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Milí čtenáři,
Habemus President 

– máme prezidenta, 
zato nemáme papeže. 
Útěchou nám může být, 
že máme dokonce prezi-
denty dva, což se ale po 
MDŽ srovná. Sluší se také 
blahopřát vítězi, vzdát 
čest poraženému, a  ře-
čeno slovy pana Foglara, 
přestože volba rozdělila 

národ na příznivce Losny a Mažňáka, rozhodnuto 
bylo v urnách a ne na bitevním poli. Nešlo přece 
o sportovní fandění, kde váš tým jednou vyhraje, jin-
dy prohraje, sem tam uplácí rozhodčí a jeho hvězdy 
plní přední stránky nevážných časopisů. Podobnost 
s politikou u nás více než náhodná, přesto fandění 
sportovní patří do kategorie lidové zábavy, kdežto 
to politické k našemu právu svobodné volby. Jsem 
si jistý, že pachuť z prohry vyprchala stejně rychle 
jako euforie z vítězství, protože novoroční nedoplatky 
za plyn, elektřinu či služby vrátily našince do reality 
všedních dní. 

Dobrou zprávou pro zmrzlíky i teplomilce je, že tu 
máme březen, období předjarní, kdy sice ještě občas 
za kamna lezem, ale také už dáváme zimě sbohem. 
Zmizel sníh i klouzačky, ustoupily mrazy a chodníky 
se opět zaskvěly v celé své „kráse“. Jen si tak říkám – 
vědí pejskaři, že sníh jednou roztaje? 

Kdo přečkal letošní zimu ve zdraví, už jistě za-
číná spřádat plány, kam se vydat na první předjarní 
výlety za zdravím i poznáním. Možností je celá řada. 
Své brány otevírají některé památky, po zimě zahřejí 
lázně, města připravují zahájení turistické sezony. 
Budou také Velikonoce a s nimi přichází i celá řada 
tradičně-folklorních akcí. 

Nastává také čas plánování školních výletů. S lás-
kou vzpomínám na doby, kdy jsem jako dítko školou 
povinné s třídou a paní učitelkou navštívil celou řadu 
památných, zajímavých i zábavných míst. Mohu jen 
litovat dnešní děti, v jejichž případě ovlivňuje výběr 
cíle výletu nejvíce tvrdá ruka trhu. Máme sice ústavou 
zaručené právo na bezplatné vzdělání, zeptejte se ale 
maminek, kolik je dnes stojí vzdělání jejich dětí. A to 
by ještě měly dětem platit školní výlety, v lepším pří-
padě na ně  „jen“ připlácet? Chci věřit tomu, že stále 
ještě existují školy, kde v duchu Komenského „škola 
hrou“ každoročně peníze na školní výlety „odkudsi“ 
seženou. Jim za to také patří naše uznání a dík. 

Luděk Sládek, šéfredaktor



 Dopisy čtenářů
Zdravím všechny v redakci a sděluji, že jsem se 

díky výbornému magazínu seznámila s místy, kde 

jsem nikdy nebyla.  Jana Juhaňáková, Česká Lípa

Dobrý den, velice mi sedl Váš úvodník v prvním 

letošním čísle KAMu. A  protože jsme jako holčičí 

trio vyrazily na levný zájezd do Egypta, jeden večer 

jsem kamarádkám zpestřila četbou Vašeho článku. 

Nejely jsme se válet a  přejídat, absolvovaly jsme 

čtyři výlety. Jeden na Mojžíšovu horu – za vichru, 

sněhu, po klouzavých šutrech…, aby pak nahoře 

byla mlha všude kolem nás a východ slunce se ne-

konal. Přesto jsme byly spokojené a po cestě zpět 

jsme aspoň viděly okolní hory Sinaje. Bylo to fajn, 

ale uznávám, že všude dobře, doma nejlíp. Díky za 

to, že nás informujete, kde se co děje, a nutíte nás, 

abychom neseděli doma.  Květa Čípová, Česká Třebová

Dobrý den, mockrát děkujeme za zaslanou sta-

vebnici MERKUR. Přišla poštou minulý týden a udě-

lala nám velikou radost. Okamžitě se celá rodina 

pustila do montérských prací. Jde o  velice dobře 

promyšlenou a léty vyzkoušenou stavebnici. Ještě 

jednou děkujeme.  Lukáš Kaplánek

Dobrý den, dnes jsem našla na internetu ma-

gazín KAM po Česku, kde je malý článek s Petrou 

Černockou. Hned jsem ho po Praze sháněla, ale ni-

kde ho už nesehnala. Kde je k dostání? 

Věra Zachová, Praha

Dobrý den, paní Zachová, seznam všech distri-

bučních míst magazínu KAM po Česku najdete na 

našich webových stránkách nebo si ho můžete vy-

zvednout u nás v redakci.

Vážená redakce, vloni jsem v infocentru narazi-

la na váš úžasný magazín KAM po Česku. Doslova 

mě nadchl. Tolik zajímavého čtení se jen tak někde 

nenajde. Chtěla bych vás poprosit o zaslání speciá-

lu KAM na výlet za památkami 2013. 

Ludmila Kopřivová, Němčičky

Vážená paní Kopřivová, pokud jste členem klubu 

KAMáků a je Vám zasílán KAM pravidelně domů, po-

tom speciál památky shánět nemusíte, dostanete ho 

poštou jako klubový bonus. 

Vážení přátelé, jako pravidelný čtenář Vašeho 

(našeho) skvělého magazínu jsem (i coby velký tu-

rista po naší republice) objevil v prvním čísle roku 

2013 drobnou chybu. Určitě nebudu sám… Na 

str.  20 je u  článku Libereckým krajem… v  mapce 

chybně vyznačen Pardubický kraj. Jiří Tomáš, Zlín

Dobrý den, pane Tomáši, máte pravdu. Chybka 

tam je, radost nám to nedělá, ale co jeden nadělá, 

když už to… vytiskl. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

Vojáci 1. čs. samostatného praporu pod ve-

dením plk. Ludvíka Svobody dorazili do právě 

osvobozeného Charkova z  výcvikového tábora 

Buzuluk 1. března 1943. Měli za sebou namáhavý, 

350 kilometrů dlouhý pochod, přesto už 2. března 

po půlnoci vyrazili k  pochodu dalšímu, do pro-

storu Sokolova. Cílem bylo vybudování obranné 

linie na zamrzlé řece Mža, lehce překonatelné ně-

meckými tanky. Svoboda proto rozhodl, aby jed-

na rota zaujala před řekou, ve vesnici Sokolovo, 

předsunuté obranné postavení. Dobrovolně se 

k tomuto úkolu přihlásil velitel první roty, nadpo-

ručík Otakar Jaroš. 

Před 70. lety, 8. března 1943, okolo půl dru-

hé odpoledne zaútočila na Sokolovo německá 

6. tanková divize čítající 30 tanků. Jejich útok 

zastavila palba sovětských děl a  raketometů. Na 

bojišti zůstaly tři „hořící“ tanky, což se ukázalo 

později jako lest. Nejméně jeden z  nich byl ne-

poškozený a dým, který z něj stoupal, byl pouze 

z  dýmovnice. Posádka tanku zaměřila postavení 

československých a sovětských zbraní, pro něž se 

toto stalo osudným. Druhý německý útok vedený 

o  dvě hodiny později zneškodnil jedno ze dvou 

protitankových děl a těžký kulomet. Rozhořela se 

bitva, kterou věrně popsal ve svém fi lmu Otakar 

Vávra (1974). Přestože českoslovenští vojáci odra-

zili několik útoků pěchoty, německá přesila byla 

nad jejich síly. Kolem páté odpolední proto zau-

jaly zbytky roty kruhovou obranu u sokolovského 

kostela. Kolem sedmé nařídil Svoboda bojujícím 

v  Sokolovu stáhnout se za řeku. Byl však přeru-

šen telefonní kabel, zničena radiostanice a Něm-

ci zlikvidovali také spojky vyslané do Sokolova 

s  rozkazem k  ústupu. Hrdinný, leč nerovný boj 

u Sokolova proto pokračoval. Padl nadporučík Ja-

roš, snad zasažen kulkou, snad přejet německým 

transportérem. Po setmění boje ustaly a ústup ze 

Sokolova probíhal celou noc. Čechoslováci přesto 

splnili svůj první velký bojový úkol: nepustit Něm-

ce přes řeku Mžu.

Alois Rula

Poté co roku 1907 vystou-

pila na prvním sjezdu socia-

listek ve Stuttgartu rakouská 

delegátka s  myšlenkou zave-

dení Dne žen, ledy se pohnuly. 

Základní myšlenka Dne žen vy-

cházela z  požadavku rovného 

zapojení žen a mužů do rozho-

dovacích procesů. Poprvé byl 

slaven 28. února 1909, poté co 

jej vyhlásila Americká socialis-

tická strana. V roce 1910 přijala 

Mezinárodní ženská konferen-

ce v  Kodani návrh slavit Den 

žen mezinárodně, ale datum 

8. března se ustálilo až po 1. 

světové válce (pod vlivem pe-

trohradské demonstrace roku 

1917). Od roku 1975 je připomínán jako den me-

zinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, sprave-

dlnost, mír a rozvoj. OSN tento 

den uznala v  roce 1975 a  sta-

novila defi nitivně jeho datum 

na 8. březen. 

Zprofanování tohoto dne 

se úspěšně podařilo předlis-

topadovým mocipánům, kteří 

MDŽ zneužili pro podnikové 

oslavy a  rozdávání karafi átů 

(jiné květiny se v březnu snad 

ani koupit nedaly).  Po roce 

1989 měl proto 8. březen na-

mále – v  duchu české tradice 

s  radostí pomníky nejen sta-

vět, ale stejně nadšeně je i bo-

řit. Vytěsnit měl tento svátek 

Den matek. Ale poté, co byl 

v  roce 2003 ofi ciálně vrácen 

zpět do kalendáře, je opět významným dnem. A to 

doslova.  -lucas-

Třetí bitva o Charkov
Byl počátek března 1943 a válka na východní frontě se nezdála ani zdaleka 
rozhodnutá. Postup Rudé armády se zastavil v prostoru Charkova, kde nebyla 
dostatečně zajištěna ani obrana. Toho okamžitě využili nacisté k protiútoku. 
Tak také v okolí vesničky Sokolovo (ukrajinsky Sokolove) vstoupil do bojů 
1. československý samostatný prapor.

Jen hlupák ruší, čemu nerozumí 
Osmý březen je již více než sto let symbolem boje za ženská 
práva. Přestože je u nás dodnes vnímán spíše jako přežitek 
předlistopadové éry, jedná se o mezinárodně uznávaný svátek. 
Důvodem jeho vzniku se stala stávka newyorských švadlen z roku 
1908. Ženy tehdy požadovaly zkrácení pracovní doby, lepší platy, 
hlasovací právo a ukončení zaměstnávání dětí. 
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KAM na výlet s:
Martinem Netolickým

prezentoval jako čelný představitel stylu art deco 

ve fotografi i. Ve 30. letech začal pracovat s papíro-

vými a  dřevěnými modely a  vytvářel meditativní 

kompozice. Jeho pozornost se čím dál častěji ob-

racela k duchovním naukám Východu. V roce 1935 

fotografi ckou činnost ukončil. Další léta věnoval 

překladům duchovní literatury a  výuce duchov-

ních přátel. Maloval obrazy, ve kterých chtěl zachy-

tit pocity z meditací. Zemřel v Praze 13. 1. 1961. 

Dílo slavného rodáka připomíná stálá výstava 

v Galerii Františka Drtikola Příbram (připravilo UPM 

v Praze).

www.galerie-drtikol.com

První ateliér otevřel Drtikol po absolutoriu od-

borné školy v Mnichově a vojenské službě v  roce 

1907 v Příbrami. Religiozita města se staletou tra-

dicí mariánských poutí byla jedním z  východisek 

Drtikolova celoživotního zájmu o duchovní témata 

a fi lozofi i. Z období příbramského ateliéru pochá-

zejí fotografi e ovlivněné secesí. Tak jako jeho další 

práce se vyznačují nejen citovou a  myšlenkovou 

hloubkou, ale zároveň výtečným technickým zpra-

cováním. Jsou to krajinné kompozice, žánrové scé-

ny, portréty i snímky horníků v podzemí. Z Příbra-

mi pocházejí také rané autorovy akty, zřejmě jedny 

z prvních fotografi í toho druhu v Čechách.

Vyhlášený ateliér v  Praze ve Vodičkově ulici, 

kde vznikaly slavné psychologické portréty řady 

významných osobností i  množství jedinečných 

aktů, byl otevřen roku 1912. 

V  letech po první světové válce dokázal foto-

graf svoji práci inovovat a obohatil ji o vlivy expre-

sionismu, futurismu, kubismu, purismu a abstrak-

cionistických tendencí. Světové uznání získal ve 20. 

letech, kdy se na mnoha mezinárodních výstavách 

Hejtman Pardubického kraje 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., se 
narodil 22. září 1982 v Ústí nad Orlicí. 
Vystudoval gymnázium v České 
Třebové. Magisterské studium, 
rigorózní zkoušku a doktorské studium 
absolvoval na Právnické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně. Je 
členem Zastupitelstva města Česká 
Třebová, nejmladším z úřadujících 
hejtmanů, ale také sportovec a turista. 
Proto se rád pana hejtmana zeptám na 
jeho tip na výlet pro Vás, naše čtenáře. 

Víte, že v Pardubickém kraji postupně roste jedno 

z nejlepších středisek pro sjezdové lyžování u nás? Já 

sám jsem kouzlu Dolní Moravy nedaleko Králického 

Sněžníku propadl už dříve, ale musím říct, že je to tam 

čím dál lepší. Můžete si vybrat nejprudší sjezdovku 

v republice nebo jiné členité trati. V posledních letech 

tu vyrostly nové horské chaty a  pro náročné turisty 

i špičkový hotel. Perfektní podmínky tu jsou i pro děti, 

které se teprve učí lyžovat, a některá zařízení se přímo 

na rodiny s dětmi specializují. Někdo tu chodí na běž-

ky, ale já osobně se nejlépe cítím na sjezdových lyžích. 

Týden strávený v  kanceláři a  v  autě potřebuji pravi-

delně vyvětrat rychlou jízdou. Střídám proto Dolní 

Moravu a  Bukovou horu, na které jsou zimní areály 

z obou stran a najdete tu pro změnu nejdelší sjezdov-

ku v republice. V letošních mrazivých dnech jsem oce-

nil vyhřívanou sedačkovou lanovku v Červené Vodě, 

ale perfektně jsem si zajezdil i v Čenkovicích. Nemám 

problém ráno brzo vstát, a  když jste na svahu mezi 

prvními a  jezdíte po krásně upraveném manšestru, 

není nic krásnějšího. Občas se vydám i  na výlet na 

běžkách. Je ale potřeba mít štěstí na počasí, abyste 

si užili nádherné výhledy. Krásné trasy jsou třeba na 

Suchém vrchu. Přijeďte se podívat.

Děkuji, pane doktore, za Váš tip na výlet pro 

naše čtenáře. Věřím, že mnohé z  nich na svých 

toulkách Dolní Moravou jistě potkáte. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

Autorem vyprávění o  našem nejudatnějším 

koni je Václav Hájek z  Libočan (asi 1500–1553), 

který se u  historiků tradičně těší pověsti „sedmil-

háře“. Neméně krkolomný skok kupříkladu absol-

voval i jiný odsouzený, lupič Eppelein, jen odjinud, 

a sice z norimberského hradu na koni Schemigovi 

(1372). Ale co Bivoj? Před Hájkem o něm nikdo ne-

slyšel, ale později, v polovině 16. století, kdy začala 

šlechta projevovat zvýšený zájem o určení původu 

svých rodů, nemohl být pro rody s  kančí 

hlavou v erbu krásnější dárek než předkové 

z doby Libušiny. 

Hájkovy „přesné informace“, třeba že 

praotec Čech přišel k Řípu v roce 644 nebo 

že poselstvo dorazilo do Stadic 13. května 

a  podobně, roztrpčily i  Františka Palacké-

ho: „Kalem Hájkovým naprzněny zůstaly 

potom více méně pohříchu všecky kroniky 

české, až teprve Dobner obšírným svým 

komentářem odkryl učenému světu všec-

ku nečistotu pramene toho.“

Přesto patří Hájkova „Kronika česká“ k největ-

ším českým bestselerům všech dob. Inspirovala 

desítky umělců i  obrozenců, přinášela národní 

uvědomění v  těžkých dobách a  dodnes skrývá 

nejedno tajemství. Moderní archeologie zjišťuje, 

že Hájek zase až tak velký sedmilhář nebyl. Jeho 

datace dějinných událostí jsou až nápadně přesné. 

Záhadou zůstávají jeho informační zdroje, o nichž 

dodnes nemáme ani tušení. -bst-

Světoznámý fotograf
Je tomu 130 let, co se v Příbrami narodil 
František Drtikol (* 3. 3. 1883), první 
český fotograf, který získal světové 
uznání již za svého života. 

Otec Šemíka i Bivoje
„Kůň se počal velmi čerstvě obraceti a skoky veliké činiti. Kníže z oken vyhlédav se 
velmi divil. Když po druhé Horymír zavejskal, kůň pod ním od jedné brány hradové 
až k druhé skok učinil. A přišlo třetí zavejsknutí a Horymírův pokyn: ‚Nuže, Šemíku, 
vzhůru!´ Kůň jemu odpověďal: ‚Pane, drž se!´ Vtom učinil skok přes všecky zdi 
hradové až na druhou stranu řeky Vltavy.“

Autoportrét s viržinkem, 1913

Kronika česká
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Historia 
magistra vitae
březen 1003

Po smrti Přemyslovce Boleslava II. (999) využil bez-

vládí Boleslav I. Chrabrý (966 nebo 967–1025), 

polský kníže a pozdější první polský král. Přepadl 

českou posádku v  Krakově, zanedlouho obsadil 

Moravu, část Slovenska a nakonec v březnu 1003 

i Prahu. Polsko a Čechy tak nakrátko splynuly v je-

den celek. 

2. března 1978

Připomeňme si 35 let ode dne, kdy Vladimír Remek 

v hodnosti kapitána, s označením kosmonaut-vý-

zkumník, na palubě kosmické lodi Sojuz 28 dobyl 

vesmír. Jednalo se o program Interkosmos, délka 

letu byla 190 hodin a 18 minut. Čech se tak stal zá-

stupcem třetího národa světa ve vesmíru. 

4. března 938

Kníže Václav byl prý příkladný křesťan. Jiní o něm ale 

říkali, že je pokažen kněžími, a snažili se poštvat pro-

ti němu bratra Boleslava. Sveden intrikami nechal 

Boleslav 28. září 929 (spíše ale 935) Václava zavraždit. 

Za tři roky pak dal přenést Václavovy ostatky do 

Prahy a uložit v Chrámu svatého Víta. 

6. března 1933 

Slavný chicagský starosta českého původu Antonín 

Čermák (1873–1933) podlehl před 80 lety zranění 

z atentátu na prezidenta Roosevelta. Atentát byl 

zřejmě dílem chicagské mafi e a namířen právě proti 

Čermákovi, který se zasazoval za ukončení prohibice 

umožňující vzestup gangsterů, jakým byl Al Capone.

7. března 1923 

Vladimír Zábrodský (nar. 1923), legendární tenis-

ta a hokejista, jedna z nejkontroverznějších postav 

našeho sportu, stále budí vášně při diskusích o vy-

konstruovaném procesu s hokejovými reprezentan-

ty v roce 1950. Dvojnásobný mistr světa je dodnes 

druhým nejlepším střelcem národního mužstva. 

9. března 1863 

V březnu si připomínáme také 150. výročí založení 

spolku Umělecká beseda, který je nejstarším a šíří 

svého působení i  nejvýznamnějším uměleckým 

spolkem v českých zemích. V jeho třech odborech – 

literárním, výtvarném a hudebním – se pod heslem 

„V umění volnost“ sdružily přední osobnosti české 

kultury.

10. března 2008

Toho dne vystoupil na umělecké nebe Radovan Lu-

kavský, český herec, divadelní pedagog a recitátor. 

Za svého dlouhého působení v Národním divadle 

ztvárnil desítky rolí, například role Hamleta či To-

máše Becketa. Vzpomenout můžeme také jeho pů-

sobení před kamerou ve fi lmu „Král Šumavy“ nebo 

v seriálu ČT „F. L. Věk“. 

Obecnou školu začal 

navštěvovat ve Vysokém 

nad Jizerou, a  protože už 

v  osmi letech uměl vše, 

přestoupil na vyšší školu 

v  Šumperku. Závěrečné 

zkoušky ho roku 1829 

posunuly na gymnázium 

v  Jičíně, kde měl na přání 

otce vystudovat jen dva 

ročníky a  pak se učit mly-

nářem. Františkovo na-

dání ale bylo tak velké, že 

otce přemluvili a  on mohl 

pokračovat ve studiích 

až do roku 1833. Tehdy 

ho matka dovezla k  Jo-

sefu Jungmannovi, který 

mladíka zapsal na studia 

v pražském Klementinu. František tak vstoupil do 

velkého světa humanitních věd na nejprestižněj-

ším gymnáziu v zemi, na Akademickém gymnáziu 

staroměstském. 

Díky Pavlu Josefu Ša-

faříkovi začal dopisovat 

do týdeníku Světozor, na-

vštěvoval kroužek mladých 

vlastenců kolem Tyla a Má-

chy a památného roku 1840 

už pomáhal organizovat 

první český ples. O dva roky 

později byl zatčen pro po-

dezření z  pomoci polským 

emigrantům, což ho defi ni-

tivně odepsalo ze státních 

služeb. V  letech 1848–1949 

stanul v  čele českých libe-

rálů, stal se členem Národ-

ního výboru, poslancem 

říšského sněmu – zkrátka, 

stal se mluvčím českých po-

litiků. Roku 1853 se oženil 

s dcerou Františka Palackého Marií, se kterou měli 

tři děti Marii, Bohuslava a Libuši. František Josef Jan 

Rieger opustil tento svět před 110 lety, 3. března 

1903 ve věku 85 let.  -lucas-

Popperových s excentrickým tatínkem Leem. S Ar-

noštem se spřátelili ale především Otovi bratři „vy-

krmení krásnými srnci“ v Osvětimi. A byl to právě 

Arnošt, který přivedl nejmladšího z bratrů Pavlů do 

redakce rozhlasu. „Ota v  určitém okamžiku svého 

vývoje poznal, že nestačí novinářskými prostředky 

postihnout lidi, jako byli Prošek, Tikal či Zátopek, 

a toužil po hlubších postřezích. Fascinovali ho lidé, 

kteří aby obstáli, museli ze sebe dostat to nejlepší,“ 

vzpomínal později. Maniodepresivita však přivedla 

Otu za zdi psychiatrického ústavu, i  zde byl však 

fascinován okolním životem a  připravoval knihu 

„Jak jsem se zbláznil“. Naděje, že nás Ota Pavel po-

těší a dojme dalšími knihami, zemřely spolu s ním 

před 40 lety, 31. března 1973. „Jednou tu bude šip-

ka s  mým jménem,“ řekl svému synovi při pohle-

du na směrovku ke hrobu Franze Kafky na novém 

židovském hřbitově. A  nemýlil se, srdeční infarkt 

ukončil jeho život v nedožitých 43 letech. Na Olša-

nech tak odpočívá jeden z našich největších spiso-

vatelů 20. století. -bst-

Stalo se v  roce 

1964, když sportovní 

redaktor Ota Pavel 

nepřišel k  odjezdu 

z olympiády. Všichni si 

mysleli, že emigroval; 

tak ho odmítali hle-

dat. Ale Otův nejlepší 

přítel Arnošt Lustig 

věděl, že je to jinak, 

proto se také obrátil 

na vojenskou rozvědku, která Otu objevila v  ra-

kouském blázinci. Ačkoli měl Lustig z jeho objevení 

velkou radost, po prvním telefonátu z ústavu mu 

bylo úzko: „Arnošte, bude to krátké. Poslouchej po-

zorně. Budu šeptat. Vedle mě sedí Hitler: předstírá, 

že je švec, a vedle něj sedí Heydrich v bílém plášti 

jako doktor; a  taky Göring a Goebbels. Prosím tě, 

nahlas to.“ 

Z knih „Smrt krásných srnců“ a „Jak jsem potkal 

ryby“ známe dětská léta Oty Pavla i  celé rodiny 
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Nadaný student Rieger
Syn pilaře a mlynáře, pokřtěný František Josef Jan, příjmením Rieger, se narodil 
10. prosince 1818 v Semilech. Byl nadaný, proto studoval a studoval, až se z něho 
stal významný publicista a mluvčí českých politiků. 

Smrt krásných nadějí
„Zbláznil jsem se na zimní olympiádě v Innsbrucku. Zatáhl se mi mozek, jako 
kdyby přišla mlha z Alp. Potkal jsem tam jednoho pána a pro mě to byl čert se vším 
všudy, měl kopyta, chlupy a rohy a staleté vykotlané zuby. Šel jsem pak zapálit 
do hor nad Innsbruck selské stavení. Přál jsem si, aby se rozsvítilo veliké světlo 
a zahnalo mlhu.“

Rieger na portrétu od Václava Brožíka (1898)
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11. března 1908 

Architekt Josef Hlávka (1831–1908) se do historie 

zapsal jako největší český mecenáš. Neúnavnému 

staviteli se nevyhýbaly ani rány osudu a nemoci, 

snad proto se rozhodl vlastní pílí dosažené bohatství 

využívat na podporu vědy a umění. Založil nejstarší 

nadaci s nepřerušenou kontinuitou v Česku. 

12. března 1998 

Je tomu již 15 let, co zemřel slovenský herec Jozef 

Kroner, který ztvárnil celou řadu úžasných divadel-

ních, fi lmových i televizních rolí, včetně hlavní role 

v oscarovém fi lmu „Obchod na korze“. Nesmazatelně 

se ale zapsal do našich srdcí jako stařeček Pagáč 

v seriálu „Slovácko sa nesúdi“. 

14. března 1988 

Již 25 let slaví matematici na celém světě Den Pí – 

Ludolfova čísla. Protože se v USA píše nejdříve číslo 

měsíce a poté dne, slaví se Den Pí 14. 3. Na oslavu 

se peče symbolický kulatý koláč, anglicky „pie“. Po-

měr obvodu kruhu k průměru znali už Babyloňané 

nebo Egypťané, hodnota 3,14 se poprvé objevuje 

u Archimeda.

14. března 1953

První „dělnický prezident“ Klement Gottwald 

(1896–1953) zemřel tři dny po návratu ze Stalinova 

pohřbu, což vedlo ke spekulacím, že byl v Moskvě 

otráven. Ve skutečnosti ale trpěl syfi lidou a závislostí 

na alkoholu, což zřejmě vedlo k výduti srdeční aorty, 

která byla příčinou smrti.

17. března 1968 

Před 45 lety se narodil nejznámější a nejoblíbe-

nější český dětský herec Tomáš Holý (1968–1990). 

Ve fi lmech: „Jak vytrhnout velrybě stoličku“, „Pod 

Jezevčí skálou“ i mnohých dalších si svou bezpro-

středností získal srdce snad každého diváka. Zahájil 

studia práv, která ale nedokončil. Zemřel při tragické 

autonehodě. 

17. března 1983

Český spisovatel, textař a dramatik Jiří Robert Pick 

(1925–1983) byl redaktorem Literárních novin. Vě-

noval se také divadlu, od roku 1962 řídil divadlo 

Paravan a roku 1968 založil divadélko Au. Po roce 

1969 se stal zakázaným autorem. Dne 17. března si 

připomínáme třicet let od jeho úmrtí. 

19. března 1358

První manželka Albrechta III. Habsburského, rakous-

ká vévodkyně Alžběta Lucemburská (1358–1373), 

byla také prvním dítětem českého krále a římsko-

německého císaře Karla IV. a jeho třetí manželky 

Anny Svídnické. Bezdětné manželství skončilo smrtí 

patnáctileté Alžběty. 

Zabýval se výzkum-

nou i  vědeckou prací 

v  oboru smaltů-siliká-

tů. Stál u  vzniku Vý-

zkumného pracoviště 

v Komárově u Hořovic, 

kde byl také ředitelem. 

V  roce 1957 přešel do 

Strojíren Chotěboř, kde vybudoval laboratoř a za-

vedl smaltování. Před srpnem 1968 byl vyslán na 

stáž do západoněmeckého Coburgu, kde se po 

okupaci vojsk Varšavské smlouvy usadil natrvalo. 

Z Německa své pole působnosti rozšířil do USA, kde 

spolupracoval s NASA na vývoji smaltových izolač-

ních destiček, které se na raketoplánech používají 

dodnes. Po roce 1989 několikrát a rád navštívil svoji 

rodnou zem. Jeden z našich nejoblíbenějších fi lmo-

vých milovníků a světově uznávaný chemik zemřel 

23. dubna 2005 v bavorském městečku Rödental ve 

věku úctyhodných devadesáti dvou let. Podle jeho 

přání byla urna s jeho ostatky převezena do vlasti 

a popel rozptýlen.  -mak-

Dr. Ing. Antonín Novotný se  narodil 

15. března 1913 v rodině táborského ob-

chodníka střižním zbožím. Jeho mladším 

bratrem byl pozdější známý kameraman 

Vladimír Novotný. Rodina se kolem roku 

1930 přestěhovala do Prahy, kde si ho 

režisér Svatopluk Innemann vybral pro 

titulní roli studenta v dramatu „Před ma-

turitou“. 

Po tomto veleúspěšném debutu šel Novotný 

doslova z fi lmu do fi lmu, v  jeho hereckém rejstří-

ku vždy převládaly role milovníků, mladých hrdi-

nů a sympatických mužů. Natočil celkem 24 fi lmů 

a po roli hudebního skladatele ve slavné komedii 

„Hotel Modrá hvězda“ (1942) dobrovolně ukončil 

svoji slibnou hereckou kariéru. Nikdy totiž nebral 

své herectví moc vážně a již před válkou se zajímal 

o chemii, kterou začal studovat. Po skončení 2. svě-

tové války dostudoval ČVUT a získal titul inženýra 

chemie. Brzy následoval titul doktora technických 

věd a Novotný se stal ve svém oboru velmi uznáva-

ným odborníkem.  

Když Hanč před nástupem na trať oznámil, že 

je to jeho poslední závod, jistě netušil, jak osudo-

vá slova pronesl. Na velikonoční závod 24. března 

1913 se sedmadvacetiletý zedník a tkadlec původ-

ně nepřihlásil a dal přednost rodině. Manželka byla 

totiž ve vysokém stupni těhotenství (o  jedno dítě 

už přišli), proto se rozhodl odsunout lyžování na 

vedlejší kolej. 

Při „Mezinárodním lyžeckém závodě distanč-

ním na padesát kilometrů o  věčně putovní cenu 

Českého zemského svazu ku povznesení návštěvy 

cizinců v  království Českém“ však chtěl lyžařský 

svaz posílit český vliv v německém příhraničí, a tak 

bylo zapotřebí postavit proti favoritovi závodu Os-

waldu Bartelovi nadějného soupeře. Na naléhání 

zástupců svazu tak Hanč nakonec k  závodu na-

stoupil. Z dnešního pohledu se může zdát Hančova 

tvrdošíjnost nepochopitelná, ale uvědomme si, že 

se bojovalo o víc než jenom o medaile. 

Na trať vyrazil nalehko, jen v  košili. Nečekal 

na občerstvení, nepřevlékl se, ani když byl na 

kost promoklý, a  bez ohledu na změnu počasí 

zarputile pokračoval v závodu. Jediný divák Vác-

lav Vrbata (1885–1913) riskoval svůj život, když 

příteli Hančovi na trati půjčil kabát a  čepici. Ve 

vánici ale nakonec zahynuli oba přátelé. Vrbatův 

sto let starý čin, kdy neváhal pomoci druhému 

člověku v horách, je dodnes hoden následování. 

Není divu, že byl 24. březen v ČR vyhlášen Dnem 

Horské služby. Nutno ještě dodat, že Hanč svůj 

poslední pohár přesto získal – in memoriam.
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Z herce slavným chemikem
Už 100 let uplynulo od narození Antonína Novotného, oblíbeného 
milovníka z prvorepublikových fi lmů. Proslavil se uhlazeným 
zjevem, milým hlasem a zvláštně melancholickým pohledem. 
A přece jednoho dne pověsil herectví na hřebík.

Osudové Ski
„Pokud mi nevěříte, můžu to ihned zopakovat,“ 
ohradil se Bohumil Hanč (19. 11. 1886 – 24. 3. 
1913) na pořadatele mezinárodního závodu 
v saském Annabergu, když ho pro vysoký náskok 
podezírali z krácení tratě. A ti hned protest 
stáhli. Není divu… Silný, sebevědomý muž lehce 
vyhrával jeden závod za druhým. Ale stačily 
pouhé dvě hodiny psího počasí v jeho milovaných 
Krkonoších a vše bylo jinak.
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Historia 
magistra vitae
19. března 1928 

Ač vynikající herec a divadelní pedagog Josef Kar-

lík (1928–2009) proslul nejvíce divadelní tvorbou, 

nezapomenutelný je také jako dědeček převlékající 

se za vodníka z fi lmu „Jak dostat tatínka do polep-

šovny“ nebo otec Jandera ze seriálu „Sanitka“. Letos 

by oslavil 85. narozeniny.

20. března 1868

Uplynulo 145 let od narození Jana Kříženeckého, 

českého průkopníka kinematografi e a fotografa, pů-

vodním povoláním architekta. Nejznámějšími díly 

jsou „Smích a pláč“, „Dostaveníčko ve mlýnici“ nebo 

„Výstavní párkař a lepič plakátů“. Jeho přičiněním se 

staly Čechy šestou zemí světa mající kinematografi i.

20. března 1393

Je tomu 620 let, co zemřel mučednickou smrtí dnes 

svatý Jan Nepomucký (mezi 1340 a 1350–1393). Po 

studiích působil v Praze jako veřejný notář, písař ge-

nerálních vikářů, notář Jana Očka z Vlašimi, oltářník, 

kanovník a advokát vyšehradské kapituly a nakonec 

jako generální vikář arcibiskupství pražského. 

26. března 1348

Karel IV. svolal do metropole Svaté říše římské – do 

Prahy – společné zasedání říšského a českého sně-

mu. A právě na tomto sněmu vznikl pojem „země 

Koruny české“ (Království české, Markrabství morav-

ské, Knížectví slezské a Horní Lužice). Ale nebyl by 

to Karel, aby předtím ještě nestačil 8. března založit 

Nové město pražské.

26. března 1698

Václav Prokop Diviš (1698–1765) se narodil v Hel-

víkovicích u Žamberka před 315 lety. Kněz, teolog, 

přírodovědec, léčitel a hudebník byl také konstruk-

térem meteorologického stroje na vysávání elek-

třiny z mraků. Šlo ale spíše o funkční bleskosvod, 

jehož princip mu popsal ve svém dopise Benjamin 

Franklin.

27. března 1323

Rakouská, štýrská a korutanská vévodkyně Anna 

Lucemburská (1323–1338) byla posledním z dětí 

Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny během 

královnina exilu v Bavorsku. Její svatba s Otou Habs-

burským proběhla 15. (16.) února 1335 ve Znojmě. 

Anna zemřela jako patnáctiletá a Ota ji následoval 

o půl roku později. 

30. března 1943

Blahoslavená Marie Restituta Kafková (1894–

1943), vynikající zdravotní sestra, byla pro své pro-

tinacistické postoje v únoru 1942 zatčena gestapem 

přímo na operačním sále. V den jejího odsouzení, 

29. října, slaví brněnská a vídeňská diecéze její svá-

tek. Před 70 lety byla ve Vídni sťata gilotinou.

Když se před 65 lety, 10. března 1948, objevila 

zpráva o smrti ministra zahraničí Masaryka, byl to 

pro všechny velký šok. Komunisté hned přispě-

chali s  prohlášením, že spáchal sebevraždu sko-

kem z  okna své koupelny. Této verzi ale věřil jen 

málokdo. Naopak, mezi lidmi se začalo šuškat, že 

šlo o vraždu. Možná proto, že existovalo tolik nejas-

ností, které se nikdo nesnažil ani vyšetřit. Až v roce 

1968 se rozběhlo první svobodné vyšetřování, kte-

ré ale předčasně ukončil příjezd sovětských tanků. 

Dvacet let se opět mlčelo, až po roce 1989 se moh-

lo celé vyšetřování konečně naplno rozběhnout. 

Tentokrát se do případu vložili i zkušení kriminalis-

té a výsledek byl překvapivý. Vše nasvědčuje tomu, 

že Masaryk ze svého bytu zřejmě prchal oknem 

koupelny před někým, kdo ho v bytě přepadl. Ale 

na úzké římse neudržel rovnováhu a následný pád 

na nádvoří nemohl přežít. Tím byla alespoň vyvrá-

cena teorie, že byl z okna vyhozen. 

Proč se ale Masaryk stal obětí nočního úto-

ku? Podle všeho měl v  úmyslu emigrovat. Tento 

fakt potvrdila 

i jeho partnerka, 

americká spiso-

vatelka Marcia 

Daven portová, 

která na něho 

čekala v  Lon-

dýně, kam za ní 

měl odletět. Navíc se prý v té době on sám začal 

poprvé v životě zajímat o to, kolik má kde peněz. 

Proč asi? O jeho plánu se komunisté mohli dozvě-

dět z odposlechů. Především Sověti si uvědomovali, 

jak by mohl být tento „miláček národa“ v emigraci 

nebezpečný. K dovršení všeho Stalin Masaryka ne-

náviděl. Jeho smrt mají tedy s největší pravděpo-

dobností na svědomí sovětští agenti. Důkazů se ale 

nedočkáme dřív, než Rusko zveřejní své tajné archi-

vy. Zatím poslední vyšetřování ÚDV z let 2001–2003 

došlo k defi nitivnímu závěru, že Masaryk byl zavraž-

děn, pachatel je však neznámý. Zatím…
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Proč zemřel Jan Masaryk
Syn našeho prvního prezidenta Jan Masaryk byl ve své 
době nejoblíbenějším politikem Československa. Národ ho 
doslova miloval a nazýval důvěrně „náš Honza“. Škoda jen, že 
našim dnešním politikům se o takové oblibě může už jenom 
zdát.

Premiéra 12. září 2013 v Divadle Kalich

Zahájení předprodeje vstupenek již v březnu 2013!

Po velikém diváckém úspěchu a nadšených re-

cenzích muzikálů „Johanka z Arku“ a „Robin Hood“ 

se vyhledávané autorské duo Ondřej Soukup (hud-

ba) – Gabriela Osvaldová (libreto, texty) ve spolu-

práci s producentem Divadla Kalich Michalem Ko-

courkem rozhodli zpracovat další atraktivní téma, 

které je každému důvěrně známé od školních let. 

Jako předloha velké výpravné show tentokrát po-

sloužily Kiplingovy „Knihy džunglí“. 

Diváci se opět mohou těšit na originální verzi 

klasického příběhu, postavenou na osobitém hu-

moru Gabriely Osvaldové a  Soukupových pod-

manivých melodiích. Také obsazení režisérského 

postu vysoce ceněným tandemem Skutr (Martin 

Kukučka a Lukáš Trpišovský) je zárukou dynamické 

podívané plné strhujících výkonů těch nejlepších 

zpěváků, herců, tanečníků i akrobatů. Česká muzi-

kálová scéna ožívá zcela novým, dosud nevídaným 

jevištním zpracováním, nicméně za všemi efekty 

čeká diváky hluboce lidský příběh o  zásadních 

životních hodnotách, kterých bychom se neměli 

vzdávat za žádných okolností. 

Jaká džungle je nebezpečnější – ta zvířecí, 

nebo ta lidská? To se dozvíme už v září 2013 v praž-

ském Divadle Kalich.

V  polovině ledna 2013 se uskutečnilo první 

kolo náročných konkurzů na role v tomto napjatě 

očekávaném muzikálu. Zájem zahrát si v Mauglím 

projevilo rekordních tři sta zájemců, kteří museli 

prokázat mimořádné pěvecké, herecké i pohybové 

kvality. Šanci měli jen ti nejlepší. Obsazení zveřejní 

producent Michal Kocourek na jaře 2013.

www.divadlokalich.cz 

Mauglí… jsme jedné krve
Nový muzikál Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové na motivy Kiplingovy Knihy 
džunglí.
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Velký Javor. Velkým lákadlem jsou též nově ote-

vřené naučné stezky, jako je třeba Sklářská, Rysí 

nebo Utajená obrana železné opony. Zde se dají 

dokonce navštívit některé z bunkrů. 

Nepříznivé počasí pak zpříjemní návštěva 

muzea: návštěvníci mají na výběr Šumavské, His-

torických motocyklů s expozicí Český kráter a po-

čátky lyžování na Šumavě, Pohádkové muzeum či 

Pivovarské muzeum. Chcete trochu adrenalinu? 

Pak zajděte na motokáry, slalomové káry či do 

lanového centra. 

Romantici se mohou svézt kočárem taženým 

koňmi (732 411 671). Můžete také využít Šumav-

skou kartu: www.sumavskakarta.cz.

Více na:

www.sumavanet.cz/zeleznaruda; 

www.sumava.net/itcruda.

O vaše pohodlí se postará široká škála ubyto-

vacích zařízení od turistických ubytoven po well-

ness hotel. Procházku městem zpříjemní pohádko-

vá cukrárna s dětským koutkem. V letních měsících 

navíc můžete navštívit dominantu našeho městeč-

ka – kostel Panny Marie Pomocné. Den po náročné 

turistice završí relaxace při masážích v solné jesky-

ni, bowling nebo návštěva pivovaru. 

Nemáte automobil? Žádný problém, neboť 

Železnorudsko má dobrou dopravní obslužnost 

a  jezdí tu i  sezonní cyklobus. Velkou výhodou je 

blízkost s Německem a národním parkem Bavor-

ský les, který je rovněž dobře dopravně dostupný. 

Navíc se snažíme po celý rok připravovat různé 

akce a soutěže, jako jsou Rysí slavnosti, Železno-

rudské slavnosti nebo dětský den. 

Milovníci přírody jistě ocení pět šumavských 

ledovcových jezer, vodopád Bílá Strž či některý 

z vrcholů. Ti méně zdatní jistě uvítají využití se-

dačkové lanovky na Špičák, Pancíř či sousední 

Informační a turistické centrum Železná Ruda
Klostermanovo nám. 295 (budova radnice) 
340 04 Železná Ruda 
tel./fax: +420 376 397 033 
e-mail: itcruda@sumava.net 

Když malí nevědí, 
velcí pomohou
1. Jak velká je rozloha Železnorudska?

 a) 10 000 ha

 b) 5 000 ha

 c) 1 000 ha

2. Dominantou města Železná Ruda je:

 a) kostel Panny Marie Pomocné

 b) pivovar Belvedér

 c) Muzeum Šumavy

3. Největším lákadlem je nová naučná stezka:

 a) Po stopách medvěda

 b) Utajená obrana železné opony

 c) Po stopách pašeráka

4. Svojí rozlohou 18,43 ha je největším le-

dovcovým jezerem na Šumavě. Maximální 

hlouba je 40 metrů a patří do povodí Sever-

ního moře. Které jezero máme na mysli?

 a) Prášilské

 b) Černé

 c) Čertovo

5. Na jeho vrcholu najdete rozhlednu posta-

venou v roce 1923. Při kouzelných západech 

a  východech slunce můžete pozorovat alp-

ské vrcholky. O který vrchol se jedná?

 a) Ostrý

 b) Špičák

 c) Pancíř

6. Největší akcí na Železnorudsku jsou:

 a) 6. 7. Rysí slavnosti

 b) 2.–4. 8. Železnorudské slavnosti

 c) 6.–7. 9. Pivobraní – vinobraní

? 
Své odpovědi nám můžete posílat do 

15. března na adresu redakce nebo na 

souteze@kampocesku.cz. Pro pět autorů 

správných odpovědí máme připravené nové 

průvodce věnované městem Železná Ruda.

KKAAMM  pprroo  dděěttii

Slunečné počasí, hory, cyklotrasy, trasy pro pěší a především kouzelná, tajemná 
a romantická příroda – to je Železnorudsko! Největší rekreační oblast Plzeňska 
v nadmořské výšce 754 metrů, kde zažijete spoustu neopakovatelných zážitků 
v každé roční době. 

Kouzelné Železnorudsko 
na dosah

um
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V Praze dala podnět ke stavbě kněžna Benig-

na Kateřina Lobkowiczová. Loretu budovali Lob-

kowiczové postupně, od 3. června 1626, kdy byl 

položen základní kámen, až do roku 1695, kdy byly 

posvěceny zvony zvonkohry a propojeny na hodi-

nový stroj. Od té doby zní nad pražskými střecha-

mi mariánská píseň „Tisíckrát pozdravujeme tebe.“ 

Prvním architektem byl Giovanni Batista Orsi. Po 

něm převzal stavbu rod Dienzenhoferů. 7. června 

1737 byl posvěcen kostel Narození Páně a komplex 

Lorety tak byl dostavěn. Duchovní péče o poutníky 

byla při založení Lorety svěřena Řádu menších bra-

tří kapucínů, kteří mají klášter v sousedství. V době 

Pěší trasy:

25 km: start 7– 9 hod. na vlakové stanici Radotín

15 km: start 8–10 hod. na zastávce tramvaje Hlubo-

čepy (tramvaj 12, 14, 20)

11 km: start 9–12 hod. na stanici metra Radlická 

(trasa B)

6 km: start 9–12 hod. na Slunečním náměstí (300 m 

od stanice trasy B) – kočárková trasa

Cyklotrasy:

41 a 30 km: start 9–11 hod. na Slunečním náměstí

9 km: start 9–12 hod. na Slunečním náměstí (vhod-

né pro rodiny s dětmi a bruslaře)

komunismu ale museli kapucíni opustit klášter 

i  Loretu. Nyní je Loreta opět v  jejich správě. Ob-

vyklý projev vděku poutníků – votivní dary – daly 

vzniknout pozoruhodné sbírce předmětů církev-

Běžecká trasa za podpory společnosti Hervis 

Sport

11 km: start v 11 hod. na stanici metra Radlická 

Ve 13,30 hod. proběhne v  cíli losování výherců 

z řad účastníků běhu.

Cíl všech tras je na Slunečním náměstí na radnici 

Prahy od 11 do 16 hod. V cíli je připraven dopro-

vodný program a  každý účastník obdrží diplom 

a odměnu. Před radnicí bude opět stánek s občer-

stvením. Záštitu nad akcí přijali radní pro školství, 

sport a volný čas MHMP JUDr. Helena Chudomelo-

vá, senátor Petr Bratský a zástupci starosty Městské 

části Prahy 13 David Zelený a Petr Zeman.

ních i profánních. Tak vznikla známá klenotnice. 

 (Otevírací doba: 9:00-12:15 hod. a 13:00-17:00 hod.,  

od 1. 11. do 31. 3. 9:30-12:15 a 13:00-16:00 hod.)

Loreta Praha
Loretánské nám. 7
118 99 Praha 1
tel.: +420 220 516 740
e-mail: loreta@kapucini.cz
www.loreta.cz

KČT Praha
Fügnerovo nám. 3, Praha 2
tel.: +420 224 261 919

Loreta Praha
Jedním z významných poutních míst 17. století bylo italské Loreto, kde je uctíván 
domek, v němž žila Panna Maria, Ježíš a svatý Josef. Kopie pak byly budovány 
v různých částech Evropy. 

KČT zve na putování
Kam? Za jarním sluníčkem na Sluneční náměstí v Praze 13. Kdy? Přece 23. března, 
kdy se koná celodenní turistická akce za podpory Městské části Prahy 13, a to již 
podvanácté – jako tradiční zahájení jarní sezony v Praze.
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V  podání vynikajících interpretů (Richard 

Pachman, Cuthna Antiqua, Michal Hanuš, ÚSPS 

Tyl) si poslechneme opravdové historické „hity“ 

a  seznámíme se s  osobnostmi, které se nesma-

zatelně zapsaly do kroniky města. „Probouzet“ se 

v duchu gotiky začneme v 16 hod. v kapli Božího 

těla. Období renesance si přiblížíme na nádvoří 

královské mincovny ve Vlašském dvoře a baroko 

si vychutnáme v  arciděkanském chrámu sv. Ja-

kuba. Gotický a renesanční tanec nám předvede 

skupina La Volta.

Večer od 19 hod. se uskuteční tři koncerty sou-

časných kutnohorských interpretů, kteří reprezen-

tují různé hudební žánry. Ve staročeské restauraci 

Dačický zahraje bluegrassová kapela Brzdaři, v re-

fektáři kláštera řádu sv. Voršily si můžete poslech-

nout Bon Swing Bohumila Dvořáka a v klubu Česká 

1 „to rozbalí“ LOS, více známí jako Lure of Senses. 

Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o.
Havlíčkovo náměstí 552
tel.: +420 327 512 873
e-mail: vlasskydvur@kh.cz
www.guide.kh.cz
www.kutnahora.cz

Do této off -line hry se může zapojit každý, komu 

se publikace dostane do ruky. Za aktivní podporu 

projektu čekají každého zajímavé bonusy a  milé 

dárky.

Pravidla a další informace najdete na: 

www.infoslany.cz, www.boreknacestach.cz A ještě něco: víte, že si ve Slaném můžete pro-

hlédnout unikátní sbírku slánek, jedinou svého 

druhu na světě, a úplně největší funkční slánku, 

která obsahuje 40 kg soli?

Infocentrum Pod Velvarskou branou
Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
tel.: +420 312 523 448 
e-mail: ic@infoslany.cz
www.infoslany.cz

Bořek z města slánek
se vydá na vandr
Zapojte se do našeho projektu!

Nechte knihu cestovat!

Infocentrum Pod Velvarskou branou ve 
Slaném spustí v dubnu dvouletý projekt 
„Bořek na cestách“. Nechá putovat 
ilustrovanou knihu legend a pověstí 
„Bořek, kluk ze znaku“ od místa k místu 
po celé České republice. 

Café Charlotte  
… stylová cukrárna a  útulná kavárna. Za pat-

náct let své existence díky vysoké kvalitě výroby 

i  přístupu k  zákazníkům získala celou řadu pres-

tižních ocenění. Je nositelem třech certifi kátů od 

Asociace cukrářů ČR v součinnosti s MMR ČR „Nej-

lepší cukrárna roku v ČR”, v anketě redaktorů byla 

zařazena mezi TOP 10 cukráren v ČR.  Je držitelem 

několika certifi kátů „Originální produkt Šumavy” 

a stále je zařazena v evropském katalogu prestiž-

ních cukráren „Internacional gastronomic guide“. 

Zatím posledním oceněním jsou tři hlavní ceny 

v  soutěži „Česká chuťovka 2012“ a  jedna hlavní 

cena v soutěži „Dětská chuťovka 2012”.

Café Charlotte má vlastní profi l na Facebooku 

i  vlastní Fanklubu. Webové stránky a  www.cafe-

-charlotte.cz jsou pravidelně aktualizovány a  na-

chází se zde i on-line kamera. V Café Charlotte se 

na vaši návštěvu těší každý den až do 22. hodin (pá, 

so do 23. hod).

Kutná Hora se probouzí 
do nové turistické sezony 
Osmý ročník slavnostního zahájení turistické sezony se uskuteční v sobotu 
6. dubna 2013. Probouzení s podtitulem „Kutná Hora hudební, aneb já jsem 
z Kutné Hory…“ nám poodhalí hudební historii stříbrného města. 
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pické jihočeské vsi, rovinatou krajinu s rybníky, ale 

také souvislé pásy lesů a hluboká údolí řek. Tradič-

ním cílem výletů je město Písek, ležící na zlatonos-

né Otavě (www.mesto-pisek.cz). 

 

Husitské Táborsko
Každého osloví Táborsko, kraj na řece Lužnici, 

nesmírně bohatý na přírodní krásy i  historické či 

technické památky. Za návštěvu stojí Chýnovská 

jeskyně, zřícenina Kozí hrádek, kde pobýval mistr 

Jan Hus (www.kulturamexus.cz), nebo zřícenina 

hradu Choustník. Největší výzvou ale zůstává nabíd-

ka husitského města Tábor (www.husitskemuzeum.

cz) včetně výletu do údolí středověku, které na vás 

čeká v Housově mlýně. (www.housuvmlyn.cz).

Strakonicko – dudy, fezy, motocykly
Prvním zastavením jsou Strakonice, Strakonic-

ký hrad a zdejší expozice Muzea středního Pootaví 

(www.muzeum-strakonice.cz). Dalším jsou Vodňa-

ny a zdejší stálá výstava rybářských tradic. Za ná-

vštěvu jistě stojí i Mostecký mlýn na Blanici nebo 

mlýn Hoslovický, nejstarší mlýn v Čechách (www.

muzeum-strakonice.cz). Z  dalších památek to je 

např. vodní zámek v Blatné (www.zamek-blatna.cz) 

či zdaleka viditelná zřícenina rožmberského hradu 

Helfenburg (www.helfenburk.estranky.cz). 

Za zlatem na Prachaticko
Prachatice, město na Zlaté stezce, po níž k nám 

z  Německa putovala sůl, vám představí městské 

muzeum (www.prachatice.cz) nebo Muzeum čes-

ké loutky a cirkusu (www.nm.cz). Nad Prachatice-

mi můžete vystoupat na horu Libín s  rozhlednou 

a  prolézt lanovým parkem, jedním z  největších 

v Evropě (www.adrenalin-libin.cz). Za návštěvu jis-

tě stojí i  Schwarzenberský plavební kanál, Plešné 

jezero, Boubínský prales či Stožecká kaple. Šumav-

skou přírodu žákům pak představí střediska ekolo-

gické výchovy ve Vimperku a Stožci.

 

Lipensko
Vzít třídu na Lipensko je stejné jako se s ní vy-

pravit „k  moři“ (www.lipno.info). Ve Vyšším Brodě 

navštivte cisterciácký klášter s  kostelem Nanebe-

vzetí Panny Marie a hrobkou rožmberských vlada-

řů (www.klastervyssibrod.cz) nebo Poštovní muze-

um (www.postovnimuzeum.cz). Pár kilometrů níž 

po proudu Vltavy objevíte městečko Rožmberk, 

nad kterým se vypíná stejnojmenný hrad. A  když 

už budete na Lipně, nezapomeňte také navštívit 

Stezku korunami stromů (www.stezkakorunamis-

tromu.cz).

Více na: www.jiznicechy.cz/skolnivylety

Borovanský čtyřlístek
Kde hledat rodiště největšího husitského vo-

jevůdce, napoví již jeho jméno Jan Žižka z Trocno-

va (www.pamatnikjz.cz). Překvapení čeká poblíž 

Borovan v osadě Dvorec, kde byl zřízen Park exo-

tických zvířat (www.zoodvorec.cz). V  Borovanech 

je k  vidění také nově opravený klášter augusti-

niánů s  Klášterním muzeem (www.borovany-cb.

cz). „Půda plná pohádek“ – to je Borovanský mlýn 

s  výstavou pohádkových postaviček. (www.boro-

vanskymlyn.cz)

Výlet do Českého Krumlova
Tradičním cílem školních výprav je krumlovský 

hrad a zámek s medvědáriem, barokním divadlem 

a  muzeem. Ve městě pak fotoateliér Seidel nebo 

Muzea voskových fi gurín a útrpného práva. Veselá 

podívaná čeká na děti v Muzeu loutek v Pohádko-

vém domě. Zajímavá je také Výprava do bývalé-

ho grafi tového dolu v  havířském oblečení (www.

ckrumlov.info/docs/cz/skolni_vylety.xml).

Region Písecko 
Písek je branou do jižních Čech a Písecko jižní 

Čechy v  malém. Najdete tu starobylá města i  ty-

Jižní Čechy a Šumava přímo lákají k výletům do míst, kde z historie vychází 
a čerpá doba současná, do míst, kde se jako dlaně otevírají jihočeské rybníky, kde 
běží řeky, voní louky a lesy. Že je v jihočeském kraji a na Šumavě nádherně, vědí 
samotní Jihočeši i spokojení návštěvníci, kteří se tam pravidelně vracejí.

Školní výlety do jižních Čech
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Cestování a pozná-

vání nových lidi, objek-

tů a  prostředí si dnes 

už bez digitální foto-

grafi e nedovedeme 

představit. Na rozdíl 

od minulé fotografi c-

ké éry nám současná 

kvalita přístrojů a  ze-

jména vysoký stupeň 

automatizace nastave-

ní umožňuje plně se 

soustředit na vlastní 

záběr snímku. Stále rostoucí kapacita pamětí, kam 

se pořízené snímky ukládají, nám navíc dovoluje 

neohlížet se na počet obrázků. 

Pro dnes už nezbytné dodatečné úpravy sním-

ků je pak jedním z  nejlepších, praxí ověřených 

a  opravdu přívětivých programů Zoner Photo 

Studio 15. V  něm můžeme jednoduše udělat zá-

kladní úpravy, jako je srovnání horizontu a svislých 

linií vybraného záběru. Každý úkon má svoje tlačít-

ko, stačí pak jen myší posunout řídící body. Obdob-

ně se pracuje i s volbou Perspektiva, kde můžeme 

např. vyrovnat reprodukci obrazu, který jsme mu-

seli kvůli odleskům snímat poněkud z boku (viz ob-

rázek). Na těchto příkladech se přesvědčíme, že už 

ty nejjednodušší úpravy dovedou hotové zázraky! 

A to je teprve začátek. 

Pro tuto chvíli doporučujeme nahlédnout 

na stránky www.zoner.cz, kde je ke stažení zku-

šební plnohodnotná verze programu zdarma 

a  také skutečně srozumitelný návod ke všem 

úpravám. Mnoho zajímavého si také přečtete na 

www.milujemefotografi i.cz, kde lze nalézt i odpo-

věď na naši soutěžní otázku. 

Josef Kroupa

? 
Komu je určena Fotoškola Zoneru? Správnou 

odpověď nám napište do 15. 3. na adresu 

redakce nebo na souteze@kampocesku.cz. 

Pro jednoho z autorů správných odpovědí máme 

připraven zmíněný program.

Zoner Photo Studio 15 
pro stále lepší fotografi e 

Ubytování: v 8 suitech (samostatné bytové jed-

notky s příslušenstvím, wifi  a TV)

Stravování: v místní restauraci (domácí produkty)

Zdarma: postýlky, chůvičky, podsedáky, jídelní 

židličky, redukční prkénka …

Zábava: herna, tvořivé dílny, animační programy 

pro děti

Zahrada: s hracími prvky, hračkami, odrážedly 

a pískovištěm

Zvěřinec: králíčci a morčátka s možností krmení

Hlídání dětí: zázemí pro dětské oslavy a rodinné 

akce s dětmi

Tip pro holčičky a kluky
Lesní mateřská školka, letní tábory, „Pochod 

pohádkovým lesem“ či „Medohrátky“, herna s hrač-

kami, malováním, průlezkou, promítání pohádek 

pro malé i  větší děti. Zdarma deskové hry, stolní 

fotbal, elektronické šipky a stolní tenis.

Když nevíte kam, potom klidně k nám…

Penzion Šumavous, U Sloupů 11, Vimperk
GPS: N 49,05827°, E 13,73551°
mobil: +420 602 483 534
e-mail: penzion@sumavous.cz
www.sumavous.cz

Když se řekne Šumavous
Přinášíme tip pro všechny maminky, které si chtějí odpočinout. Navštivte dětský 
a rodinný penzion Šumavous s celoročním provozem, který se nachází nad 
Vimperkem na okraji Šumavy, v nadmořské výšce asi 900 metrů. Čeká vás tu klid 
a odpočinek. 

KAM za poznáním:
Život Ježíše Krista

Hrad Strakonice

20. 2. – 1. 4.

Velikonoční výstava o  životě Ježíše Krista od 

jeho narození po zmrtvýchvstání a nanebevzetí

Káva, kafe, kafíčko…

Hrad Strakonice

30. 3. – 4. 8.

Výstava o kávě a všem, co k ní patří

Po stopách archeologie

Hrad Strakonice

30. 3. – 28. 7.

Výstava nejvýznamnějších objevů za 35 let fun-

gování archeologického oddělení muzea

KAM za zážitkem: 
Velikonoční zahájení sezony

Středověký vodní mlýn Hoslovice

30. 3. 

Ukázky tradičních velikonočních řemeslných 

technik (pletení pomlázek, ošatek, zdobení vají-

ček, výroba velikonočního aranžmá atd.)

Ochutnávka tradičních velikonočních pokrmů 

(jidášci, pučálka)

Hry pro děti

Muzika

Vaše návštěva, naše radost! 
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Obě tratě jsou nejen živou a  životaschopnou 

technickou památkou, ale dodnes slouží každo-

denní veřejné dopravě. Centrem a  východiskem 

obou lokálek, novobystřické (33 km, z  roku 1897) 

a  obrataňské (46 km, z  roku 1906) je Jindřichův 

Hradec, historické město se známým renesančním 

zámkem a městskou památkovou rezervací.

Tip na výlet parním vlakem
30. 3. Velikonoční jízda

– jarní jízda parním vlakem z JH do Nové Bystřice 

a zpět s programem pro děti

31. 3. Velikonoční jízda

– jarní jízda parním vlakem z JH do Černovic 

a zpět s programem pro děti

4., 11., 18. a 25. 5. Májové jízdy

 –parní vlak z JH do Nové Bystřice a zpět – odjezd 

v 10:50 hod.

Na shledanou u nás, kamarádi…

Ve východním cípu Jihočeského kraje, v místech, kde se stýká s krajem Vysočina, 
v půvabném kraji zasněných lesů, kopců a rybníků, najdete poslední úzkokolejnou 
dráhu v Čechách. Její koleje s rozchodem pouhých 760 mm se vinou spoustou 
zatáček z Jindřichova Hradce na jih do Nové Bystřice a na sever do Obrataně. 

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
Nádražní 203/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: + 420 384 361 165
www.jhmd.cz

Když na výlet, Když na výlet, 
tak vlakemtak vlakem
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Když malí nevědí, 
velcí pomohou…
1. Kam jezdí Jindřichohradecké místní 

dráhy z JH?

a) do Prahy a Plzně

b) do Nové Babice a Okopaně

c) do Nové Bystřice a Obrataně 

2. V roce 1986 se do JH vrátila jistá „mallet-

ka“. Co to bylo? 

a) růžová panenka od známého výrobce

b) parní lokomotiva 

c) mašinka Žofi nka 

3. Jaký je rozchod tratí, které provozuje 

JHMD? 

a) 760 mm

b) 660 mm

c) 560 mm

4. Na jak dlouhých úsecích celkem jezdí 

vláčky JHMD?

a) na dost dlouhých

b) na 46 km

c) na 79 km

5. V jaké nadmořské výšce se vláčky pohy-

bují?

a) 580–585 m n. m.

b) 670–673 m n. m.

c) 460–463 m n. m.

? 
Své odpovědi nám můžete posílat do 

15. března na adresu redakce nebo na 

souteze@kampocesku.cz. Pro autory 

deseti správných odpovědí máme připravené 

rodinné vstupenky věnované společností 

Jindřichohradecké místní dráhy. 
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nout do tajů výroby 

a  restaurování tapiserií 

(www.dumgobelinu.

cz). Co je tapiserie?

Trocha historie nikoho nezabije…
Muzeum Jindřichohradecka sídlí ve dvou bu-

dovách. Většina expozic je ale situována do býva-

lého jezuitského semináře na Balbínově náměstí. 

Nejznámějším exponátem je největší lidový me-

chanický betlém na světě – Krýzovy jesličky, zapsa-

ný do Guinnessovy knihy rekordů (www.mjh.cz). 

Kolik mají jesličky pohyblivých fi gurek?

Překroč a něco si přej…
Nejslavnější jindřichohradeckou „čáru“ najdete 

na nároží proboštského kostela Nanebevzetí Pan-

ny Marie. Nenápadný pruh z dlažebních kostek na 

první pohled nevěstí nic převratného, přesto je už 

řadu let jednou z  největších jindřichohradeckých 

atrakcí (www.hvezdarnajh.cz). Co tato čára vyzna-

čuje?

Město jako na dlani…
Jen o pár metrů dál je městská vyhlídková věž 

vysoká 68,3 m. Koule na vrcholu má průměr 1,2 m 

a kříž na špici 5 m. Město si odtud můžete prohlí-

žet z výšky 35,3 m, stát budete v nadmořské výšce 

513  m (www.mjh.cz). Kolik schodů vede na vy-

hlídku?

? 
Znáte správné odpovědi? Napište nám 

do 15. března na adresu redakce nebo na 

souteze@kampocesku.cz. Pro deset autorů 

správných odpovědí máme připraveny zajímavé 

ceny věnované městem Jindřichův Hradec. 

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

K životu na zámku mám 
jednu poznámku… 

A kdyby jen jednu. Takový unikát, jakým Státní 

hrad a  zámek v  Jindřichově Hradci bezesporu je, 

si zaslouží poznámek víc. Rozlohou patří na třetí 

místo v  České republice. Uvnitř je 300 místností, 

k  jejichž otevření je zapotřebí asi 500 klíčů. Pro-

hlédnout si objekt můžete díky třem prohlídkovým 

trasám (www.zamek-jindrichuvhradec.eu). Jaké 

má hrad a zámek popisné číslo? 

Copak je to za vojáky? 
Muzeum čs. armády 1938 sídlící na Státním 

hradu a  zámku je věnováno čs. armádě ze září 

1938. K vidění tu je výzbroj a výstroj pěchoty, míst-

nost celního úřadu, bunkr 1:1, civilní protiletecký 

kryt nebo tábořiště vojáků. Především kluci bez 

rozdílu věku ocení možnost vzít a vyzkoušet si tu 

pušku, lehký kulomet, přilby, plynové masky nebo 

se vyfotit v dobové uniformě (www.bunkry-jh.cz). 

Co je bajonet?

Sviť, Měsíčku, sviť, ať mi šije niť…
V  roce 1910 založila ve městě své dílny pro 

tkaní a  restaurování tapiserií Marie Hoppe Teini-

tzerová. Po více než 100 letech se tato unikátní 

rukodělná technika dočkala důstojného zázemí ve 

zrekonstruovaném objektu bývalého zámeckého 

pivovaru. Pro návštěvníky je zde připravena např. 

živá expozice, kde vás tkadleny nechají nahléd-

JINDŘICHŮV HRADEC

Hravý Hradec 
Jak už z názvu vyplývá, jedná se o putování městem 
Jindřichův Hradec, věnované především předškolákům, 
školákům a rodinám s dětmi. Cílem je neotřelou, zajímavou 
a vtipnou formou představit (nejen) dětem největší turistické 
zajímavosti města. Vše se krásně vešlo do průvodce s obrázky 
a mapou, který na vás čeká v městském infocentru. Tady je 
malá ochutnávka...
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komunistu doufajíc, že jí dům zůstane. Nestalo se. 

Věra dům po válce vysoudila zpět a dnes v něm žije 

Janova dcera. 

V  jednom z  prvních transportů do Terezína 

s označením AK, který měl za úkol tu připravit ži-

dovské ghetto, odešel také Věřin manžel Otta. Věra 

ho zanedlouho dobrovolně následovala, ale ještě 

předtím se dobrovolně vzdala svého nenarozené-

ho dítěte. Odjela z Prahy transportem M 14. prosin-

ce 1941.  Z dnešního pohledu se zdá být nemož-

ným vzpomínka Věry na ghetto v  Terezíně „Tam 

ještě všichni žili“. Dlouho se v ghettu tradovalo, že 

všichni příslušníci AK transportů jsou před další-

mi transporty chráněni, nakonec ale drtivá větši-

na z  nich skončila v  Osvětimi. Věra, jako schopná 

práce v říši, se dostala do transportu Em, který byl 

z Osvětimi vypraven 1. 10. 1944, a tím byla převe-

zena do německého Freibergu u  Drážďan. Odtud 

byla na konci války v rámci evakuačních transpor-

tů poslána do koncentračního tábora Mauthausen, 

kde se v květnu 1945 dočkala osvobození Američa-

ny. Manžel Věry Otta se dostal z Osvětimi do kon-

centračního tábora Buchenwald, kde se 11. dubna 

1945 sice dočkal osvobození Američany, ale zemřel 

na následky infekce v  nemocnici. Věra se vrátila 

nejprve do Prahy, kde byt na Malém náměstí našla 

prázdný. Dům v  Proseči stále okupovala zmíněná 

„kolaborantka“. Nějakou dobu strávila cestováním 

mezi Prahou, Luží a Prosečí v naději i očekávání ná-

vratu zbylých členů své rodiny. Ale dočkat se neby-

lo koho, nikdo nepřežil. 

Nakonec se vrátila do Prahy a  nastěhovala se 

do prázdného bytu Scharpnerových, kde zpočátku 

žila s přeživšími, vzdálenějšími členy rodiny. Do své 

smrti se však nedozvěděla, jak skončili její blízcí. Až 

později se Jan dozvěděl, že babička a  sestra ma-

minky Hanka se dostaly z Osvětimi do Německa na 

práci, kde byly v květnu 1945 ve Stutthofu nalože-

ny na transportní loď, která vyplula do Severního 

moře. Protože ale neměla vyvěšenu vlajku, napad-

la ji spojenecká letadla a potopila.

Ovdovělá Věra se již před válkou znala z tělo-

cvičny Roxy, kam chodila cvičit, se svým pozdějším 

druhým manželem Hynkem Munkem, který tu byl 

cvičitelem. Pocházel z Boskovic a oba jeho rodiče 

zemřeli ještě před válkou. Jeho bratr Julo na začát-

ku okupace emigroval do Palestiny, kde se v rámci 

palestinských jednotek přihlásil do britské armády. 

Další bratr Ota měl za ženu nežidovku, do Terezína 

se tudíž dostal až koncem války a strávil tu asi tři 

měsíce. Jeho starší sestra Helena byla také v tere-

zínském ghettu, dokonce s  dcerou Zuzkou a  obě 

se dočkaly konce války v Terezíně. Hynek byl z Te-

rezína poslán do Osvětimi do terezínského rodin-

ného tábora. Po selekci, při které byla jeho žena 

Helena a  malý Tomíček posláni do plynu a  jemu 

esesáci nedovolili zemřít s nimi, byl poslán na práci 

do Schwarzheide. Při evakuaci pak byl zařazen do 

pochodu smrti, kterým se nakonec vrátil zpět do 

Terezína.

Svatba Věry a Janova otce se konala počátkem 

roku 1946. Po rodině Scharpnerových převzali vý-

robu kravat, kterou provozovali jako živnost až do 

padesátých let. Poté pracovala maminka v Koospo-

lu a tatínek v ČKD, kde však nebyl dlouho. Krutě na 

něho dolehly válečné vzpomínky a musel odejít do 

invalidního důchodu. Věra pracovala v  Koospolu 

až do důchodu, do kterého odešla v roce 1969. Po 

krátké přestávce začala pracovat na Radě židov-

ských náboženských obcí, kde působila až do své 

smrti v  roce 2002. Hynek zemřel v  roce 1986. Jan 

se narodil v září 1946 a má dva mladší sourozence. 

O dva roky mladší sestru Hanu a o šest let mladší-

ho bratra Petra. Dál už je to ale jiný příběh, který 

najdete na www.kampocesku.cz. 

Pro Památník Terezín Luděk Sládek

Přestože se Jano-

va maminka narodila 

14. dubna 1920 v Pra-

ze, vyrůstala v  maleb-

ném městečku Proseč 

u Litomyšle. Byla starší 

sestrou Hany, která za-

hynula spolu se svou 

matkou Markétou na 

konci války během evakuace koncentračního tá-

bora Stutthof, na území dnešního Polska. Maminčiny 

vzpomínky na dětství a čas strávený s rodiči se často 

vracely k návštěvám příbuzných, zvláště o velkých 

svátcích, které byly vždy spojené s návštěvou sy-

nagogy. Častým cílem těchto návštěv bylo 14 km 

vzdálené městečko Luže, kde žil s  rodinou bratr 

Janova dědečka Emil Polák. 

Základní školu vychodila Věra v  Proseči a  na 

gymnázium nastoupila ve Vysokém Mýtě. Studia 

zde ale nedokončila, protože s  okupací Českoslo-

venska a  nástupem fašismu vstoupila v  platnost 

protižidovská nařízení, která mimo jiné zakazovala 

židům studovat. Maminka proto odešla do Prahy, 

do rodiny své tety Boženy Sternschussové, kde 

pomáhala v domácnosti. V Praze se také seznámi-

la se svým prvním mužem Ottou Scharpnerem, se 

kterým se vzali těsně před začátkem války. Bydleli 

v  bytě manželových rodičů na Malém náměstí 1. 

Nejprve za rodiči do Proseče jezdila, později díky 

dalšímu z  protižidovských opatření – zákazu ces-

tovat, s nimi udržovala pouze písemný kontakt. In-

tenzivní vzpomínkou na začátek války bylo pro ni 

další z protižidovských opatření – zákaz vlastnictví 

psů, které se dotklo jejich foxteriéra. Přestože našli 

rodinu, která se o něj chtěla starat, pes zcela igno-

roval nacistická nařízení žít u jiných a stále se vracel 

domů, k Polákovým. Tedy až do doby, než nešťast-

ně skončil pod koly projíždějícího auta. 

Psal se rok 1942 a  Věřini příbuzní z  Proseče, 

Luže i okolí, dostali nařízení dostavit se do Pardu-

bic k transportu do Terezína. Tou dobou již museli 

Polákovi uvolnit svůj dům v Proseči a nastěhovat se 

do jedné místnosti u starosty Herinka. Zajímavostí 

je, že novými obyvateli domu Polákových se stal 

říšský Němec, který padl koncem války na východ-

ní frontě a jeho žena – Češka, která si po válce vzala 

 Toto jsou vzpomínky Jana Munka, doktora fi losofi e, 
kandidáta věd, současného ředitele Památníku Terezín 
a předsedy pražské židovské obce, na jeho maminku Věru, 
ale i další, na které rád vzpomíná. Janův dědeček z matčiny 
strany Bedřich Polák pocházel z Jičína a měl v Proseči 
u Skutče faktorství (zadávalo domácí práce švadlenám), 
později si postavil malou továrnu. Babička, maminka Věry 
– Markéta Poláková (Lengsfeldová), se narodila v Praze 
a pomáhala dědečkovi s živností. 

 Přežít byl zázrak

www.pamatnik-terezin.cz

Janova maminka

Terezínské ghetto

Tanky 11. americké obrněné divize vstupují do Mauthausenu, 

6. května 1945 (foto: Wikipedie)

Jan Munk 

www.kampocesku.cz   14

Reportáže



Zahájení turistické sezony
v Ústí nad Labem
Blíží se jaro a s ním se otevírají brány 
hradů, zámků a dalších turistických cílů. 

Oslavte s námi zahájení nové turistické sezony 

a  vydejte se na výlet. Hrajeme o  hodnotné ceny! 

Do slosování o  ceny bude zařazen každý, kdo do 

3. 5. 2013 předloží platnou vstupenku v Informač-

ním středisku města Ústí nad Labem. Více informa-

cí a pravidla na www.usti-nad-labem.cz.

Informační středisko města Ústí n. L.
Mírové nám. 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

Každý večer při soumraku startuje nad Liber-

cem blikající kosmická raketa. Každý den, už čtyři-

cet let se ten úchvatný obraz naskytne velké části 

stotisícového města. Světově unikátní stavba hor-

ského hotelu a vysílače byla za ty čtyři desítky let 

mnohokrát oceněna. Ještěd je totiž jediným archi-

tektonickým skvostem v České republice, jehož au-

tor, liberecký rodák Karel Hubáček, získal prestižní 

světovou cenu Augusta Perreta.

Nevídaná je i doprava na ještědské sjezdovky. 

K lanovkám a vlekům dojedete tramvají, stejně jako 

třeba na druhou stranu města do zoo za bílými tyg-

ry. Cestou míjíte historické centrum s  úchvatnou 

budovou radnice od vídeňských architektů.

Na Liberec můžete koukat hned z několika vy-

hlídek. Samozřejmě výlet na Ještěd je povinný pro 

každého návštěvníka Liberce, centrum pak můžete  

shlédnout z  pětapadesátimetrové věže liberecké 

radnice. Bránou do Jizerských hor je čerstvě ob-

novená Liberecká výšina, již dal vystavět před více 

než 110 lety člen nejslavnější liberecké šlechtické 

rodiny, baron Liebieg.

Když se řekne Liberec, řadě lidí se vybaví Ba-

bylon. Jedinečné zařízení pro celou rodinu nemá 

v  České republice obdoby. Děti budou nadšené 

z velkého aquaparku nebo IQparku plného vychy-

távek a zajímavých fyzikálních jevů. A dospělí? Po-

kud se chtějí bavit či relaxovat, najdou v Babylonu, 

ale také jinde v Liberci vše, nač si vzpomenou.

Vlastně ještě jeden unikát má Liberec, tepr-

ve od loňského roku. Začal hostit jedinečný open 

air hudební festival Benátská noc. Při jubilejním 

20. ročníku, který se odehrál v novém libereckém 

sportovním areálu Vesec, přivítal až 30 tisíc ná-

vštěvníků. A ohlasy? Ty byly báječné! Ostatně při-

jeďte se na konci července přesvědčit sami.

Městské informační centrum Liberec
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel.: +420 485 101 709, fax: +420 485 234 589
e-mail: mic@infolbc.cz
www.infolbc.cz, www.liberec.cz

Sobota bude věnována stému výročí zemské 

výstavy, která se v Chomutově uskutečnila v  roce 

1913. Kromě kulturního programu v duchu secese 

se návštěvníci mohou těšit i na tradiční sraz histo-

rických vozidel se spanilou jízdou a  veletrh tech-

nických oborů pořádaný Okresní hospodářskou 

komorou Chomutov.

Neděle návštěvníky přenese o  dalších sto let 

nazpět do roku 1813, kdy se v Chomutově sešli tři 

panovníci – ruský car, pruský král a rakouský císař – 

aby se osobně poradili o společném postupu proti 

Napoleonovi. A  tak park ožije leženími císařských 

vojsk, dobovými vojenskými přehlídkami a  vším, 

co se váže k napoleonským válkám.

Po oba dva dny bude všude množství stánků 

s  občerstvením a  ukázkami dobových řemesel 

a nejen děti si užijí různé soutěže, projížďky na po-

nících i v kočáře a pouťové atrakce. Prostě všechnu 

zábavu, která k Chomutovským slavnostem neod-

myslitelně patří. Tak se určitě přijeďte podívat.

Městské informační centrum
U Městských mlýnů 5885, Chomutov
bezplatná linka: 800 100 473
e-mail: infocentrum@echomutov.cz
www.eChomutov.cz

Město plné unikátů
Město českých, evropských, ale i světových unikátů. Takový je Liberec. Zdá se vám 
to nadnesené? Ale vůbec ne! Přesvědčte se o tom sami. Pokud jste v severočeské 
metropoli nikdy nebyli, je nejvyšší čas se tam podívat. Nejznámější fenomény 
města jsou hotel Ještěd, unikátní bílí tygři v liberecké zoo a Centrum Babylon.

Chomutovské slavnosti 
na počest významných výročí
Chomutovské slavnosti, pořádané vždy o víkendu po svátku svatého Jiří, 
jsou mnoholetou tradicí a zárukou skvělé zábavy pro celou rodinu. Letošní 
slavnosti, které se uskuteční v městském parku, proběhnou 27. a 28. dubna 
a ponesou se v duchu významných chomutovských výročí. 

Městský park při Chomutovské zemské výstavě v roce 1913
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Interaktivní expozice

GALERIE DRAKA – POZVÁNÍ DO SVĚTA BÁJÍ 

A KOUZEL v Trutnově

Tato unikátní galerie zasvěcená tvorovi z pověstí 

o založení města Trutnova byla otevřena na sklonku 

roku 2012 v rekonstruovaných sklepních prostorách 

trutnovské ZUŠ ve Školní ulici čp. 151. Drak je v ex-

pozici představen jako mnohovrstevnatý a jen ob-

tížně uchopitelný symbol. Najdete tu, mimo jiné, 

„lehčí notou“ zahranou pověst o zabití trutnovského 

draka prostřednictvím mechanického divadla, ale 

i zvukové či vizuální efekty na dračí téma. V galerii je 

k dispozici i malý sál k pořádání různých výtvar-

ných dílen, besed, přednášek, autorských čtení i ko-

morních hudebních vystoupení. V tomto prostoru 

jsou v časových smyčkách promítány i krátké fi lmy 

z dračích slavností z Trutnova a z dalších evrop-

ských dračích měst a najdete tu i výstavu fotografi í 

z proběhlých trutnovských dračích slavností. 

Kontakt: www.galeriedraka.cz

NÁVRAT DO STOLETÍ PÁRY v Jaroměři

Ve více než sto let staré výtopně parních lokomotiv, 

dnes Železničním muzeu, najdete např. osm parních 

lokomotiv, unikátní ozubnicovou lokomotivu z roku 

1901, elektrickou akumulátorovou lokomotivu Ring-

hoff er z roku 1916, motorové lokomotivy, inspektor-

skou autodrezínu TATRA, železniční nákladní i osobní 

vozy a mnoho dalších exponátů. Expozice je oboha-

cena množstvím železničních doplňků a reálií. 

Kontakt: www.spolecnost-zeleznicni.cz

Ze života předků

VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB ve Dvoře Králové 

nad Labem

Výroba tradičních vánočních ozdob ve Dvoře 

Králové nad Labem sahá až do počátků minulého 

století. Při exkurzi můžete sledovat jak tyto ručně fou-

kané skleněné ozdoby vznikaji, jak se zdobí nebo 

které motivy jsou právě módní. Také se dozvíte, do 

kolika zemí světa se vanoční ozdoby vyvážejí. Čes-

ké sklářské řemeslo je tak jednou z možností, jak 

prezentovat naše tradice v zahraničí. 

Kontakt: www.ozdobycz.cz, www.vanocniozdoby.cz

SKALNÍ OBYDLÍ ve Lhotce u Mělníka

Skalní obydlí čp. 1 ve Lhotce u Mělníka je jedním 

z mnoha skalních obydlí na Kokořínsku, kterými 

nemajetní lidé řešili své bydlení. Do pískovcových 

skalních bloků jsou vytesané nejen skalní byty, ale 

také hospodářské prostory (kolny, chlévy a chlívky, 

sklepy apod.). Skalní obydlí ve Lhotce patří k nejdéle 

obývaným a k nejzajímavějším. Světnici naznačuje 

obílená vnější stěna se dvěma okny, jedny vstupní 

dveře vedou do síně a druhé do chléva, za kterým 

je možné sestoupit do sklípku nebo vystoupat do 

sýpky v patře. Areál dotváří přistavěné objekty. 

Kontakt: www.muzeum-melnik.cz 

Přírodovědci a ekologové

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové

Hvězdárna se nachází na jedné z nejkrásnějších 

vyhlídek ve městě. Pro školy připravila řadu výu-

kových programů o Zemi a vesmíru, v nichž jsou 

využívány běžné i speciální audiovizuální a de-

monstrační prostředky, jako je planetárium, telu-

rium, Foucaultovo kyvadlo, fi lmy, výstavní panely, 

velkoplošná projekce aktuálních obrazových infor-

mací, projekce Slunce, dalekohledy a při příznivém 

počasí pozorování oblohy. Po exkurzi se nabízejí 

vycházky na Planetární nebo Galaktickou stezku, na 

kterých poznáte taje vesmíru v krásné přírodě Nové-

ho Hradce. Návštěvu je nutné objednat. 

Kontakt: www.astrohk.cz

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

ZOO je ideální místo pro mimoškolní vzdělávání 

v zajímavém a atraktivním prostředí. Poznejte zvířata 

zblízka prostřednictvím řady vzdělávacích programů 

(např. Kontaktní zvířata, při kterém si děti sáhnou 

na hroznýše, korálovku, agamu, vodní nebo sucho-

zemskou želvu aj.), projděte se mezi výběhy se 

Zoolektorem nebo si na webových stránkách 

stáhněte samostatné pracovní listy. V současné době 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, plánujete školní výlet a nevíte, kde máte stále hledat inspira-

ci? Chtěli byste svým žákům ukázat jiná a dosud nepoznaná zákoutí naší země? Chybí vám názorné ukázky 

k probírané látce? Tak právě pro vás je připraveno 79 tipů na školní výlety rozdělených do 7 tematických 

kapitol, které vám při organizaci školního výletu budou užitečným pomocníkem. Tipy na výlety jsou prová-

zané se školními vzdělávacími programy a u každého je uvedeno, pro jaký vzdělávací stupeň je určen, včetně 

dopravní dostupnosti a časové i fi nanční náročnosti. Všechny výlety naleznete v brožuře Brány královských 

věnných měst otevřené…princům a princeznám a také na www.vennamesta.cz.

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA PŘEDSTAVUJÍ ...

princům a princeznám tipy na školní výlety

www.vennamesta.cz

Trutnov  •  Polička •  Nový Bydžov •  MěVysoké Mýto
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ZOO nabízí také 24 ekologických programů. Všechny 

programy je možné rezervovat vyplněním jednodu-

chého formuláře. Kontakt: www.zoodvurkralove.cz

Mladí badatelé a historici

POJĎTE S NÁMI DO JOSEFOVA v Jaroměři

Vrcholné dílo evropského pevnostního stavitelství, 

kde bylo využito zcela jedinečných obranných a archi-

tektonických prvků. Dodnes je zčásti zachován i uni-

kátní podkopový obranný systém. V podzemním 

labyrintu si vyzkoušíte roli obránců císařské pe-

vnosti, seznámíte se se způsoby podzemního boje 

o pevnost, s nebezpečnou prací minérů a technickou 

vyspělostí tehdejších vojenských inženýrů. Cestu 

podzemím si sami osvětlujete svítilnami. 

Kontakt: www.pevnostjosefov.cz 

REGIONÁLNÍ MUZEUM  ve Vysokém Mýtě

Expozice věnovaná historii fi rmy Sodomka, její 

součástí je nedávno kompletně renovovaný ele-

gantní kabriolet Aero 50 Dynamik z roku 1940. Další 

výrobky slavné karosárny – landauer, bryčka, skútr, 

dětské šlapací autíčko či automobil Tatra 57B. Po 

dohodě je možné objednat výukový program. 

Kontakt:  www.muzeum-myto.cz

Hrady, zámky, rozhledny

VÝLET DO POHÁDKY NA SVOJANOVĚ u Poličky

Pohádkový program vás zavede na hrad Svojanov, 

kde na vás čekají prohlídky s průvodci v dobových 

kostýmech, hradní interiéry se sbírkami, představující 

život na hradě v 2. pol. 19. stol., sklepení s výstavou 

hradních strašidel a středověkou mučírnou, Dům 

zbrojnošů s unikátními prostory dochovanými v au-

tentickém stavu z 15.–17. stol., hradní hláska a od-

počinek v zahradě. Pro školní skupiny je možnost za-

jistit ubytování, vhodné i pro školy v přírodě. 

Kontakt: www.svojanov.cz

ZÁMEK KARLOVA KORUNA 

v Chlumci nad Cidlinou u Nového Bydžova 

Svůj název zámek odvodil od půdorysu, který 

nápadně připomíná královskou korunu. Karlova 

Koruna je považována za jeden z vrcholů iluzivního 

baroka v Čechách. Interiérová expozice se týká dějin 

rodu Kinských a chovu koní na Chlumci. Zámek 

má připravené výlety pro MŠ, na které je nutné se 

předem objednat. Kontakt:  www.kinskycastles.com

Procházky městy

PROCHÁZKA PO MÍSTECH POVĚSTÍ v Trutnově

Procházka po pěti místech starobylých trutnov-

ských pověstí. Dračí ulička – někde tady, pod pa-

horkem s lípou, se prý nacházela dračí sluj, 

z níž byl vylákán legendární trutnovský drak. Dál 

trasa vede k bývalému trutnovskému hradu, ke Staré 

radnici, k domu č.p. 8, ke kterému se váže pověst 

o světélkujícím pokladu, a končí u dračí fontány 

v městském parku. Před výletem do Trutnova si v TIC 

vyžádejte zaslání stejnojmenné brožurky, která vás 

po zastaveních provede. Kontakt: www.trutnov.cz

PROCHÁZKOVÉ OKRUHY MĚSTEM Hradec Králové

 Procházkové okruhy jsou zaměřeny na jednotlivá 

období architektonického rozvoje města. Procház-

kový okruh „Historické město“ – barva hnědá (od 

gotiky po secesi), Procházkový okruh „Salon repub-

liky“ – barva stříbrná (architektura I. pol. 20. století 

– Kotěra, Gočár, Liska), Procházkový okruh „Pevnost” 

– barva červená (pozůstatky vojenské pevnosti), 

Procházkový okruh „Současná architektura“ – barva 

černá, (architektonicky zajímavé stavby začátku 21. 

století). Materiály a mapy k procházkovým okruhům 

jsou k dostání v informačních centrech. 

Kontakt:  www.hradeckralove.org, www.ic-hk.cz 

… a když budou děti hodné

TONGO RODINNÝ ZÁBAVNÍ PARK v Hradci Králové

Největší kryté hrací a sportovní centrum v Čechách 

nabízí výchovně-vzdělávací programy pro školy, 

které jsou koncipovány v zábavném duchu. Všechny 

atrakce nutí děti k pohybu, přemýšlení a aktivizují je 

k různým hrám. Pro nejmenší děti je připraven velký 

hrací koutek se skluzavkami, prolézačkami a vozítky, 

na kterých mohou projíždět celé zařízení. Větší děti 

zde najdou lezeckou stěnu, obří šplhací vulkán, 

trampolíny, dělovou arénu, skluzavky a tobogan. 

Atrakce v hale podléhají přísným bezpečnostním 

i hygienickým předpisům a u těch náročnějších je 

k dispozici personál. Kontakt: www.tongohradec.cz

REKREAČNÍ LESY PODHŮRA u Chrudimi

Jen 3 km od Chrudimi, v Rekreačních lesech 

Podhůra, se nachází oblíbené atrakce: rozhledna 

Bára a lanový park. Vyhledávaná aktivita pro fyzicky 

zdatnější návštěvníky má dva okruhy o celkové délce 

220 m s 20 překážkami ve výšce 3 až 10 m nad zemí. 

Lanový park je doplněn lanovkou na Čertovu skalku v 

délce 30 m. Pro děti mladší 12 let je připravena menší 

dětská varianta lanového parku. Rekreační lesy jsou 

také protkány sítí naučných stezek, cyklotras a hi-

postezek.Kontakt: www.podhura.czi

Zašlete fotografi i ze školního výletu s uvedení města, ze kterého vaše třída přijela, na info@vennamesta.cz. Zveřejníme ji na

 www.vennamesta.cz, získáte drobný dárek pro učitele a zařadíme vás do slosování o výlety (vstupy zdarma) do královských věnných měst.

lník • Jaroměř • Chrudim • Hradec Králové • Dvůr Králové nad Labem   

Projekt CZ. 1. 13/3.2.00/14.01010 „Královská věnná města 

známá, ale nepoznaná…“ je spolufi nancován ze zdrojů 

EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod.
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? 
Víte, ve kterém regionu České republiky se 

nachází Vizovice? Pokud ano, napište nám do 

15. 3. na adresu redakce nebo na  

souteze@kampocesku.cz. Pro tři autory správných 

odpovědí má Edice ČT připraveny zajímavé 

publikace.

S námi máte výběr!
Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Jan Holec, Antonín Bielich, Miroslav Beran
Přehled hub střední Evropy

Cílem knihy je představit čtenáři pestrost velkých hub ve 

střední Evropě. Jedná se o  pečlivě vybrané zástupce co 

největšího počtu systematických skupin a  hub význač-

ných svým vzhledem, biologií a ekologií. Základní počet 

1207 vyobrazených druhů je rozšířen o  několik stovek 

dalších druhů uvedených v poznámkách – v knize je pro-

bráno před 2000 druhů. Výsledkem je celek, kde nechybí 

žádné důležité skupiny hub a každou z nich reprezentují 

důležití zástupci, o kterých by měl zvídavý zájemce vědět. 

Tímto vyváženým pojetím je kniha ojedinělá a má i cha-

rakter učebnice nebo malé encyklopedie. V knize je popr-

vé u nás prezentován moderní systém hub, který vychází 

z  molekulárně-biologických studií; v  atlasové části jsou 

některé houby naopak seskupeny podle vnějšího vzhle-

du tak, aby se daly co nejsnadněji určovat. Na rozdíl od 

běžných atlasů jsou připojeny charakteristiky jednotlivých 

rodů, aby čtenář chápal, jak jsou tyto rody vymezeny.

Cena: 895 Kč, 624 stran

Špalíček výletů pro každý den jeden, díl 2

Skvělá novinka! 365 výletů po celé ČR, určených široké ve-

řejnosti, navazuje na úspěšný první díl Špalíčku výletů. Za-

hrnuje stručný popis zcela nových cílů, rozdělených podle 

krajů – u každého výletu najdete krásné fotografi e, mapku, 

aktuální praktické informace (otevírací doby, možnosti par-

kování, ubytování, stravování, aktivity pro volný čas, akce 

aj.) a mnoho dalších tipů na zajímavá místa v okolí. Samo-

zřejmostí je opět oblíbený bonus v podobě téměř stovky 

vstupenek a poukázek do nejrůznějších zařízení cestovní-

ho ruchu po celé ČR, platných do konce roku 2016. Jejich 

hodnota mnohonásobně převyšuje cenu publikace!

Cena: 499 Kč, 432 stran

Námi doporučovanou knihu můžete cenově výhodně 

zakoupit na www.soukup-david.cz

Jiří Žáček, Ivan Mraček
Krysáci jsou zase spolu

Krysáci Hubert a Hodan spokojeně bydlí spolu se sád-

rovým trpaslíkem Ludvíčkem v zásuvkách starého šicí-

ho stroje s výhledem na vysavač a všem se jim ohrom-

ně stýská…

Naštěstí na Edáčka je vždycky spolehnutí, a tak se vrací 

z Prahy na vizovické smetiště, protože domov je tam, 

kde jsou kamarádi.

Jste zvědaví, jaká nová dobrodružství zažila čtveřice 

sympatických kamarádů s  ježkem Pančoškou, žábou 

Dášou, netopýrem Floriánem nebo stonožkou Viktórií? 

Pak se začtěte do druhého dílu knížky, ve kterém jsou 

Krysáci zase spolu.

Abyste všechny kamarády na vizovickém smetišti 

dobře našli, můžete se řídit velkou a  podrobnou 

vloženou MAPOU!

Doporučená cena: 329 Kč

Petr Koudelka
Ani se neptejte!
Fejetony

Je svět, ve kterém žijeme, opravdu nejlepší z mož-

ných? Když se podíváte pod povrch věcí, nestačíte 

se divit. A  první, co zažijete, je překvapení. Je to 

opravdu možné? A to se opravdu stalo? Hlavně ne-

věřte tomu, co vidíte!

Podobná slova jako své hlavní nástroje používá ke 

zkoumání reality oblíbený spisovatel a  publicista 

Petr Koudelka. Jeho knížka fejetonů a  sloupků je 

radikálně skeptická a  až přehnaně optimistická. 

Jsou otázky, které si klade, opravdu důležité? A dá 

se na ně vůbec odpovědět? „Ani se neptejte!,“ říká 

autor.

Samozřejmě, čtenář ať se ptá co nejvíc a co nejna-

léhavěji. 

Cena: 249 Kč, 340 stran

Knihu můžete zakoupit v  Reprezentační pro-

dejně Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Pra-

ha  2, v  e-shopu www.radioservis-as.cz a  knih-

kupectvích. 

Publikaci můžete zakoupit v knihkupec-

tvích Academia a v běžných knihkupec-

tvích. V e-shopu www.academiaknihy.cz 

můžete koupit knihu se slevou 20 %. 
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pravěké krajiny, jeskyni s malbami a další artefakty. 

Expozice pod širým nebem nabízí ukázku stavby 

pravěkými technikami. Do archeoparku se z  HK 

můžete vydat po naučné archeocyklotrase (www.

archeoparkvsestary.cz). 

 Pohádková stezka v  Městských lesích 

Hradce Králové. Je unikátní pohádkovou trasou 

plnou bytostí nevšedních jmen (Borůvková víla, 

kouzelník Šišule a další). Trasa měří přibližně 2,5 km 

a  vine se lesy až k  rybníku Výskyt. Návštěvníci se 

uprostřed krásné přírody postupně seznámí s de-

seti pohádkami výtvarnice a  spisovatelky Marty 

Pohnerové. Budete-li plnit zajímavé úkoly, dozvíte 

se i řadu lesních tajemství (www.mestske-lesy.cz).

 Zámek Karlova Koruna v  Chlumci nad 

Cidlinou nabízí v zámeckém parku celoročně zdar-

ma Pohádkovou cestu zámeckým parkem, která se 

dělí na dva okruhy. Oba okruhy začínají přímo před 

zámkem. V květnu a červnu pořádá speciální pro-

gramy pro mateřské školy. A pro starší děti je jistě 

zajímavá i  možnost zámecké cykloprohlídky „Na 

kole za krásami staveb Kinských“ (www.kinskyca-

stles.com).

 Podorlický skanzen Krňovice připomene 

dětem, jak se žilo za dob našich babiček. Zavítat 

sem můžete také v rámci zajímavých akcí, jako je 

Jarmark nebo Den země. Pro školní výlety jsou při-

praveny speciální tematicky zaměřené programy. 

Které z dětí by si nechtělo upéct chleba, dozvědět 

se něco o pěstování a zpracování obilnin nebo jak 

se chovají koně (www.krnovice.cz).

 Zámek Hrádek u Nechanic během akce Ve-

likonoce na Zámku 23. 3. – 1. 4. 2013, akce je vhodná 

i pro základní a střední školy. Nebo bohatě vybave-

ný zámek navštivte v  rámci klasických prohlídek 

s průvodcem (www.hradekunechanic.cz).

Aktuální nabídka a přehled akcí na: 

www.hradecko.eu

Činnost Destinačního managementu Hradecko je spolufi nanco-

vána Evropskou Unií z prostředků Fondu pro regionální rozvoj.

Objevte: 
 Hradec Králové v rámci Putování pohádko-

vým Hradcem Králové, kde se seznámíte se skřít-

ky a vílami z pera paní Marty Pohnerové, autorky 

mnoha hradeckých pohádek. Nabízíme různé 

okruhy, kterými vás provedou třeba víla Pralinka 

nebo Orlička, skřítek Buchtička a  další. Pro školní 

skupiny lze domluvit interaktivní putování přizpů-

sobené věku. Více na www.ic-hk.cz; rezervace na 

www.hkpoint.cz.

 Bílou věž ještě předtím, než uzavře své dve-

ře během náročné rekonstrukce, která je plánová-

na od června letošního roku (www.bilavez.cz).

 Archeopark Všestary je po rozšíření nově 

otevřen od ledna. V muzeu si prohlédnete model 

Turisticky významné území Hradecko je ideálním místem pro malé i velké turisty. 
Nabídka je tak široká, že si vybere úplně každý, ať už vyrážíte s rodinou, nebo 
školní skupinou…

KAM na výlet s dětmi?
No přece na Hradecko!

Správný cíl vaší cesty

www.kampocesku.cz   19

KAM na školní výlet



Co třeba k nám, do Pardubického kraje? Abychom vám usnadnili práci, můžete 
vybírat ze tří připravených balíčků zaměřených na školní výlety. A pokud jste si 
nevybrali, nezoufejte, na turistickém portálu Pardubického kraje 
www.vychodnicechy.info najdete kromě užitečných turistických informací také 
mnoho dalších tipů na zajímavé výlety, a to nejen se školou…

Muzeum opevnění – 
dělostřelecká tvrz Hůrka
(Dělostřelecká tvrz Hůrka, Králíky)

Silným zážitkem je také návštěva dělostřelecké tvrze 

Hůrka v Králíkách. Hůrka vám nabízí hned několik druhů pro-

hlídek, od základní (cca 1400 metrů podzemím), která trvá 

zhruba 75 minut, až po tu nejnáročnější, tzv. nadstandardní 

prohlídku (2000 m podzemím, 700 m po povrchu tvrze), trva-

jící cca 5 a půl hodiny. Hlavním exponátem je přitom samotná 

tvrz. V podzemí se nachází expozice věnované čs. opevnění, 

dalším pevnostním systémům a historii armády. Nechybí ani 

expozice věnovaná zkouškám německých tajných zbraní na 

Králicku v době okupace. Hůrku můžete navštívit celoročně. 

(www.kralickysneznik.net)

Za adrenalinovým 
zážitkem do Přelouče
(Areál Tank Power, Přelouč)

Nevšední zážitek na vás čeká v areálu Tank Power 

v  Přelouči, který nabízí více než 30 typů aktivit. Sku-

tečným adrenalinem je 150metrová lanovka přes vod-

ní plochu nebo obří 12metrová houpačka Big Swing, 

která simuluje volný pád. To ale není zdaleka všechno. 

Vyzkoušet můžete mj. různé týmové hry, aquazorbing, 

vodní lanové překážky, tzv. lanáček neboli lanový park 

pro ty nejmenší, geocaching, laserovou střelnici, pro-

hlídku zbraní armády ČR, lukostřelbu a  spoustu dal-

ších adrenalinových aktivit. Samozřejmostí je i zajiště-

ní občerstvení.

(www.tankpower.cz)

Kam se školou 
na výlet?

Za kulturou a za sportem do Pardubic
(Pardubický zámek a aquacentrum Pardubice)

Jednodenní školní výlet, který v  sobě kombinuje něco 

z historie a trochu sportovního vyžití. Pardubický zámek pány 

kluky určitě osloví svojí expozicí zbraní a výstavou věnovanou 

oslavě devadesáti let pardubického hokeje. K vidění je toho 

ale mnohem víc, třeba sbírka pohlednic, expozice hraček, 

numismatická expozice nebo rytířské sály zámku. Až budete 

zámkem dostatečně unaveni, můžete vyrazit do nově otevře-

ného aquacentra, kde na vás čeká spousta zábavy a legrace. 

Vyzkoušet můžete třeba skluzavku, vlnobití, vířivku, tobogán, 

skokanský bazén s  vodními chrliči a  samozřejmě také velký 

50metrový bazén. To vše a mnohem více na vás čeká v Pardu-

bicích. (www.vcm.cz; www.aquapce.cz)

Další tipy nejen na školní výlety najdete na 
www.vychodnicechy.info.

www.kampocesku.cz   20

KAM na školní výlet



  Největší muzeum svého druhu v ČR
  unikátní technické památky
  prohlídkové okruhy „Vozovna, 

Pilnice, Mechanické dílny, 
Školní třída

  nabídka interaktivních programů 
pro školy „Už vím, jak na to“

  tradiční červencová akce 
„Řemeslnická sobota“

  stylová restaurace.

Muzeum na ploše 1  650 m2 patří k  nejnavštěvo-

vanějším turistickým cílům východních Čech. 

Zahrnuje více než 50 ucelených expozic řemesel 

a živností převážně z období let 1840–1930. Mezi 

nejzajímavější expozice patří pohyblivý vyřezáva-

ný skanzen řemesel, mechanické dílny, pilnice se 

třemi funkčními katry, historická vozovna a 100 let 

stará školní třída.

Náš tip na výlet 
 6. 7. Řemeslnická sobota VE ZNAMENÍ PÁRY

– akce s ukázkami řemesel, větších mechanis-

mů a parních strojů v pohybu a s bohatým pro-

gramem pro děti i dospělé

 TVRZ ORLICE – vloni zpřístupněný areál stře-

dověké tvrze v  Letohradě nabízí prohlídkové 

okruhy, expozici pro děti Kouzelným lesem, 

hřiště, lanovku, mini zoo, krčmu a čtyřhvězdič-

kový hotel (www.tvrzorlice.cz)

www.muzeumremesel.cz

Když malí nevědí, 
velcí pomohou
1. Co je na obrázku č. 1?

a) Tvrz Orlice

b) Muzeum řemesel

c) Karlštejn

2. Ve kterém patře sýpky se nachází expozi-

ce na obrázku č. 2?

a) v prvním 

b) ve druhém 

c) ve třetím 

3. Z jakého programu Muzea řemesel je ob-

rázek č. 3?

a) program pro rodiče s dětmi

b) program pro seniory

c) interaktivní program pro školy

4. Jaký ročník „Řemeslnické soboty“ je na 

obrázku č. 4?

a) 2009

b) 2010

c) 2012

5. Jaké zařízení je na obrázku č. 5?

a) perpetuum mobile

b) mlátička obilí

c) pražič kávy

? 
Znáte správné odpovědi? Jistě ano. Proto 

neváhejte a napište nám do 15. 3. na 

adresu redakce nebo na 

souteze@kampocesku.cz. Na deset autorů 

správných odpovědí čekají volné vstupenky pro 

dvě osoby věnované Muzeem řemesel.

KKAAMM  pprroo  dděěttii
Muzeum řemesel Muzeum řemesel 
LetohradLetohrad
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derních počítačových technologií s aktivním pohy-

bem ve spletitých chodbách areálu. Při překonávání 

nejrůznějších nástrah, jako je prodírání se pralesem 

či prolézání rourovým polem, je zapotřebí týmové 

spolupráce, podobně jako v Pevnosti Boyard, známé 

z televizních obrazovek. V zábavním parku se žáci 

mohou svézt na obří lanovce z těžní věže přes důlní 

jezero až k dýmající sopce. (www.permonium.cz)

Hvězdárna a  planetárium Brno, vybavená 

nejmodernějšími prezentačními audiovizuálními 

technologiemi, má připravenou širokou nabídku 

tematicky zaměřených pořadů šitých školám pří-

mo na míru. Žáci zde mohou zažít pozoruhodný 

příběh Sluneční soustavy, dotknout se skutečné-

ho meteoritu, srovnat v  přírodovědném explora-

toriu svoji váhu na Zemi a  na Měsíci, podívat se 

na hvězdné nebe v sále velkého planetária, nebo, 

v  případě bezoblačného večera, prohlédnout si 

jeho dominanty v originálu. Během jednoho z po-

řadů s názvem Cesta za správným směrem budou 

žáci následovat Kryštofa Kolumba na jeho plavbě 

Atlantským oceánem a  přiučí se při tom navigaci 

podle hvězd. (www.hvezdarna.cz)

Zábavní park Boskovice, jehož součástí je 

westernové město, indiánská vesnička či nové en-

vironmentální centrum, patří k nejnavštěvovaněj-

ším cílům Jižní Moravy. Zábavní park zve školy na 

výlety s jednodenním či dvoudenním programem. 

Děti zde zažijí nezapomenutelná dobrodružství 

od rýžování zlata až po hod tomahawkem na cíl. 

(http://westernove-mestecko.cz/skolni-vylety/uvod)

Více na
www.jizni-morava.cz
www.ccrjm.cz

areál někdejšího dolu nabízí putování dávnými časy, 

v nichž se uhlí rodilo (sopka, prales, důlní jezero), 

ale i prohlídku reálií souvisejících s jeho dolováním 

v minulých dvou stoletích (labyrint důlních chodeb, 

umělý důlní zával, ale i nadzemní bludiště s lanovým 

centrem a obří lanovkou). Mladí si tu mohou zahrát 

interaktivní hru Magic Permon, spojující prvky mo-

Zábavní park Permonium, vybudovaný v areá-

lu kolem rekonstruované těžní věže někdejšího dolu 

Kukla v Oslavanech, nabízí příležitost k dobrodruž-

nému poznávání zdejší tradice těžby kamenného 

uhlí a k adrenalinovým sportům. Nově zrekonstru-

ovaná 37 metrů vysoká těžní věž Kukla z roku 1913 

dává možnost k panoramatickému výhledu. Okolní 

Jste učitel na základní či střední škole a přemýšlíte, jak zpestřit výuku, aby žáci 
neusínali ve školních lavicích a aby se zároveň naučili něco užitečného? Právě vás 
si dovolujeme pozvat na Jižní Moravu, která nabízí řadu možností pro vaši třídu. 
Připravili jsme tipy na výlety do tří špičkových cílů, které vás dozajista nezklamou. 

Na Jižní Moravu
s třídou za poznáním i zábavou!
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Kde chutnají vína 
nejlépe? Přece ve 
vinných sklepech!
Jste skuteční milovníci vín? Pak byste 
si rozhodně neměli nechat ujít první 
letošní FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ. 
Ten vás totiž o víkendu 13. a 14. DUBNA 
2013 zavede za 35 špičkovými vinaři 
z pěti obcí Mikulovska – malebného 
kraje pod Pálavskými vrchy. 

Vinaři vám během 

jednoho víkendu osobně 

představí více než 300 

místních vín a  provedou 

vás svými sklepy v  Miku-

lově, Dolních Dunajovicích, Březí, Perné a Bavorech. 

Osobní seznámení s vinaři a jejich víny, a to v klidu 

a beze spěchu, nahlédnutí do jejich „kuchyně“ a ví-

kendový pobyt v jednom z nejkrásnějších míst jižní 

Moravy – to jsou největší lákadla festivalu. Na své 

si přijdou i milovníci folkloru – v každé z obcí vás 

přivítají tóny místních cimbálovek a chybět nebu-

dou ani gurmetské speciality nebo tradiční místní 

pokrmy. Přepravu mezi obcemi zajistí autobusová 

festivalová doprava. „Jarní festival má svoje neo-

pakovatelné kouzlo, spojené se sluncem, jarním 

povětřím a  mladými víny. Vzhledem ke skvělému 

ročníku 2012 to bude opravdový zážitek,“ říká ředi-

tel festivalu Juraj Flamik z Nadace Partnerství. 

Jak vše funguje? V předprodeji nebo na místě 

si zakoupíte vstupenku, kterou si na registračním 

místě festivalu v  Mikulově vyměníte za startovní 

balíček – tedy tašku, tištěného průvodce, degu-

stační skleničku a  další dárky. V  rámci vstupného 

pak máte kromě návštěvy sklepů a  ochutnávky 

všech vzorků také kupony na odběr lahvového 

vína v  hodnotě 200 Kč, autobusovou kyvadlovou 

dopravu a  hlavně neopakovatelné zážitky z  jižní 

Moravy. Vše o festivalu se dozvíte na

www.otevrenesklepy.cz. 

Hlasuj pro své oblíbené 
vinařství a vyhraj zájezd 

za 100 000 Kč

VZDEJME HOLD VÍTĚZI CENA VEŘEJNOSTI

Vindemia publica 2012

2013 02 26 inzerce Vindemia Publica 131x125,5 mm+5mm na spad.indd   1 26.2.2013   9:34:08
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Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc leden–únor 2013
Celkem došlo 1583 odpovědí, z toho 1498 e-mailů a 85 dopisů.

Zoner Photo Studio
otázka: Na kolik dní lze získat zdarma plnou verzi ZPS 15?

odpověď: Na 30 dní

soutěžilo: 290 čtenářů; správně 289; špatně 1

výherce: Libuše Khirová, Hodonín

Kartografi e Praha
otázka: Který ze základních podnebných pásů je nejširší?

odpověď: b) tropický

soutěžilo: 240 čtenářů; správně 120; špatně 120

výherci: Jana Spirková, Vimperk; Veronika Vlaháčová, Ústí n. Labem; Jiří Mika, Karlovy Vary

Harrachov – Lyžuje celá rodina (test pro děti)
otázka 1: c) v Krkonoších

otázka 2: a) vícedenní 2+1 a 2+2

otázka 3: b) ve spodní části Červené II.

otázka 4: Brumíkem

otázka 5: c) Snowkidz

soutěžilo: 133 čtenářů; správně 131; špatně 2

výherci: Věra Kavková, Semice; Vendula Novotná, Vrchotovy Janovice; Vladimír Bláha, Nové Město 

pod Smrkem

Edice ČT 
otázka: Na které z českých hor se tyčí stejnojmenný hrad... 

odpověď: na Bezdězu

soutěžilo:  239 čtenářů; správně 237; špatně 2

výherci: Tereza Beštová, Brandýs n. Labem; Jitka Gajdoštinová, Olomouc; Jiří Otlik, Kravaře u Hlu-

čína

Křížovka
…vodním hradě nyní zámku v Tovačově…

soutěžilo: 330 čtenářů; správně 327; špatně 3

výherci: Jiří Hudeček, Toužim; Jan Janda, Veselí n. Lužnicí; Rudolf Kolář, Bruntál

Malá zeměpisná hádanka
…než zničit předsudky.

soutěžilo: 351 čtenářů; správně 349; špatně 2

výherci: Petra Salgová, Ostrava; Zdeněk Kocián, Pecka; Václav Krátoška, Praha 10

Anketa „Kraj mého srdce“
hlasovalo: 4697 čtenářů

výherci: Andrea Kepplová, Středočeský kraj; Lenka Kolářová, Olomoucký kraj; Jitka Straková, Jiho-

český kraj; Vlasta Rulcová, Liberecký kraj; Jiří Čech,  Praha; Milan Jahoda, Jihomoravský kraj; David 

Horký, Královéhradecký kraj 

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

 

Opravdový demokrat øíká skromnì: Každý èlovìk má nezadatelné právo mít ...

pokraèování textu najdeme 
v tabulce,  když správnì 

pøiøadíme písmena 
na mapì

k názvùm
mìst

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakcezaslali čtenáři z okolí distribučního místa Brno.Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých odpovědí rozhodl, že prestižní certifi kát

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání leden–únor 2013 

Turistické informační centrum města BrnaRadnická 2–10, 658 78 Brno

Luděk Sládek
šéfredaktor

Tajenku křížovky a malé 

zeměpisné hádanky zašlete 

do 15. 3. na adresu redakce 

nebo na 

souteze@kampocesku.cz. 

Dvakrát třem autorům 

správných odpovědí 

zašleme mapu věnovanou 

Kartografi í PRAHA.
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