 615.
Setkání s přírodou semanínských stezek
17. 6. 2012, 14 hod., park Javorka
Komentovaná exkurze s pozorováním na trase semanínských stezek z České Třebové přes Semanín
na Kozlovský vrch. Zahájení ve 14 hod. v parku Javorka u rybníčku.
Účastnický poplatek 20 Kč.
Kontakt tel.: +420 725 734 871, ČSOP Podorlicko.
Týden sportu
18.–22. 6. 2012 Staré náměstí, sportoviště města
14. ročník oblíbené celoměstské sportovní akce
s bohatým doprovodným programem. Informace
na www.tyden-sportu.cz, tel.: +420 605 415 868
www.ceska-trebova.cz
 Holešov
Výstava obrazů Josefa Lady
13. 6. – 16. 9. 2012 – Největší výstava Josefa Lady
v roce 2012 se uskuteční ve výstavní galerii zámku
Holešov. Expozice bude realizována ve čtyřech velkých sálech. Doplněním exponátů bude promítání
dokumentu o Josefu Ladovi.
www.zamekholesov.cz
 Klínovec
Horská výzva 2012
8.–9. 6. 2012 – Druhý závod Horské výzvy se uskuteční v Klínovci. Horská výzva 2012 je seriál tří
jednotlivě bodovaných závodů v horském trekingu. Závody jsou určeny pro každého, startovat na
některém ze závodů může kdokoliv bez nutnosti
předchozí kvalifikace či absolvování některého ze
závodů seriálu.
www.horskavyzva.cz
 Kutná Hora
Víno, sýry a pečivo
9. 6. 2012 – Jak název akce vypovídá, umožní návštěvníkům 9. června od 14 do 18 hod. v refektáři
Kláštera sv. Voršily v Kutné Hoře objevovat lahodné
kombinace výborných českých vín, zahraničních
sýrů a vybraného pečiva. Přijďte experimentovat
a hledat dokonalou harmonii v kombinacích vína
a jídla.
www.vinokutnahora.cz

 Nový Poddvorov
Den otevřených sklepů
23. 6. 2012 – Již 8. ročník Dne otevřených sklepů
proběhne ve vinných sklepech v Novém Poddvorově. Příznivci a milovníci vína budou mít možnost
ochutnat víno přímo od vinařů a zhodnotit jejich
produkci. Začátek akce je od 10 hod. K poslechu
bude hrát cimbálová muzika.
www.vinarinovypoddvorov.cz
 Praha
Neviditelná výstava
Do 1. 4. 2013 potrvá na Novoměstské radnici v Praze na Karlově náměstí tato unikátní výstava. Představte si, že jste se ocitli v naprosté tmě a pomocí
svých zbylých smyslů se snažíte najít cestu ven.
Neviditelná výstava Praha je ojedinělá interaktivní
cesta po světě, v němž zmizelo všechno světlo. Celou výstavou vás bude doprovázet nevidomý průvodce, který vám ukáže, jak zaplatit kávu, dochutit
si jídlo a mnoho dalších věcí, které považujeme za
běžné. Prohlídka všech prostor trvá přibližně hodinu a půl.
www.nrpraha.cz
 Slušovice
Velký dětský den na Všemině
30. 6. 2012 – Předzvěst prázdnin, poslední červnový den, promění Activitypark Hotel Všemina na
Zlínsku v ráj všech dětí. Během bohatého dětského
dne se zabaví benjamínci, starší mládež i celé rodiny. Pro všechny připravili pořadatelé bohatý sportovně-kulturní program.
www.vsemina.cz
 Telč
Arts & ﬁlm v Telči 2012
14.–16. 6. 2012 – 8. ročník filmového festivalu
dokumentárních filmů o umění. Festivalu se pravidelně účastní 36 zemí z celé Evropy, provází ho
celá řada zajímavých workshopů, individuálních
projekcí a výstav. Program doplní také množství
společenských a klubových večerů.
www.arts-ﬁlm.com
 Valtice
Noc otevřených sklepů
23. 6. 2012, 18–8 hod. – Celonoční otevření sklepů proběhne ve Valticích s cílem ochutnávat vybrané pokrmy a speciality Valtického Podzemí za
doprovodu živé cimbálové muziky. S posledními
návštěvníky se Podzemí rozloučí vinařskou vyprošťovací snídaní.
www.valtickepodzemi.cz
 Zaječí
Cimbálovka ve sklípku
28. 6. 2012 od 18 hodin – setkání u cimbálové muziky ve Vinařství Nosreti.
www.zajecskyvinnysklep.cz

Selb · Europäisches IndustrieMuseum für Porzellan

Porzellanikon

Hohenberg a. d. Eger · Deutsches PorzellanMuseum

Porzellanikon

KAM za rohem

ÚNIK OD ČASU –
Výstava s exponáty ze sbírky Míšeňské státní
manufaktury na výrobu porcelánu

30. března až 4. listopadu 2012
Otevírací doba:
Úterý až neděle 10-17 hod., resp. po dohodě i mimo
uvedenou dobu po předchozím objednání prohlídky
s průvodcem (i cizojazyčný výklad)

Porzellanikon Hohenberg
Schirndinger Straße 48 · 95691 Hohenberg a.d. Eger · Tel +49 (0) 92 33. 77 22-11 · Fax +49 (0) 92 33. 77 22-18
www.porzellanikon.org · dpm@porzellanikon.org · www.facebook.com/porzellanikon

» Ráj – v zahradě zázraků«
JEAN BOGGIO A FRANZ
4. května až 7. října 2012
Otevírací doba:
Úterý až neděle 10-17 hod., resp. po dohodě i mimo
uvedenou dobu po předchozím objednání prohlídky
s průvodcem (i cizojazyčný výklad)

Porzellanikon Selb
Werner-Schürer-Platz 1 · 95100 Selb · Tel +49 (0) 92 87. 91 800-0 · Fax +49 (0) 92 87. 91 800-30
www.porzellanikon.org · info@porzellanikon.org · www.facebook.com/porzellanikon

Svět železnic
v klimatických lázních Rathen
Největší „zahradní“ modelová železnice o délce kolejí 4600 metrů, postavená
na rozlehlém prostranství
o celkové ploše 5800 m2
v měřítku 1:22,5, je věrným zobrazením železniční sítě v Sasku. Přibližně
30 vláčků si to tu najednou supí saskou krajinou od
Labského pískovcového pohoří (Elbsandsteingebirge) až po Žitavskou vrchovinu (Zittauer Gebirge). Než dorazí do cílové stanice, cestou míjí
kulturní památky i přírodní zajímavosti, například
zámek Moritzburg, jedinečné Skalní divadlo v Rathenu nebo děčínský zámek na skalním ostrohu.
Areál s bezbariérovým přístupem je otevřen
od dubna do listopadu denně od 10 do 18 hodin.
www.eisenbahnwelten-rathen.de

Klubová dovolená
na Slovensku
v hotelech SOREA
Léto plné animací, her a bonusů pro
děti i dospělé
Vysoké Tatry – Nízké Tatry – Spiš –
Piešťany – Bratislava
 hory – slunce – pohoda
 wellness – termál – aqua relax
 latina – zumba – salsa – disco – karaoke
 gril party – večer regionální kuchyně
a dalších 25 bonusů a slev pro klienty SOREA
pro děti: minidisko – miniklub – trampolína
tvořivé dílny – pirátská výprava
Skvělé ceny pobytů s polopenzí
a dětské slevy až 100 %.
Kráčejte s námi letními dny!
www.sorea.sk

www.kampocesku.cz
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Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc květen 2012

Celkem došlo 1432 odpovědí, z toho 1366 e-mailů a 66 dopisů.

Zruč nad Sázavou, jak ji neznáte (test pro děti)
1. Zámek Zruč nad Sázavou najdete: b) ve Středočeském kraji
2. Zámek nabízí dětem: a) království panenek, medvídků a stezku rytíře Miloty
3. Na stezce rytíře Miloty není: c) pletení košíků
4. Království panenek najdete: b) na půdě zámku
5. „Od verpánku k Baťovi“ je: b) výstava věnovaná ševcům a obuvníkům
Celkem soutěžilo: 223 čtenářů, správné odpovědi: 180, špatné odpovědi: 43
Výherci: Karolínka Fialová, Karlovy Vary; Petra Macků, Praha 4; Mojmír Musil, Chýnov

Kartografie Praha
Otázka: Ve které jeskyni u nás je největší podzemní jezero?
Správná odpověď: b) v Bozkovské jeskyni
Celkem soutěžilo: 301 čtenářů, správné odpovědi: 298, špatné odpovědi: 3
Výherci: Eva Bělonožníková, Praha 10; Ondřej Hrneček, Dvůr Králové nad Labem; Ing.
Josef Machka; Borek

Edice ČT
Otázka: Víte, do jakého českého zámku je situován fiktivní domov seniorů v seriálu
„Život je ples“?
Správná odpověď: Zámek Slapy
Celkem soutěžilo: 295 čtenářů, správné odpovědi: 252, špatné odpovědi: 43
Výherci: Marie Linhartová, Znojmo; Radim Košek, Nové Pavlovice; Mirek Pupik, Boskovice

Přijďte do Znojma za tajemstvím (test pro děti)
1. Národní park, který začíná nedaleko Znojma, se jmenuje: b) Podyjí
2. Řeka Dyje se vlévá do řeky: b) Moravy
3. Ponocný je: a) noční hlídač
4. Radniční věž ve Znojmě je vysoká: c) 79,88 m
5. Znojmo povýšil na královské město v roce 1226 panovník: a) Přemysl Otakar I.
6. Ve Znojmě zemřel panovník: b) Zikmund Lucemburský
Celkem soutěžilo: 171 čtenářů, správné odpovědi: 163, špatné odpovědi: 8
Výherci: Radek Dibelka, Světlá nad Sázavou; Jiří Toman, Brno; Aleš Vavruška, Vodňany

Křížovka
…Rozhledna v Háji v okrese Šumperk…
Celkem soutěžilo: 296 čtenářů, správné odpovědi: 286, špatné odpovědi: 10
Výherci: Květa Řeháková, Česká Lípa; Kateřina Šťastná, Chlumec nad Cidlinou; Ivana
Veislerová, Praha 411

Víte, jaké místo je na obrázku?
Černá hora v Krkonoších
Celkem soutěžilo: 146 čtenářů, správné odpovědi: 138, špatné odpovědi: 8
Výherci: Helena Šnáblová, Unhošť; Hana Vejvodová, Pelhřimov; Jiří Šťastný, Mimoň

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky, ale i jaké místo
vidíte na obrázku, nám můžete
zasílat do 15. června na adresu
redakce nebo na
souteze@kampocesku.cz. Vždy tři
autoři správných odpovědí získají
mapu Kartografie Praha.

Nejvíce odpově
dí na soutěžní
otázky do redakc
zaslali čtenáři
e
z okolí distribučn
ího místa Dvůr
Labem. Poměr
Králové nad
počtu obyvatel
v závislosti na
počtu došlých
odpovědí rozhod
l, že prestižní
certiﬁkát

Mazaní čtená
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Městskému inf
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ntru
Dvůr Králové
nad Labem
Masaryka 2, 544
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Luděk Sládek
šéfredaktor

Labem

SIMPLY CLEVER

Soutžte sse
e skºítke
skºítkem
em Cimbuºíkem
e
Cimbuºík
k
kem
V Pohádkovém 'esku se stále nco dje. Nenechte si ujít „Šestý vstup zdarma se skºítkem
Cimbuºíkem” a soutž o Knížecí den na zámku Lednice. Pºipravte si svou rodinnou kartu
a pojte hrát.
Ve vybraných objektech Národního památkového ústavu (NPÚ), zalenných do projektu
Pohádkové 'esko, získáte pºi každém šestém vstupu jeden lístek zdarma (nevztahuje se
na rodinné vstupenky).
Kdo bhem sezony získá volnou vstupenku alespo jednou, ten se nakonec automaticky
dostává do velkého slosování o Knížecí den na zámku Lednice.
Chcete soutžit, ale ješt nemáte rodinnou kartu? Zaregistrujte se
na webových stránkách projektu a kartu od nás dostanete. Nebo
si ji ješt pºed registrací mËžete vyžádat na pokladn vybraných
objektË NPÚ. A pak už hurá do Pohádkového 'eska.
Pravidla soutže a registrace na www.pohadkovecesko.cz

Terezínská liga
Fotbal v terezínském ghettu

Dokumentární výstava probíhá do 30. 10. 2012
ve výstavních prostorách III. dvora Malé pevnosti.
Expozice zachycuje historii kopané v ghettu Terezín, která se
v něm hrála v letech 1942–1944. V sedmičlenných týmech zde
hráli amatérští, ale i profesionální fotbalisté, jimž přihlížely tisíce
terezínských vězňů, z nichž většina zahynula v nacistických
vyhlazovacích táborech. Výstava má za úkol prostřednictvím
fotbalu připomenout hrůzy holocaustu a na jejich pozadí
vyzdvihnout sílu života a lidskosti.
www.pamatnik-terezin.cz

