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Vyšlo v červnu 2013

Milí čtenáři,
tropická horka v mír-

ném pásmu by se měla 
zakázat. Dost jsem si 
sice sliboval od našeho 
parlamentu, který umí 
v podobných případech 
překvapit, ale co se roz-
pustil a vypustil, nezbu-
de než spolehnout se na 
přírodu. Jen si tak říkám, 
aby nám vypuštěný sbor 

zákonodárný neznečistil krajinu, tedy potom až pro-
jde čističkou a v novém se nejspíš pokusí navrátit 
tam, odkud o prázdninách vyšel. Jsem rád, že jste 
zvládli léto v mezích možností, a při pohledu z okna 
si nestýskejte, kdeže ty letní tepla jsou. Nemusíte se 
bát, ještě nějaká přijdou. Ne sice už tak tropická, ale 
na výlety krajinou babího léta to bude stačit bohatě.          

Co ale nestačí, je spoléhat se jenom na navigace. 
Připouštím, je to nejspíš moje profesionální deforma-
ce, ale rád poslouchám lidi, co si myslí, zvláště jedná-li 
se o cestování a turistiku. Onehdy poslouchám mladý 
pár sedící u vedlejšího stolu, jak se živě baví nad cyk-
lomapou. Jednak mladého a nejspíš úspěšného muže 
nešlo přeslechnout a navíc po jeho konstatování, že 
tahle trasa se nějak kroutí, že to bude nejspíš pěkně 
do kopce, jsem zpozorněl. Po chvíli jsem také pocho-
pil, že jde nejspíš o dalšího z mnoha cestovatelů, kteří 
bez navigace nedají ani ránu. Jejich pohyb krajinou 
se zpravidla omezuje na cestu z bodu A do bodu B, 
bez ohledu na to, co mu mapa říká a krajina nabízí. 
Pomyslel jsem si, jen počkej, zajíci, až ti dojdou v na-
vigaci baterky. Ale o co větší překvapení mi připravila 
televizní reportáž svou sondou do světa map a na-
vigací. Marně se kartografi cká vydavatelství snažila 
vysvětlit, proč jsou mapy důležité. Pohled televize byl 
jasný – vedou navigace a chytré telefony. Sám navi-
gaci v autě také používám, ale mám tam také atlas 
a s ním také dost důvodů proč. Jen chci popřát všem, 
co mapy zatracují, ať nemají své navigační hračky 
rozbité a mají je vždycky nabité.   

Všichni, kdo máte rádi mapy z papíru, máte také 
možnost využít jejich služeb při plánování výletů 
v průběhu babího léta. Uvidíte, že vrstevnice nejsou 
žádná věda, stejně jako prodloužit si cestu odboč-
kou ze značené trasy k zajímavému místu v krajině, 
o kterém mapa přesně a barvitě vypráví. Pokud jste 
ale dávali ve škole pozor a najdete sever, protože pak 
hravě zorientujete nejen mapu, ale i sebe v krajině 
příběhů, kterou nám kdekdo závidí…

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Levitující sv. Josef Kopertinský na obraze Ludovica Mazzantiho

Prvním doloženým zázračným letcem byl dneš-

ní parton pilotů, letců, kosmonautů a  parašutistů 

svatý Josef Kopertinský (17. 6. 1603 – 18. 9. 1663), 

od jehož smrti v září uplyne 350 let. Tento „létající 

světec“ sice nebrázdil nebe, ale jeho levitace v ex-

tázi při spatření obrazu Ježíše uváděla v úžas tisíce 

věřících. Po udání inkvizici předvedl levitaci i před 

papežem a získal si řadu obdivovatelů. Přesto byl 

až do své smrti držen v izolaci a nuceném vyhnan-

ství. Svatořečen byl až sto let po své smrti.

Touha po létání lidstvo neopustila a  po řadě 

neúspěchů, které někteří vynálezci zaplatili vlast-

ním životem, přišli v roce 1783 (před 230 lety) bra-

tři Montgolfi erové s  prvním úspěšným letem. In-

spirací pro sestrojení horkovzdušného balonu jim 

bylo tričko nadouvající se teplým kouřem stoupají-

cím z krbu. Prvními pasažéry převratného vynálezu 

však nebyli bratři osobně. Zemi z výšky si při prv-

ním letu mohli vychutnat kohout, kačena a ovce.

-bst-

Začátky vinařství na Moravě spadají do období 

velkého rozmachu pěstování révy v Panonii za cí-

saře Proba (276–382). Římští legionáři zaháněli ží-

zeň vodou, kterou míchali s vínem. Postupem času 

však dodávky vína z říše vázly, a tak se vojáci roz-

hodli založit na jihozápadních svazích Pálavských 

kopců první vinice. Takto byly pravděpodobně po-

loženy základy moravského vinařství, i když přímé 

důkazy o výsadbě vinic v této oblasti pocházejí až 

z přelomu 8. a 9. století.

K  většímu rozšíření vinařství došlo s  přícho-

dem křesťanství v období Velkomoravské říše. Poz-

ději tomu napomáhaly i klášterní komunity, zejmé-

na z řádu cisterciáků, kteří se usídlili na Velehradě 

r. 1205. 

V první čtvrtině 13. století, kdy se Mikulovsko 

a Valticko stalo součástí panství rodu Lichtenštej-

nů, patřil obchod s  vínem k  největším příjmům 

měšťanů a  šlechty. Jelikož dobrá vinice mívala 

větší cenu než pěkný dům, měšťané z Brna, Znoj-

ma či Olomouce ukládali své fi nance právě do vi-

nohradů.

Moravští vinaři byli podporováni i  za vlády 

Karla IV., velkého příznivce vína. Ten jejich mladé 

vinice na dvanáct let osvobodil od daní a  teprve 

z  třináctého vinohradu odváděli desátek nájemci 

a 30 litrů králi. Již tehdy byl ale prodej vína značně 

omezený a podléhal přísné kontrole.

Po období středověku přišel za renesan-

ce, v  16.  století, zlatý věk moravského vinařství 

a  vrcholil kolem roku 1820, kdy bylo na Moravě 

29 801 hektarů vinic, což je třikrát více než v sou-

časnosti. Moravská vína se stala známými nejen 

doma, ale i v zahraničí. 

-marc-

Zdravím, jsem pravidelný čtenář vašeho pou-

tavého a  zajímavého magazínu KAM po Česku, 

také občasným zasílatelem vašich soutěžních otá-

zek (křížovek). Jsem zásadním odesílatelem otázek 

(ale i křížovek z jiných magazínů) poštou. Gratuluji 

vám, jste nejnovějším – jediným preferovatelem 

zasílání odpovědí poštou. „Ostatní“ poštovní ode-

sílatele přímo diskriminují nebo značně omezují. 

Jsem rád za tyto i jiné aktivity. 

S úctou Miroslav Zachariáš, Tábor

Vážená redakce turistického magazínu „KAM 

po Česku“, váš časopis se mi náhodou dostal do 

rukou: je velmi zajímavý a  poutavý. Také nevlast-

ním počítač ani internet, tak posílám vše poštou, 

ale vůbec mi to nevadí, píši ráda a spousta lidí už 

neumí ani dopis psát.

Karola Bradová, Klabava

Dobrý den, chtěl jsem vám mnohokráte podě-

kovat za perfektní servis a bryskní zaslání knih. Už 

se kochám a spřádám plány kudy tudy a kam. Přeji, 

ať se vše po prvotním podovolenkovém nárazu do-

stane zase co nejrychleji do standardního tempa. 

S pozdravem Pokorný

Dobrý den, rád soutěžím na vašich stránkách 

a  dnes mi dorazila výhra (Šiklův mlýn) ze soutě-

že na nich. Bohužel i  přesto, že jsem prošel snad 

všechny vaše stránky, nikde jsem nenašel stránky, 

na kterých jsou zveřejněni výherci. Proč? Rád si 

kontroluji, jestli jsem správně odpověděl a  jestli 

jsem náhodou nevyhrál, a  tady to bohužel nejde. 

Výhru jsem sice dostal, ale kdyby se ztratila cestou, 

nikdy bych se nedověděl, že jsem vyhrál. Můžete 

s tím prosím něco udělat nebo mi případně poslat 

odkaz na stránky s výherci, pokud nějaké jsou? Po-

kud stránky s výherci máte, tak se omlouvám, já je 

opravdu nenašel. Děkuji za výhru a za pochopení. 

S přáním pěkného dne R. Filipec 

Dobrý den, pane Filipče, výherce soutěží pravi-

delně otiskujeme v  následujícím vydání magazínu 

KAM po Česku a jeho tištěnou podobu také zveřejňu-

jeme na internetu. Navíc na internetu najdete kom-

pletní archiv všech vydání, a tudíž i všechny historické 

výherce všech proběhlých soutěží. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

Kraj mého srdce – Anketa o CENY 
KAM po Česku a INCHEBA Praha zahájí 15. září 

druhý ročník internetové ankety o turisticky nej-

oblíbenější kraje ČR. Své hlasy můžete přidělovat 

krajům na www.kampocesku.cz. Hlasující se po 

odhlasování automaticky stanou účastníky soutě-

že o hodnotné ceny.

Dotknout se nebe
Jistě již v pravěku, když naši předkové sedávali okolo ohňů a pochutnávali si na 
mamutech, někteří snílci při okusování kostí vzhlédli k nebi a pozorovali letící 
ptáky. Co vidí? Jak se cítí? Jaké je to tam nahoře? Trvalo však tisíce let, než lidé 
vynalezli létající stroje. Létání před technickou revolucí bylo pouze pro vyvolené – 
s pomocí zázraku.

Dějiny vinařství na Moravě
Vinařství na Moravě patří mezi nejstarší v Evropě; vinná réva se zde pěstuje již od 
dob Keltů. Zdejší lidé dobře vědí, že skutečné poklady se neukrývají na dně moří, 
ale v proslulých vinných sklepech. 

www.kampocesku.cz   2
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KAM na výlet s:
Williamem Lobkowiczem

William Lobkowicz je potomkem starobylého 

a slavného českého šlechtického rodu. Narodil se 

v americkém Bostonu v roce 1961. Sem odešla po 

znárodnění rodového majetku v roce 1948 rodina 

dědečka Maxmiliana Lobkowicze, právníka a poli-

tika, který stál u zro-

du republiky (1918) 

a  byl z  pověření 

prezidenta Beneše 

od října 1941 vy-

slancem, od června 

1942 pak českoslo-

venským velvyslan-

cem ve Velké Británii.

Do Čech se vrátil 

William v  90. letech 

minulého století 

a spolu s manželkou 

Alexandrou soustře-

dili navrácený ma-

jetek na zámek Nelahozeves, kde byla v roce 1997 

otevřena veřejnosti 1. zámecká expozice. V roce 2007 

byla část sbírky převezena do Lobkowiczkého paláce, 

kde je i s dalšími vzácnými exponáty vystavena pod 

názvem „Poklady Lobkowiczkých sbírek“. Na zámku 

Nelahozeves vznikla nová expozice s názvem „Pohled 

do šlechtického interiéru rodiny Lobkowiczů“. 

Mimo tyto dva objekty je možné navštívit zá-

mek v Roudnici nad Labem a hrad Střekov. A jaký tip 

na výlet pro nás má pan William Lobkowicz?      

Rád bych vás pozval na zámek Nelahozeves, 

35 km severně od Prahy, který je jedním z mála čistě 

renesančních zámků v Čechách. V expozici naleznete 

vedle dobově zařízených pokojů, jakými jsou např. 

knihovna, jídelna, ložnice kněžny i knížete nebo zbroj-

nice, obrazy starých mistrů – P. P. Rubense, P. Verenese-

ho, L. Cranacha a dalších. Pro děti jsou připraveny spe-

ciální prohlídky, ve kterých se chlapci změní v prince 

a holčičky v malé princezny. Po prohlídce následuje 

kreativní dílna, kde si mohou děti sestavit vlastní ro-

dokmen, vyrobit koláž Pietra dura či namalovat bájné-

ho hada. Každoročně na zámku pořádáme Hrnčířské 

a Adventní slavnosti, které jsou oblíbené u široké veřej-

nosti. Zámecké prostory lze využít k uspořádání svateb, 

soukromých oslav, ochutnávek vína i fi remních akcí. 

Další mé pozvání směřuje na zámek v Roudnici 

nad Labem, kde 14. září proběhne již 5. ročník tradič-

ního Vinobraní. Kromě dobrého vína, burčáku, hudby 

a  doprovodného programu zde naleznete rozličné 

stánky s dobovými řemesly a dílnami pro děti. V rámci 

akce můžete navštívit také zámeckou kapli, původní 

gotický hrad a Lobkowiczké vinařství. Těším se na vaši 

návštěvu! William Lobkowicz

Luděk Sládek, šéfredaktor

ale skončilo v roce 1329 snoubencovou smrtí. Jan 

Lucemburský, mistr sňatkové politiky, nakonec své 

dceři vybral za manžela Otu Habsburského. Svatba 

dvanáctileté Anny a  o  dvacet let staršího vdovce 

Oty se konala v únoru 1335 ve Znojmě. 

Bohužel Anna Lucemburská zemřela příliš mla-

dá a bezdětná. Umírá jako patnáctiletá 3. září 1338. 

Její manžel ji následoval za půl roku a oba jsou po-

hřbeni v cisterciáckém klášteře Neuberg. 

Marcela Kohoutová

Anna se narodila 27.  břez-

na 1323 v Neubergu jako jedno 

z dvojčat. Její sestra Eliška (dvojče), 

kterou jejich otec ihned po narození 

zaslíbil klášteru, zemřela v dětství. 

Anna Lucemburská to neměla 

vůbec lehké, protože se narodila v  době, kdy její 

matka byla na útěku před svým královským cho-

těm. V červenci 1322 totiž těhotná Eliška Přemys-

lovna uprchla ke své dceři Markétě do Bavor. Tam 

se jí také narodila obě dvojčátka. Král Jan svou 

ženu nakonec donutil k návratu, ale úplnému od-

cizení už zabránit nedokázal. 

13. února 1327 dojednal Jan Lucemburský 

Annino zasnoubení s  Ladislavem, nejstarším sy-

nem uherského krále Karla Roberta. Zasnoubení 

První Habsburk use-

dl na pražský trůn již 

v  době, kdy Jan Lucem-

burský, otec Karla IV., 

jako desetiletý chlapec 

zřejmě netušil, že nějaké 

Čechy existují. Situace 

po vymření Přemyslovců 

byla složitá a  čeští páni 

nebyli v  představách 

o  svém vládci jednotní. 

Politické a  ekonomické 

zájmy vyhnaly Jindřicha 

Korutanského a  přived-

ly na český trůn syna 

římskoněmeckého krále 

Albrechta I. Habsbur-

ského Rudolfa, zvaného 

Kaše. Jeho brzká smrt 

umožnila návrat slabé-

ho Jindřicha Korutan-

ského, který však nebyl 

pro české pány ideálním 

panovníkem. Požádali 

proto o pomoc římského 

krále Jindřicha VII. Ten 

se rozhodl udržet „stří-

brné království“ v  rodině 

a  nabídl Čechům svého 

syna Jana. Jan Lucem-

burský sice nepatřil mezi 

nejoblíbenější české pa-

novníky, ale podařilo se 

mu razantně odsunout 

vládu Habsburků, když 

18. září 1323 – před 690 

lety – vymohl listiny, 

o  něž Habsburkové opí-

rali své nároky na český 

trůn. Habsburkové si 

na defi nitivní panování 

v českých zemích museli 

počkat ještě dvě stě let.

-bst-

Zemřela 
příliš mladá
Anna Lucemburská se narodila 
jako jedno z posledních 
dětí českého krále Jana 
Lucemburského a Elišky 
Přemyslovny. Přišla na svět 
v době, kdy manželství jejích 
královských rodičů už bylo 
v naprostém rozkladu. 

Boj o český trůn
„Již více než tři století úpí český národ pod nadvládou Habsburků…“ říkávalo se 
v devatenáctém století. Ač se dnes názory na „úpění pod Rakušáky“ různí, pravda 
je, že Habsburkové měli zálusk na český trůn již mnohem dříve a jejich delší 
nadvládě zabránil muž, který dal Čechům Otce vlasti.

Jezdecký portrét krále Jana v Gelnhausenově kodexu

www.kampocesku.cz   3
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Ovšem kdo opravdu vládl, byli Metternich 

a  Kolovrat. A  jak už to tak chodí, když se sejdou 

dva kohouti na jednom smetišti, tak dlouho si 

blokovali politické návrhy, až úspěšně dovedli mo-

narchii k revoluci (1848). Díky tomu také před 165 

lety, 9. září 1848, podepsal císař Ferdinand říšským 

sněmem schválený zákon o zrušení poddanství, ro-

botních břemen. Tak také odzvonilo středověkému 

feudálnímu systému. Ferdinand ale musel ještě té-

hož roku (2. 12.) v Olomouci abdikovat ve prospěch 

synovce Františka Josefa I. a  zbytek života strávil 

(27 let) s manželkou Marií Annou na Pražském hra-

dě. Dostal jedno křídlo paláce na druhém nádvoří, 

a  dokonce mu koupili bývalé Toskánské panství 

se zámky Ploskovice a Zákupy, kam jezdíval zprvu 

kočárem a roku 1867 také prvně vlakem. Pražané 

ho potkávali na jeho pravidelných procházkách po 

Národní třídě, kde dětem rozdával bonbony a chu-

dým almužnu. Praha od něho dostala postupně 

dokonce 450 000 zlatých. 

Josef Grof

Narodil se do zchud-

lé šlechtické rodiny a po 

divoké pubertě se vydal 

na studijní cestu po Ev-

ropě. S  nabytými zkuše-

nostmi a vědomostmi se 

pak pustil do vojenské 

kariéry. Kýžený úspěch 

stále nepřicházel, a  tak 

se moderní muž rozhodl 

pro tehdy módní záleži-

tost – nechal si zpracovat 

horoskop! A to přímo od 

nejpovolanější osoby 

v  Praze, od astrologa Keplera. Slovutný vědec se 

s  Valdštejnem nesetkal, objednávku horoskopu 

zajišťoval prostředník, přesto charakteristiku mla-

dého neznámého šlechtice vystihl přesně. 

Snad právě předpověď velkého bohatství 

a  moci změnila Valdštejnovi život. Horoskop bral 

velmi vážně a po několika letech požádal Keplera 

o zpřesňující druhý horoskop. V něm již v roce 1625 

předpověděl astrolog vojevůdci krizové období na 

počátek roku 1634 a  tímto datem také horoskop 

ukončil. Jeho předpovědi vyšly dokonale. Při poby-

tu v Chebu byl nenáviděný i obdivovaný Valdštejn 

25. února 1634 zavražděn ve chvíli, kdy umíral na 

zdravotní komplikace. -bst-

1. září 2008

Dlouholetý ředitel fi rmy BataShoeOrganization 

v Torontu se stovkou závodů v desítkách zemí světa 

Tomáš Baťa ml. (1914–2008), který se ve Zlíně vyučil 

obuvníkem, emigroval v roce 1939. Byl držitelem 

nejvyššího kanadského vyznamenání Řádu Kanady 

nejvyššího stupně a Řádu T. G. Masaryka II. třídy.

3. září 1313

Česká královna Anna Přemyslovna (1290–1313) se 

v roce 1306 vdala za Jindřicha Korutanského, násled-

níka českého trůnu. Jejich první vláda trvala pouhé 

dva týdny, druhá tři roky. Jindřich byl totiž slabý král 

a pokaždé před bojem o trůn i s manželkou utekl. 

Anna zemřela bezdětná ve 22 letech. 

4. září 1653

Český misionář v  Jižní Americe Jindřich Václav 

Richter (1653–1696) aktivně působil v povodí Ama-

zonky. Zakládal redukce, kde se snažil indiány vést 

k usedlému životu, křesťanství, řemeslům, snažil se 

je europeizovat. Byl zavražděn náčelníkem kmene 

Cunivů Jindřichem Mamelukem, kterého sám křtil 

a dal mu své jméno.

4. září 1763

Významný  šlechtic, mecenáš, osvícenec a  velký 

vlastenec Josef Šternberk (1763–1830) se zásadně 

podílel na vzniku Společnosti vlasteneckých přátel 

umění, později Akademie výtvarných umění a Vlas-

teneckého muzea v Čechách. Byl velkým obdivo-

vatelem Palackého, který byl díky němu jmenován 

zemským historiografem. 

5. září 1843

Český novinář a  spisovatel Václav Kosmák 

(1843–1898) se i přes studia na německých školách 

stal významným vlastencem. Katolický kněz, fejeto-

nista, romanopisec a satirik byl natolik oblíbeným 

lidovým spisovatelem, že ještě dvacet let po jeho 

smrti vycházely jeho sebrané spisy.

6. září 1998

Vynikající česká výtvarnice  Květa Válová 

(1922–1998) tvořila celý život po boku své sestry 

Jitky. Její tvorba se nesla po celou dobu ve znamení 

fi gury člověka, kterého chápala jako „kus zvrásněné 

lávy, v jejímž tvaru je napětí, žár, eruptivnost živlů, 

utajených v hlubinách neklidné země“.

7. září 1848

Připomínáme si narození Alexandra Brandej-

se (1848–1901), statkáře, podnikatele, mecenáše 

a přítele předních českých umělců poslední třetiny 

19. století. Žil na suchdolském zámečku, kam zval 

české umělce, které také fi nančně podporoval. Schá-

zela se tam většina umělců generace Národního 

divadla. 

Jak se stát Dobrotivým? 
Toť otázka do pranice. Možná je to k nevíře, ale jednomu z tak málo oblíbených 
Habsburků na českém trůně se to podařilo a dost možná i proto, že zase až tolik 
nevládl. Byl jím Ferdinand I. Dobrotivý (1793–1875). Jeho otec (František I.) totiž 
před smrtí předal veškerou vládu nad monarchií státní radě, které předsedal 
Ferdinandův strýc arcivévoda Ludvík. 

Horoskop válečného podnikatele
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (24. září 1583 – 25. února 1634) byl 
bezesporu jedním z největších evropských podnikatelů své doby. Ač proslul jako 
vojevůdce, válečnou vřavu nevyhledával, ale raději na ní vydělával. Byl první, kdo 
začal vydržovat stálou armádu z kontribucí a z vlastních prostředků. A vlastních 
prostředků se kontroverznímu vévodovi na vrcholu kariéry dostávalo požehnaně.

V Chebu se naplnil Valdštejnův osud

www.kampocesku.cz   4
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Dcera následníka trůnu Rudolfa byla od dětství 

zahrnována láskou i  bohatstvím. Po sebevraždě 

jejího otce a  násilné smrti babičky Sissi se Alžbě-

ta Marie Henrieta Stefanie Gizela Rakouská zvaná 

Erzsi (2. 9. 1883 – 16. 3. 1963) stala světlem života 

svého dědečka, rakouského císaře Franze Josefa I. 

A tak když se na svém prvním plese bezhlavě za-

milovala do Otty Windischgrätze, povolal si císař 

mladého důstojníka a přes svůj vlastní odpor mu 

manželství s vnučkou nařídil. V roce 1902 se konala 

slavná svatba. 

K jedné z mnoha dramatických událostí Erzsi-

na života došlo v Praze, kde Otto sloužil v prvních 

letech manželství. Mladá dvojice bydlela v prona-

jaté Gröbově vile. Praha však byla pro Erzsi poně-

kud nudná a často odjížděla do Vídně. V  tu dobu 

její manžel navázal vztah se slavnou operní divou 

Mařenkou Zieglerovou. Poněkud podezřívavé 

Erzsi, která v  Praze nechávala manžela sledovat, 

nezůstal tento vztah utajen a postarala se o skan-

dál, kterým se přes přísné utajení bavila celá Pra-

ha. Když po návratu z Vídně překvapila manžela se 

subretou in fl agranti, popustila uzdu své vášni a na 

slavnou zpěvačku vystřelila. Zraněná Zieglerová 

pro potlačení skandálu po vyléčení odjela na turné 

do Ameriky, ale manželství již bylo narušeno. 

Když se pak císařova vnučka zamilovala do ná-

mořního důstojníka Egona Lercha, rozhodla se pro 

rozvod. Dědeček však tentokrát pro Erzsinu lásku 

pochopení neměl a rozvod zamítl. Egon padl v prv-

ní světové válce a  manželství s  Windischgrätzem 

pokračovalo dále. 

Až po dědečkově smrti se manželé rozhod-

li svůj vztah ukončit. A  rozvod přinesl Erzsi další 

osudovou lásku. Tentokrát ji našla mezi přáteli ze 

sociálně demokratické strany, kteří jí s  rozvodem 

pomáhali. Jejím vyvoleným se stal ženatý uči-

tel Leopold Petznek. Do vztahu se vrhla s  vášní 

sobě vlastní natolik, že brzy vstoupila i do sociál-

ně demokratické strany! Stala se tak zarputilou 

soudružkou, že dokonce nejmladšího syna vzala 

z gymnázia a dala do učení! Dodnes je známá pod 

přezdívkou Rudá arcivévodkyně.

-bst-

Rudá arcivévodkyně
V každé rodině je něco a „černé ovce“ se nevyhýbají ani nejvznešenějším rodům. 
Když císař Franz Josef I. před 130 lety choval v náruči svou právě narozenou 
vnučku Erzsi, jistě netušil, jak dramatický život tuto svéráznou dívku čeká.

Mladičká arcivévodkyně Erzsi

Co se v září ještě 
šustlo?
Bylo toho víc. Protože si ale v těchto 
dnech připomínáme  Mnichovský 
diktát, dovolte mi zmínit tři muže, které 
s touto událostí souvisí. Jeden mu 
mohl zabránit, druhý na něm zbohatl 
a třetího stál život.  

 Vzpomeňme 17. září 1888, kdy zemřel pra-

dědeček Adolfa Hitlera z  matčiny strany, ale dost 

možná také dědeček ze strany otcovy, Johann 

Nepomuk Hiedler. Jméno dostal po našem světci 

Janu Nepomuckém a jen doufám, že jeho pravnu-

kovi nekolovala v  žilách částečně i  česká krev. Je 

tomu ale také 35 let, co v Mnichově 15. září 1978 

zemřel německý podnikatel a  letecký konstruktér 

Wilhelm Emil Messerschmitt. V roce 1939 dostala 

jeho konstrukční dílna zakázku od Luftwaff e na ne-

blaze proslulý letoun Messerschmitt Bf-109 – nej-

více vyráběný stíhací letoun druhé světové války.

Posledním připomínaným je úmrtí 8. září 1943, 

kdy byl nacisty po nelidském mučení popraven 

český spisovatel, literární a divadelní kritik, překla-

datel, novinář a politik Julius Fučík (* 23. 2. 1903). 

Současníky byl vnímán spíše jako intelektuál, ne-

hodící se pro práci v ilegalitě a odboji. Hrdinu bez 

bázně a hany z něho udělal až poúnorový režim za 

vydatné pomoci jeho ženy Gusty, mimochodem 

podezřívané z účelových škrtů v manželově Repor-

táži psané na oprátce. Ta přesto vyšla v řadě zemí 

světa a  Světová rada míru ji ocenila Mezinárodní 

čestnou cenou míru (1950). Po roce 1989 zmínky 

o Fučíkovi mizí, až letos, u příležitosti jeho 110. vý-

ročí narození, mu byla opětovně odhalena socha 

na Olšanských hřbitovech v  Praze. Bez ohledu na 

jeho politickou příslušnost, kdo z nás by chtěl pro-

jít stejným peklem jako on?

Antonín Fridrich 

Gröbova vila na Vinohradech se stala svědkem dramatické události www.kampocesku.cz   5
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Československý spisovatel. Od 

60. let minulého století byl spi-

sovatelem na volné noze. 

Podle jeho úspěšných ro-

mánů vznikaly fi lmy i  seriály. 

Vedle již zmíněného fi lmu 

Dědeček automobil to byla 

televizní inscenace Chvíle roz-

hodnutí (1961) a seriál Stříbrná paruka z roku 2001. 

Režisér Karel Kachyňa pak mistrovsky zfi lmoval 

Branaldův román Vizita do dvou fi lmů, a sice Pozor, 

vizita (1981) a Sestřičky (1983). 

Adolf Branald zemřel 28. září 2008 v Praze, pár 

dní před svými osmadevadesátinami. 

-marc-

Adolf Branald se narodil 

4. října 1910 v  Praze do umě-

lecké a  herecké rodiny. Už od 

dětství hrál na divadle dětské 

role. Jeho otec, herec Richard 

Branald, se po roce 1918 dostal 

k  fi lmové režii, a  svého osmi-

letého syna tak prosadil i  do 

fi lmu. Díky tomu se budoucí 

spisovatel stal prvním dětským 

fi lmovým hercem u nás. Napří-

klad si zahrál také titulní úlohu 

Venouška Dolejše v  komedii 

Venoušek a  Stázička z  roku 

1922. Jako dospělý si pak ještě 

zahrál epizodní roli kameramana v  komedii Dě-

deček automobil z roku 1956, která vznikla podle 

jeho stejnojmenné knížky. 

Adolf Branald odmaturoval na obchodní aka-

demii a  pak prošel několika profesemi. Pracoval 

v bance, byl prodavačem, pianistou v kině, výprav-

čím, telegrafi stou a  redaktorem v  nakladatelství 

Naše nejveselejší he-

rečka Věra Febasová pro-

jevila notnou dávku od-

vahy, když se rozhodla, že 

bude naší první ženskou 

komičkou. Přitom v  té 

době fi lmové krásky radě-

ji předváděly své půvaby 

než herecké umění. Toho 

se ovšem Věra Ferbasová 

nebála, a  tak se okamžitě 

stala naší nejpopulárnější 

herečkou. Na konci třicá-

tých let točila až osm fi lmů 

za rok a  většinou to byly 

vždy jen hlavní role. 

Za války se provdala 

za architekta Josefa Pálku 

a  na rozdíl od svých kole-

gyň odmítla hrát v německých fi lmech. Z toho dů-

vodu v roce 1942 ukončila svou hereckou kariéru. 

Její poslední fi lmovou rolí v  tom roce byla dcera 

Vlasty Buriana v komedii Zlaté dno. 

Po válce přišla o  vět-

šinu majetku, manžela jí 

komunisté na čtyři roky 

zavřeli a  role pro hvězdu 

první republiky najednou 

nebyly. Před fi lmovou 

kameru se vrátila až na 

konci padesátých let jen 

velmi malými roličkami, ve 

kterých většinou ani ne-

promluvila. Upozornila na 

sebe zas až svou posled-

ní fi lmovou rolí bláznivé 

tetičky ve fi lmu Jáchyme, 

hoď ho do stroje (1974). 

V  tomto fi lmu byla opět 

nepřehlédnutelná. 

Po smrti manžela 

skončila v  neútulné gar-

sonce na sídlišti, kde 4. srpna 1976 zemřela. Našli 

ji až po několika dnech, lidé si prý ani nevšimli, že 

vůbec nevychází ven. Bylo jí jen 63 let. 

Marcela Kohoutová

8. září 1548

Zemřel Jan IV. z  Pernštejna, zvaný Bohatý 

(1487–1548), moravský a český šlechtic a vůdce české 

stavovské nekatolické opozice. Opakovaně zastával 

úřad moravského zemského hejtmana a po smrti bra-

tra Vojtěcha z Pernštejna 1534 převzal i česká panství 

a stal se zdaleka nejbohatším magnátem v zemi. 

9. září 1553

V  Kroměříži zemřel Jan Dubravius (kolem 

1486–1553), vlastním jménem Jan Skála z Doubravky 

a Hradiště, český historik, spisovatel a dlouholetý olo-

moucký biskup.Pocházel z dobře situované rodiny, 

studoval právo a teologii ve Vídni a Itálii. Je také au-

torem první české odborné publikace o rybníkářství.

10. září 1898

Byla v Ženevě zavražděna rakouská císařovna Alž-

běta Amálie Evženie (1837–1898), známá pod pře-

zdívkou Sissi. Když se stala císařovnou, byla okolím 

obdivována a považována za nejkrásnější panovnici 

své doby. Po sebevraždě syna, korunního prince Ru-

dolfa, se z ní stala podivná žena, která vzbuzovala 

už jen soucit.

13. září 1868

Narodil se český básník a spisovatel Otokar Březina 

(1868–1929), vlastním jménem Václav Jebavý. Zají-

mavostí je, že byl osmkrát navržen na Nobelovu cenu 

za literaturu. Bezprostředně po jeho smrti vyšla celá 

řada vzpomínkových knih, z nichž nejproslulejší je Mé 

svědectví o Otokaru Březinovi, která vyvolala skandál.

15. září 1888

Jan Adolf II. Schwarzenberg (1799–1888), rakous-

ký šlechtic činný v Čechách, z hlubocko-krumlov-

ské větve Schwarzenbergů proslul jako moderní 

správce rodového majetku. Prováděl hospodářské 

a zemědělské reformy a zasloužil se o rozvoj školství 

a umění v jižních Čechách.

18. září 1848

Slezský šlechtic a politik Felix Lichnovský z Voštic 

(1814–1848), dnes již polozapomenutý hrdinný 

stoupenec a špion Dona Carlose, se po karlistické 

válce stal poslancem říšského sněmu a frankfurt-

ského parlamentu. Byl zavražděn při povstání ve 

Frankfurtu nad Mohanem. 

20. září 1738

Varhaník a  hudební skladatel Jeroným Brixi 

(1738–1803) pocházel z hudebního rodu Brixi, byl synem 

Jana Josefa Brixi. Jeho původní křestní jméno bylo Václav 

Norbert. Vstoupil do cisterciáckého řádu, stal se mnichem 

a přijal řádové jméno Jeroným. Jako mnich, varhaník 

a farář komponoval především chrámovou hudbu.

Z dětské hvězdy prozaikem
Spisovatel Adolf Branald zemřel přesně před pěti lety. 
Zůstaly nám po něm jen jeho krásné a stále oblíbené 
knížky, jako je Vizita či Dědeček automobil. Většina 
z těchto děl byla také velmi úspěšně zfi lmována. 

Smutný konec veselé herečky
Věra Ferbasová, komik v sukních, by 21. září oslavila krásné sté narozeniny. 
Bohužel osud jí to nedopřál. Stejně jako naše ostatní velké fi lmové hvězdy za svoji 
popularitu po válce tvrdě zaplatila. 

www.kampocesku.cz   6
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Jan Palach Ryszard SiwiecJan Zajíc

invazi do Československa upálil také Polák Ryszard 

Siwiec. Nic však nezabránilo tomu, aby 13.  září 

1968 někdejší ČSSR nepřijalo zákony, kde první 

dovoloval činnost pouze stranám a  organizacím 

Národní fronty a druhý dával pravomoc národním 

výborům zakázat či rozpustit veřejná shromáždění. 

Tak začala normalizace. 

-lgs-

Vývoj událostí po srpnu 1968 v tehdejším Čes-

koslovensku ovlivnil také mnoho lidí spřáteleného 

varšavského bloku i na západě. Marxisticko-lenini-

stické myšlenky vzaly za své a  komunistické stra-

ny západních zemí se rozdělily na ty, kdo okupaci 

odsuzovali, a  na menší část, která ji schvalovala. 

Málo se ví, že vedle sebeupálení Jana Palacha a se-

bevraždy Jana Zajíce se 8. září 1968 na protest proti 

Svojsík byl od mládí pohybově nadaný, snad 

proto se stal učitelem tělocviku. Rád zpíval a  jako 

nejmladší člen Českého pěveckého kvarteta si vy-

sloužil přezdívku Benjamin. V roce 1909 mu starší 

bratr Alois a  Josef Meilbeck pootevřeli dveře do 

světa romantiky dobývání Divokého západu – 

skautingu a o dva roky později už učitel žižkovské 

reálky vyrazil do Anglie, kde navštívil skautský tá-

bor. Po návratu sestavil z žáků žižkovské reálky po-

kusný skautský oddíl. Pro spolupráci získal známé 

osobnosti, jakými byli prof. Čáda, Drtina, Masaryk 

a Kramář. Roku 1912 vydal knihu „Základy junáctví“, 

do které přispěla celá řada osobností, např. Aleš, Ji-

rásek, Rais, Guth-Jarkovský a další. Česká veřejnost 

ale nepřijala skauting bez výhrad. Humoristické 

listy dokonce označily skauty za moderní cikány. 

To nezabránilo Svojsíkovi o prázdninách roku 1912 

vést první třináctičlenný skautský tábor nedaleko 

hradu Lipnice. Pokus začlenit skautské družiny do 

Sokola nevyšel, proto Svojsík 15. června 1914 zalo-

žil samostatný skautský spolek Junák – český skaut 

(prvním starostou byl Čeněk Klika). V  roce 1915 

začal vydávat časopis Junák, 7. června 1919 založil 

Svaz junáků – skautů RČS a stal se jeho náčelníkem. 

Na poslední cestě vyprovodilo Svojsíka na tři tisíce 

junáků na památný Vyšehradský hřbitov.

Alois Rula

20. září 1998

Herec Raoul Schránil (1910–1998), oblíbený 

milovník z fi lmů pro pamětníky, se po roce 1948 

realizoval jako konferenciér a herec zájezdových 

divadel, neboť byl označen za syna kulaka. Elegán 

se společenským vystupováním se také nehodil do 

budovatelských fi lmů, hrál zde pouze epizodní role.

21. září 1863

Narodil se Čeněk Habart (1863–1942), český spisova-

tel, učitel, kronikář a fotograf. Věnoval se národopisu 

a sběru lidových písní. V roce 1895 se stal jedním ze 

spolupořadatelů Národopisné výstavy českoslovan-

ské v Praze. Vrcholem jeho práce bylo obsáhlé čtyř-

dílné dílo Sedlčansko, Sedlecko a Voticko.

23. září 1868

Připomeneme si narození Františka Jurečka 

(1868–1925), významného ostravského stavitele 

a sběratele umění. Tento podnikatel postavil v Ost-

ravě celou řadu budov. Neméně významná je však 

jeho činnost sběratele a mecenáše umění. Tzv. „Ju-

rečkova galerie“ se stala základem nynější Galerie 

výtvarného umění v Ostravě. 

25. září 1938

V Brně zemřel moravský hudební vědec a skladatel 

Bruno Weigl (1881–1938). Studoval hru na klavír 

u Richarda Wickenhausera a kompozici u profesorů 

Otto Kitzlera a RoderichaMojsisovicse. Publikoval 

rozsáhlou učebnici harmonie a zabýval se systema-

tickým soupisem violoncellové a varhanní literatury. 

26. září 1958

Do hereckého nebe odešla Zdenka Baldová 

(1885–1958), herečka a  manželka režiséra Karla 

Hugo Hilara. Manžela následovala do Národního 

divadla, kde dosáhla vrcholu své kariéry. Často hrála 

i ve fi lmu, k jejím nejlepším výkonům patří titulní 

role ve fi lmu Morálka paní Dulské. Kolegové často 

vzpomínali na Baldové jevištní přeřeknutí.

28. září 1873

Narodil se český sochař a medailér Josef Pekárek 

(1873–1930). Z jeho děl připomeňme alegorie Vltavy 

na Dětském ostrově v Praze, tympanon kostela na 

Žižkově v Praze, plastickou výzdobu domu spolku 

Hlahol na Masarykově nábřeží v Praze a mnoho por-

trétních bust, medailí a dekorativních plastik. 

30. září 1899

Narodil se nenapodobitelný představitel aristokratů, 

velkoprůmyslníků či gremiálních radů Čeněk Šlégl 

(1899–1970). Během okupace se stal členem Vlaj-

ky. Snažil se tak ochránit svého židovského zetě. Po 

osvobození byl odsouzen za kolaboraci. Za války ale 

zachránil několik židovských přátel a po válce se, jak 

se ukázalo, stal obětí msty.

Snahy tanky zmařené 
Reformy pražského jara roku 1968 měly přispět k demokratizaci společnosti. Není 
však zcela jasné, do jaké míry se mělo jednat o „nový“ socialismus s lidskou tváří nebo 
o zásadní ústavní změny. Myslím, že mít šanci, jistě bychom si to vyřešili po svém. 
Bohužel tisíce vojáků armád Varšavské smlouvy vyslaní Kremlem byly jiného názoru. 

Průkopník českého skautingu
Sedmnáctého září tomu bude 75 let od doby, co zemřel 
Antonín František (Benjamin) Svojsík (1876–1938), pedagog 
a zakladatel českého skautingu. Junák – český skaut je 
dnes jednou z mála organizací, které se po listopadu 1989 
podařilo bez větších problémů navázat na tradice před 
únorem 1948. 

www.kampocesku.cz   7
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Pohádkové království, o. s., 
Hlavní pohádková infokancelář
nám. Přemysla Otakara II. č. 21, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 386 352 589, e-mail: mapcentrum@seznam.cz
www.pohadkovekralovstvi.cz

Měsíc věží a rozhleden 
České republiky
28. 9. – 28. 10. 2013

Pravidla vandrování:

1. Za správně orazítkovaný 4pohled získáte odmě-

nu na adrese uvedené na zadní straně 4pohledu. 

Pokud není adresa uvedena, vydá vám pře-

kvapivou odměnu Hlavní pohádková in-

fokancelář v  Českých Budějovicích 

nebo na veletrhu cestovního ru-

chu Holiday World v Praze.

2. Pokud navštívíte minimálně 

jednu věž či rozhlednu v Měsíci 

věží a rozhleden České republi-

ky (28. 9. – 28. 10.), můžete se zú-

častnit slosování orazítkovaných 

4pohledů o horské kolo Galaxy 

od CykloŠvec a další odměny 

v  sobotu 22.  února 2014 

při veletrhu Holiday 

World v Praze.

Partneři: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, CzechTourism, statutární město České Budějovice, České dráhy, 

Český rozhlas České Budějovice, RÁDIO BLANÍK, Klub českých turistů, www.kudyznudy.cz, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Kartografi e Praha, a. s., 

Český svaz rekreačního sportu, Jihočeská hospodářská komora, veletrh CR Holiday World Praha, KOH-I-NOOR, a. s., Redakce KAM po Česku

Užijte si podzim procházkami po našich kopcích i městech, s vůní tlejícího listí 
u cest nebo silné kávy v sychravém oparu, s cílem podívat se na svět z nadhledu 
– navštěvujte věže a rozhledny… Již druhý ročník Měsíce věží a rozhleden České 
republiky zahajujeme Dnem věží a rozhleden 28. září v Českých Budějovicích.

kvkvapivou odmmdm
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nenebobo
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Své odpovědi zasílejte do 15. září na adresu redakce nebo z www.kampocesku.cz. 
Autoři tří správných odpovědí od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s. 

www.kartografie.cz

Do školy s atlasem 

Na které rovnoběžce leží hlavní 
město Praha?

a) 50° sev. z. š.
b) 51° sev. z. š.
c) 53° sev. z. š. ???

45. ročník dálkového pochodu 
Lanškrounská kopa 
sobota 14. září 

Trasy: 

 – pěší: 5, 10, 15, 25, 35, 60 a 100 km

 – cyklo: 20, 30, 45, 55, 60, 70 a 110 km

 – in-line brusle: 15 km

 – „Kopa kros“ běžecký závod: 15 km

Prezentace: 

od 7.00 do 8.30 hod. na radnici (nám. J. M. Marků) 

od 17.00 do 24.00 hod. (trasa 100 km) v  pátek 

13. 9. v Dělnickém domě

Start: 

8.30 hod. („Kopa kros“ v  11.00 hod.) z  náměstí 

J. M. Marků 

od 20.00 do 24.00 hod. (trasa 100 km) v  pátek 

13. 9. v Dělnickém domě

Cíl: 

do 20.00 hod. na náměstí J. M. Marků (v budově 

radnice)

Na trasách 5, 10 a 15 km bude připraven Pohád-

kový les.

Více na www.lanskrounskakopa.cz.

10. ročník 
Po stopách kocoura Mikeše
sobota 21. září 

Start: 

od 8.00 do 11.00 hod. v  infocentru Mnichovice 

(Masarykovo náměstí 83)

Cíl: 

do 19.00 hod. v infocentru Mnichovice

Trasy: 

Mikešova 9 km; Bobešova 18 km; Pašíkova 25 km; 

Hastrmanova 32 km 

Každé dítě dostane na startu malou hračku a kaž-

dý pejsek pamlsek. Po zaregistrování účastníků 

proběhne slosování o  hodnotné ceny. Více na 

www.mnichovice.info nebo na tel. 323 666 311.

Jan Zrzavý 

Benátské mali kosti 

L or e ta
P r a h a

S námi za zdravím a poznáním

www.kampocesku.cz   9
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Stavba raně barokního zámku Troja byla 

zahájena v  roce 1679. Francouzský architekt Jean 

Baptiste Mathey ho vystavěl pro hraběte Václava 

Vojtěcha ze Šternberka. Zajímavostí je, že hrabě 

Šternberk neurčil zámek k  delšímu pobytu, ale 

hlavně jako poskytnutí vhodného místa k  odpo-

činku císaři Leopoldovi I. Avšak císař pobýval v Pra-

ze naposledy v letech 1679–1680, kdy byla stavba 

teprve v začátcích. A tak hrabě mohl v Troji uvítat 

až jeho syna císaře Josefa l. 

Středem a  dominantou celé stavby je velký 

sál, z něhož se do obou stran rozbíhá chodba s en-

fi ládou přilehlých salonů. Hlavní sál zaujme kaž-

dého návštěvníka především rozsáhlou freskovou 

výzdobou na téma vítězství Habsburků nad Turky 

u Vídně. 

Celou stavbu obklopuje překrásný francouz-

ský park s  terakotovými vázami, který je po celý 

den volně přístupný. Od zámku k němu vede vel-

kolepé dvojramenné schodiště vyzdobené socha-

mi. Park nabízí překrásné pohledy nejen na zámek, 

ale i na okolní vinici s  roztomilou kapličkou svaté 

Kláry. Uprostřed parku je kašna s vodotryskem a na 

jeho okraji je ukryto zahradní bludiště. 

V současnosti se v Trojském zámku během ce-

lého roku pořádají zajímavé výstavy. 

Otevřeno: út–ne 10–18 hod., s výjimkou pá 13–18 

hod., zahrada do 19 hod.

Trojský zámek
U Trojského zámku 1
170 00 Praha 7
tel. – pokladna: +420 283 851 614

České fi lmové 
muzeum
V Bio Ponrepo můžete prožít Pražskou 
muzejní noc netradičně.

Připraveno je velké noc-turnové pásmo muze-

álních klenotů a bizarností českého fi lmu. A ke kon-

ci možná i nostalgická špetka úpadkového odéru 

českého entertainmentu pozdní normalizace. 

Národní fi lmový archiv – Kino Ponrepo
Bartolomějská 11, Praha 1
www.bio-ponrepo.cz

Pražská muzejní noc 
sobota 14. září
Přijďte s námi oslavit první kulatiny 
Pražské muzejní noci i zdárně 
překonanou povodňovou situaci.

  Muzea, galerie a další kulturní instituce ZDARMA.

  Přednášky, koncerty, fi lmové projekce, soutěže 

a další zajímavé akce.

  Bohatý program pro děti.

  Muzejní autobusové linky ZDARMA.

  Od 19 do 01 hod.

  Informační stany na Václavském a Palachově 

náměstí.

Program ve verzi pro mobilní telefony přes 

m.prazskamuzejninoc.cz.

www.prazskamuzejninoc.cz

Zámek Troja
Jeden z nejkrásnějších barokních zámků ze 17. století v Čechách se nachází 
v Praze-Troji. Najdete ho hned vedle pražské zoologické zahrady, tak proč 
nenavštívit něco tak krásného a romantického, jako je Trojský zámek. 
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PÁTEK
HRAD KARLŠTEJN 

14.30 císař Karel přichází

hradní konírna – výstava kostýmů a rekvizit 

z fi lmu „Noc na Karlštejně“ 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U ŠKOLY

Cirkus LeGrando (10–18 hod.)

malování, hry o ceny, lazebna 

NÁMĚSTÍ POD HRADEM

14.00 hod. promluva císaře a krále Karla IV. ke 

karlštejnským vinařům

PRAVÝ BŘEH BEROUNKY ZA MOSTEM

11.00 a 16.00 hod. královský rytířský turnaj 

(Traken) 

SOBOTA
HRAD KARLŠTEJN 

10.00  brněnští praporečníci a českokrumlovští 

bubeníci

11.00 Vojtáno – kejklíř, žonglér všeuměl 

NAD KAŠTANY 

11.30  pražské hudebnice a brněnské tanečnice

15.30 Petr Theimer – kejklířské vystoupení

16.30 Vojtáno – kejklíř, žonglér všeuměl 

vstupné 

sobota 200 Kč (platí i v neděli) 

neděle 100 Kč 

děti do 15 let a návštěvníci v historických kostý-

mech zdarma

Celý program včetně neděle najdete na: 
www.karlstejnske-vinobrani.cz

13.00 Karson – fakír a půvabné tanečnice

16.00 Řemdih – gotická hudba 

17.00 BraAgas – písně středověké Evropy 

18.00 Krless – hudci písní nejstarších

19.30 Loučový průvod 

prohlídky:  sobota 10–12 a 16–18 hod. 

neděle 10–12 hod. a 16–18 hod.

upozornění: nádvoří hradu má omezenou kapaci-

tu, proto může být z důvodu bezpečnosti diváků 

po dobu programu uzavřeno

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U ŠKOLY

11.30  Grál Brno – představení pro děti

12.30  Divadlo Facka – pohádkový jarmark

15.30  Cirkus LeGrando – pro malé i velké

NÁMĚSTÍ POD HRADEM

10.00 Berouňačka – dechovka

12.00 In Flamenus – taneční vystoupení s biči 

14.00 příchod císaře a jeho družiny

18.00  In Flamenus – orientální tanečnice a fakír 

20.00 Večer v podhradí – šerm a tanec 

narozeninové turné 2013
12.10. od 19:00 hod. Kulturní d m Rubín, 12.10. od 19:00 hod. Kulturní d m Rubín, BRNO

19.10. od 19:00 hod. D m kultury Dukla,19.10. od 19:00 hod. D m kultury Dukla,  PARDUBICE
8.11. od 19:00 hod. Jiráskovo divadlo, 8.11. od 19:00 hod. Jiráskovo divadlo, ESKÁ LÍPA

Po adatel: Mediální partne i: P edprodej vstupenek: 
www.jabato.cz

ové turné 2013narozenino é turné 2013aroze rné 2narozeninoozenino é é 0e i é t énarozeninové turné 2013
Tomáš SAVKA 30.

20120201

swingové evergreeny

333333

muzikálové hity 

živá kapela
speciální host: Radka Fišarová

host: Markéta Procházková 

www.jabato.czwww.jabato.cz

Karlštejnské vinobraní
Přijměte naše pozvání na Karlštejn, na tradiční historické slavnosti vína 28.–29. 
září. Chybět nebude ani Jeho Veličenstvo císař římský a král český Karel IV. se svým 
dvorem. Tady je malá ochutnávka z bohatého programu. 

Soutěžte o vstupenky na www.kampocesku.cz
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Kostel sv. Gotharda a klášterní kostel Nejsvětěj-

ší Trojice 

7. 9. ve 14 hod. – jedna z  nejoblíbenějších vy-

cházek s  jedinečnou možností nahlédnout do 

jinak nepřístupných církevních památek. Po-

děkování patří římskokatolické církvi ve Sla-

ném a  bratřím z  kláštera Nejsvětější Trojice. 

Slánské hřbitovy 

8. 9. ve 14 hod. – historie slánských hřbitovů, osudy 

slavných nebožtíků a pár lechtivých vyprávění na-

víc – o mrtvých jen dobré. 

Velvarská brána 

21. 9. – otevřeno každou sudou sobotu, od června 

do září, ve 13, 14 a 15 hod.

Tajemná noční procházka s překvapením 

21. 9. ve 22 hod. – košilaté historky z  dob dávno 

minulých, vyprávění o mordech a příhodách zata-

jených, ztichlé město, nasvícené památky a  závě-

rečné překvapení. 

Poznejte památky Slánska – Martinicové 

5. 10. v 9 hod. – půldenní výlet za historií šlechtic-

kého rodu Martiniců ze Slaného na Smečno. Na 

tento výlet vás odvezeme a  zase přivezeme mik-

robusem. Nutno se předem přihlásit v infocentru.

Slánské hřbitovy – Dušičková vycházka 

3. 11. v 15 hod. – historie slánských hřbitovů, osudy 

slavných nebožtíků a pár lechtivých vyprávění na-

víc – o mrtvých jen dobré. 

Tajemná vánoční procházka s překvapením 

13. 12. ve 21 hod. – již potřetí vás provedeme vá-

nočně vyzdobeným nočním městem a  pokusíme 

se vás dostat do té správné sváteční nálady. Před 

cestou punč a na závěr překvapení.

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

Akvarel na zámku 
Unikátní výstava „Akvarel jako 
svědek“ malířky a české rodačky 
Marie Nostitzové bude k vidění na 
zámku v Hořovicích do 27. 10. 2013. 
Představí autorčina díla zapůjčená ze 
soukromých sbírek v Čechách, Francii, 
Itálii, Německu a Rakousku.

Výstava, která je součástí I. prohlídkového 

okruhu zámku, poprvé nabídne možnost seznámit 

se s celým autorčiným dílem díky nejlepším akva-

relům z let 1925–1975. Navíc díla dokumentují ži-

vot rodiny Nostitzů i jejich blízkých v období první 

republiky, druhé světové války a následné emigra-

ce. Doprovodná publikace obsahuje řadu dalších 

informací o životě a díle autorky včetně reprodukcí 

akvarelů, které výstava nenabídne.  -lgs-

www.zamek-horovice.cz

Řada akcí, na které se můžeme těšit, je již tra-

dicí. Klání dračích lodí na Kmochově ostrově 

vstoupí letos do svého sedmého ročníku. Divadelní 

festival, nyní pod názvem Gasparáda, konaný na 

počest mima J. G. Deburaua, zavítá do Kolína již po 

osmnácté. Ve dnech 7.–15. 9. se opět otevřou brány 

památek. Zdarma či za symbolické vstupné bude 

možné navštívit řadu památek, z nichž mnohé jsou 

po většinu roku pro veřejnost zcela uzavřeny. Dal-

ší zajímavou akcí je nepochybně dnes již tradiční 

Den otevřených dveří kolínské radnice, který se 

letos koná v rámci Dnů evropského dědictví 8. 9. 

I letos si přijdou na své milovníci jídla, a pití a to dne 

14. 9., kdy se na Karlově náměstí bude konat Čes-

ká bašta – festival uzenářů a pivovarů. Netradiční 

akcí v Kolíně naopak bude 6. ročník putovní výsta-

vy Ligy proti rakovině Praha Každý svého zdraví 

strůjcem. Město Kolín se letos připojilo k tomuto 

projektu a ve dnech 17.–18. 9. se Karlovo náměstí 

promění v centrum prevence zdraví, návštěvníci si 

mohou prohlédnout výstavu na téma zdravý život-

ní styl a prevence rakoviny, děti i dospělí si mohou 

otestovat nejen svou fyzickou zdatnost, ale i  své 

smyslové dovednosti a svůj postřeh, a nebude chy-

bět ani odborné poradenství. Celá akce je dopro-

vázena kulturními vystoupeními. Vstup na výstavu, 

poskytnutí publikací i vyšetření a odborné porad-

ny jsou zdarma. Tradiční setkání knihovníků z celé 

ČR tentokráte přivítáme v  Kolíně, a  to 20. 9. na 

Karlově náměstí. Letošní knihovnický happening 

s mottem „Čte a tančí celý Kolín“ je vrcholem oslav 

140. let výročí založení Městské knihovny v Kolíně.

Město Kolín vás srdečně zve. Přejeme krásné 

babí léto.

www.mukolin.cz

Kolín je zajímavý i v září
Závody dračích lodí, Gasparáda – divadelní festival, Dny evropského 
dědictví nebo knihovnický happening, to všechno slibuje měsíc 
září v Kolíně. Město tak po prázdninách přinese svým obyvatelům 
i turistům pestrou nabídku využití volného času.

Turistická sezona ve Slaném pokračuje
aneb „Pojďte s námi na vycházku“ 
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Jeden den nestačí ; )
www.guide.kh.cz   www.kutnahora.cz

Babí léto v Kutné Hoře chutná po burčáku!
Září je ideálním měsícem pro pohodovou víkendovku s přáteli či rodinou ve 
stříbrném městě. Je však také měsícem vína, zastavte se proto na sklínku třeba 
na Královské vinici u chrámu sv. Barbory a vychutnejte si Kutnou Horu všemi 
smysly!

Připravili jsme pro vás několik tipů, jak si výlet do Kutné Hory opravdu užít:
Pravidelné prohlídky města s průvodcem – každý čtvrtek a pátek od 11.00 hod.
Večerní kostýmované prohlídky královské mincovny ve Vlašském dvoře – každý pátek od 19.00 hod. 
(poslední akce 27. 9. 2013)

6.–8. 9. 2013 – Ortenova Kutná Hora 

(20. ročník celostátní soutěžní přehlídky mladých 
básníků)

7.–8. 9. 2013 – Dny evropského dědictví 
v Kutné Hoře 
(navštivte celoročně uzavřené památky)

13.–15. 9. 2013 – Kutnohorský varhanní 
festival na konci léta 
(varhany se rozezní v nejkrásnějších chrámech 
Kutné Hory)

28. 9. 2013 – Svatováclavské slavnosti 
(lidová veselice, hudba napříč žánry, 
řemeslné trhy, ochutnávka vín a burčáku)
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Ringelland Habrkovice 
Habrkovice 34
284 01 Kutná Hora
tel.: +420 721 295 522 
mobil: +420 607 168 152 
e-mail: ringel.jan@seznam.cz 
www.ringelland.cz

Těšit se ale také můžete na hrocha Davídka, 

který si zahrál ve fi lmu „Dva lidi v zoo“. Ten vám rád 

ukáže své obrovské zuby, zatímco ho budete krmit 

jeho oblíbenými pochoutkami. Kromě „velkých ko-

ček“ a hrocha Davídka se mohou hlavně děti těšit 

na cvičené kozy, lamy, dikobrazy a morčátka.

Ringelland založila drezérská rodina Ringelů 

a  představuje jedinečnou symbiózu soukromého 

zvířecího parku s  profesionální manéží. O  víken-

dech do konce října předvádí Ringelovi své drezér-

ské umění při jedinečných vystoupeních s velkými 

kočkami a dalšími zvířaty. 

Otevírací doba: 

IV.–IX.: 9–18 hod., X.–III.: 10–17 hod.

Představení každou sobotu a neděli (IV.–X.) 

od 14 hod. 

Vstupné do parku: 

dobrovolný příspěvek na zvířata

Vstupné na představení: 

dospělí 100 Kč, děti od 3 let 50 Kč

Za zvířátky do Ringellandu
Nedaleko stříbrného města Kutná Hora, v obci Habrkovice, na vás čeká jedinečný 
soukromý zvířecí park, který potěší malé i velké. Největším zážitkem jsou zdejší 
sibiřští tygři, jejichž chovu se rodina Ringelů věnuje celá desetiletí. 
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Klostermannova chata, kulturní památka, je 

dobrým východištěm značených tras, po kterých 

se můžete vydat na pěší i cyklistické výlety, případ-

ně v  zimě po strojově upravovaných běžeckých 

stopách. Nedaleko je také lyžařský vlek pro začá-

tečníky. 

Ubytování je možné ve dvou až čtyřlůžkových 

pokojích a apartmá s vlastním sociálním zařízením, 

televizí, telefonem a  bezplatným wifi  připojením. 

Hotel je ideální pro rodiny s dětmi, kterým nabízí 

dětský koutek a  hřiště, stejně jako pro fi rmy, pro 

které je k  dispozici salonek s  krbem pro 35 osob, 

vybavený fl ipcharty a projektorem. 

V rámci osobní relaxace můžete využít saunu, 

bowling, billiard nebo stolní tenis. Osobitou atmo-

sféru poskytuje také salonek s kachlovými kamny. 

Zážitkem je také posezení v  nekuřácké restauraci 

s  výhledem do malebného okolí. Místní kuchyně 

je proslavená biftekem provoněným směsí bylinek 

nebo vepřovou pečínkou v zákysu s houbami. Vy-

brat si také můžete z celé řady bezmasých pokrmů 

nebo z vinotéky kvalitních českých i zahraničních 

vín.

www.klostermannovachata.cz

sobota 21. září 
Krčínův labyrint v kraji rybníků

27. ročník orientačního turistického pochodu a jíz-

dy na kole kolem rybníků Třeboňské pánve. Trasy 

měří od 10 do 125 km a start je od 6 do 10 hodin 

od bufetu Hokejka v areálu TJ Lokomotiva. Startov-

né je 20 Kč. Na startu obdržíte seznam 21 rybníků 

a sami si zvolíte trasu. V cíli pak předložíte seznam 

rybníků s  doplněnými kódy nalezenými na hrá-

zích a získáte pamětní list. Mapy můžete zakoupit 

v městském infocentru nebo přímo na startu. Info 

na mobilech: 724 172 827, 720 284 380; nebo na 

pevné lince 381 548 180.

sobota 28. září 
11. ročník Vodáckého triatlonu EPPI

3 km běh, 10 km MTB – horské kolo a 2 km loď 

  9.00–11.30 hod. prezence

  12.00 hod. start dětí – pouze běh

  12.30 hod. vyhlášení závodu dětí

  13.00 hod. start triatlonu – jednotlivci i štafety 

  14.30 hod. vyhlášení výsledků

Kategorie: 

  muži do 40 a nad 40 let

  ženy do 40 a nad 40 let

  děti 1–15 let (pouze běh)

  tříčlenné štafety

  čtyřčlenné štafety (loď ve dvojici)

Více na www.vodackytriatlon.cz.

Infocentrum Veselí nad Lužnicí
náměstí T. G. Masaryka 25
391 81 Veselí nad Lužnicí
tel.:+420 381 548 180
e-mail: info@veseli.cz
www.veseli.cz

Hotel Klostermannova chata 
Chcete relaxovat nebo hledáte aktivní dovolenou? Ideální volbou je 
Klostermannova chata v malebné Modravě, v nedotčeném koutě Národního parku 
Šumava. Úžasný výhled dovedený do dokonalosti při západu slunce se stane 
nezapomenutelnou vzpomínkou na vaši rodinnou dovolenou či fi remní akci. 

Veselí nad Lužnicí podzimní
Už víte, jak si prodloužit léto o léto babí? Přijměte naše pozvání do malebné 
jihočeské krajiny, do krajiny rybníků, lesů a zážitků, do města Veselí nad Lužnicí. 
Dobrým důvodem k návštěvě jsou chystané akce na září. 

KAM do muzea: 
Panenky včera a dnes

do 31. 10. hrad Strakonice

výstava panenek ze sbírky Anny Šlesingerové,

možnost nákupu panenek autorské tvorby

Ateliér A6/Gregorová-Šípová

do 31. 10. hrad Strakonice

výstava architektonických realizací ateliéru 

s výtvarnými nápady Pavly Gregorové

Na svatého Václava pouť radost rozdává

17. 9. – 18. 10. hrad Strakonice

výtvarná výstava na téma svatováclavské pouti 

ve Strakonicích

KAM za památkou:
Rybářský den

21. 9. Středověký vodní mlýn Hoslovice 

(10.00–16.00 hod.)

ukázky a ochutnávky zpracování ryb

ukázky oprav čeřenu

tematické aktivity nejen pro děti

pečení chleba

Vaše návštěva, naše radost!
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Máte rádi atmosféru 
středověku? Láká vás tradiční 
hudba, zpěv a veselice 
pod širým nebem? Potom 
si nenechte ujít 22. ročník 
největšího husitského 
festivalu v ČR, kdy historické 
centrum Tábora ožívá na tři 
dny dávnou historií první 
poloviny 15. století. Časem, 
kdy se vlády nad městem 
ujal husitský vojevůdce Jan 
Žižka z Trocnova. Po téměř 
600 letech přebírá opět vládu 
nad městem, kterým prochází 
za svitu loučí a víření bubnů 
v doprovodu svých věrných.

Slavnostní zahájení festivalu pro-

běhne v  pátek 13. 9. na hlavním pó-

diu na Žižkově náměstí za doprovodu

Swing Bandu Tábor v  19.30 hodin. Po 

příchodu pochodňového průvodu ozá-

ří náměstí před 22. hodinou velkolepý 

ozvučený ohňostroj. Poté vystoupí Da-

vid Koller & Band a  hudební bajky ve 

speciálně rozšířeném orchestrálním pro-

vedení zahraje Peshata Swing Orches-

tra. Do půlnoci bude otevřeno noční 

středověké tržiště s chrliči ohně, fakírem, 

tanečnicemi a žongléry. Taverny, prodej 

medoviny a  dobových pochoutek na-

bídne v sobotu 14. 9. středověký řemesl-

ný trh, prodej tradičních lidových výrob-

ků s  ukázkami řemesel také staročeský 

jarmark. Odpoledne se pak ve velkém 

turnaji utkají rytíři na koních a  soutěž-

ní týmy budou soutěžit v  historických 

disciplínách při Husitském trojboji. Po 

defi lé slavnostního kostýmovaného 

průvodu se na hlavním pódiu předsta-

ví zahraniční soubory z Kostnice, Škofj a 

Loky a  Nových Zámků. Poté již zazní 

známé hity českých hudebních hvězd – 

Lenky Filipové, skupiny Monkey Busi-

ness či kultovní skupiny Pražský výběr. 

Mezi koncerty zpříjemní návštěvníkům 

čekání bubenická show souboru Wild-

sticks. Neděle patří Dnům evropského 

kulturního dědictví, průjezdu motorká-

řů městem při Žižkově jízdě či tradiční 

bitevní vřavě mezi husity i křižáky.

www.taborskasetkani.eu

POCHODŇOVÝ PRŮVOD

OHŇOSTROJ

STŘEDOVĚKÝ TRH

RYTÍŘSKÝ TURNAJ

HUSITSKÉ HRY

STAROČESKÝ JARMARK

KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD

DĚTSKÝ RÁJ

DNY EVROPSKÉHO 

DĚDICTVÍ

Město Tábor a Nadační fond Město Tábor – Táborská setkání pořádají

      Táborská        
setkání                                       

DAVID KOLLER  PRA ŽSKÝ VÝBĚR 
 MONKEY BUSINESS PESHATA a další 

Koncerty:

13.-15. 9. 2013

Táborská setkání
13.–15. 9. 

POŘÁDÁ MĚSTO TÁBOR A NADAČNÍ FOND MĚSTO TÁBOR – TÁBORSKÁ SETKÁNÍ

www.kampocesku.cz 15

KAM na výlet



Připomeňme si 75 let od doby, kdy byla 29. září 1938 „dojednána“ Mnichovská 
dohoda zástupci čtyř velmocí tehdejší Evropy. Jednalo se o nutný důsledek 
politiky ústupků Velké Británie a Francie fašistickému Německu a Itálii. Podpisem 
smlouvy bylo rozhodnuto pány Chamberlainem (Velká Británie), Daladierem 
(Francie), Hitlerem (Německo) a Mussolinim (Itálie), že Československo do 10. října 
vydá Sudety Německu. Naše vláda se sice pokusila ovlivnit mnichovská jednání, 
ale její zástupci nebyli přizváni. 

Ostatně Hitler už řadu let předtím jasně formu-

loval své požadavky, když při projevu v Mnichově 

1932 řekl: „Českou pánev a Moravu a východní regi-

ony na hranici Německa osídlíme německými sedlá-

ky. Čechy přesadíme na Sibiř nebo do oblastí volyň-

ských, vykážeme jim reserváty v nových spolkových 

státech. Češi musí pryč ze střední Evropy.“ Poté, co se 

v roce 1933 nacisté v Německu chopili moci, začalo 

být Československo opravdu vážně ohroženo. Začali 

jsme proto budovat silnou a moderní armádu, opí-

rající se v prvních dnech napadení o důmyslnou síť 

pohraničních opevnění. Vědomi si však své početní 

nevýhody, byla nutná i cesta diplomacie. Proto jsme 

uzavřeli smlouvy s Francií i Sovětským svazem.

Nepokoje v  pohraničí s  Německem ale stále 

nabývaly na síle. Vše ještě umocnilo připojení Ra-

kouska k Říši a tzv. Karlovarský program – program 

účelově vyhlášený v  Karlových Varech v  dubnu 

1938 na sjezdu Sudetoněmecké strany (SdP) je-

jím předsedou Konrádem Henleinem. Program 

obsahoval záměrně nesplnitelné požadavky ad-

resované naší vládě. Tak Henlein postavil Hitlero-

vi trojského koně, kterým byly účelové nepokoje 

vyvolávané v  Sudetech, následně označované 

za bezpráví páchané naší vládou na zde žijících 

Němcích. Vše vyvrcholilo 7. září 1938, kdy SdP vy-

provokovala incident v Moravské Ostravě, kterého 

okamžitě také zneužila k přerušení jednání s prezi-

dentem a vládou Československa. Nedlouho poté, 

12. září 1938, Hitler na sjezdu Národně socialistické 

německé dělnické strany (NSDAP) v  Norimberku 

zaútočil na prezidenta Beneše. To vyprovokovalo 

sudetské Němce do té míry, že došlo k dvoudenní-

mu puči v českém pohraničí, který potlačila až Čes-

koslovenská armáda a četnictvo. Jasný signál naší 

vlády vůdce SdP donutil uprchnout do Německa. 

O nás bez nás
ranou pod pás 

fo
to

 ©
 W
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ie

Členění území českých zemí podle národností (1930)

Dojednáno a podepsáno 30. 9. 1938 

Mnichov 29. září 1938, zleva: Chamberlain, Daladier, Hitler a Mussolini

Sudetští Němci vítají představitele nacistického Německa
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Co vedlo Velkou Británii i  našeho spojence 

Francii 19. září 1938 k výzvě československé vládě, 

aby postoupila pohraniční oblasti Německu? Prav-

děpodobně strach z Hitlera, na kterého nebyli sami 

dost dobře připraveni. Proto také začali hrát o čas 

s  československou kartou. Dost je ale překvapila 

naše reakce, když 22. září 1938 proběhla na protest 

proti ústupkům Německu masová generální stáv-

ka, po které padla Hodžova vláda, kterou vystřídala 

úřednická vláda gen. Jana Syrového. Následujícího 

dne jsme vstoupili do branné pohotovosti a vyhlá-

sili všeobecnou mobilizaci. Bohužel už týden poté, 

29. září  1938, dosáhl Hitler svého Mnichovského 

diktátu. Příští den československá vláda diktát 

z Mnichova přijala. Během jediného dne jsme tak 

přišli o svá historická území, náležející zemím Ko-

runy české od středověku. Málo se ale ví, že Polsko 

využilo Mnichova a vynutilo si na nás postoupení 

východní části československého Těšínska s přileh-

lým pruhem Čadecka. Kompenzací za „ukradená“ 

území nám měl být tzv. mnichovský úvěr poskyt-

nutý Velkou Británií. Spíše šlo ale o gesto britských 

politiků než o  účinnou pomoc národu, který jen 

o málo let později proléval krev svých synů v bitvě 

o  Británii. Nic na tom nezměnil náš pakt s  Fran-

cií. Nic nám nebyla platná smlouva se Sovětským 

svazem, podmíněná vstupem Velké Británie do 

konfl iktu. Chamberlain byl po návratu z Mnichova 

oslavován jako zachránce míru, ale světové válce 

nezabránil. Jen ji oddálil o rok. 

Mezitím Hitler pohrozil Slovensku, že bude 

rozděleno mezi Polsko a Maďarsko. Snad také pro-

to J. Tiso a F. Ďurčanský 13. března 1939 v Berlíně 

dojednali vznik samostatného Slovenského státu, 

který Slovenský sněm o den později vyhlásil. Nový 

politický a  vojenský spojenec nacistického Ně-

mecka se v listopadu 1940 také stal členem „Osy“ 

Berlín–Řím–Tokio. Válka mohla začít a  také začala 

1. září 1939 německým, slovenským a  zanedlou-

ho i  sovětským útokem proti Polsku. Zajímavostí 

je, že do obrany Polska se zapojila narychlo zfor-

movaná Legie Čechů a Slováků, jednotka složená 

z dobrovolníků soustředěných v Polsku po němec-

ké okupaci zbytku českých zemí (1939). Po polské 

kapitulaci ale většina příslušníků Legie skončila 

v sovětské internaci, kde se později stala základním 

kamenem budoucího 1. československého armád-

ního sboru bojujícího po boku Rudé armády.

Je až k nevíře, co politici dokážou. V Mnichově 

nás zradili britští a  francouzští. Němečtí nám pak 

zabrali většinu území. Polští jen kousek a  sloven-

ští se od nás odtrhli docela a  přidali se k  němec-

kým. Netrvalo to dlouho a ti němečtí napadli své 

někdejší sovětské spojence a u Dunkerku opustili 

britští spojenci zase ty francouzské. Nic z toho ale 

nezabránilo odhodlání Čechoslováků postavit se 

zlu doma, stejně jako v písečných dunách Sahary, 

ruských stepích, nad kanálem La Manche i jinde. 

-lgs-

Odstraňování československých hraničních orientačních sloupů sudetskými Němci

Čeští uprchlíci ze Sudet

Československo před a po Mnichovském diktátu
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Všude dobře, tak co doma? Tak zní myšlenka, 

kterou široké veřejnosti přináší rodina Klusálko-

vých – maskot letošního ITEPu. A  co je letos pro 

návštěvníky připraveno? Na to jsme se zeptali Ji-

řího Stručka, náměstka hejtmana pro oblast škol-

ství, sportu, kultury a cestovního ruchu Plzeňského 

kraje.

„Trochu jsme si pohráli s oblíbeným rčením a pro-

střednictvím rodiny Klusálkových chceme oslovit ná-

vštěvníky k návštěvě veletrhu. Obyčejná rodinka, dvě 

děti a  touha poznávat a  objevovat nová, zajímavá 

místa nejen v  naší republice. Motto, které určitě na-

padá každého z nás, když zatouží vyjet třeba jen na 

výlet do blízkého nebo vzdáleného regionu. A právě 

nepřeberné množství inspirací, kam se vydat za pří-

rodními, kulturními nebo historickými krásami v naší 

vlasti, ale i  v  zahraničí, přináší v  pestré skladbě více 

než stovka vystavovatelů ITEP 2013. Informační stán-

ky poradí, co stojí za vidění v Bavorsku, v Hornofalc-

kém lese, na Slovensku, ve Francii a nově také v Itálii 

Veletrh ITEP a pestrý doprovodný program pa-

tří již neodmyslitelně k sobě. Na jaké novinky byste 

návštěvníky pozval letos?

„Doprovodný program bude probíhat po celou 

dobu veletrhu jak na hlavním pódiu uvnitř haly, tak 

na přilehlém venkovním prostranství. Pod rukama 

řemeslníků ožijí tradice, své umění přijedou před-

vést Helena Knězová, která bude aranžovat vazby, 

nebo řezbář Karel Tittl. Pro milovnice šperků tu bude 

k  vidění výroba originální bižuterie z  dílny Dagmar 

Staňkové. Svoji prezentaci ve formě zajímavých ex-

ponátů, např. Elektrické blešky, Ruční baterie nebo 

Pendulum, představí Techamnia Science Center. Ven-

kovské EXPO je název nejrozsáhlejší externí expozice, 

kterou připraví místní akční skupiny z  Plzeňského 

kraje. Ta nabídne návštěvníkům možnost projít se po 

stylizované mapě, ochutnat místní speciality, zakou-

pit si řemeslné výrobky i zhlédnout řadu divadelních 

a hudebních vystoupení. Své místo v programu bude 

mít také Autobus linky 2015 – mobilní kulturní a in-

formační prostor postavený podle návrhu výtvarníka 

Petra Nikla. Nudit se nebudou žádné věkové skupiny.“

Vstup na veletrh i  doprovodné akce je 

ZDARMA. Aktuální informace najdete na 

www.turisturaj.cz. Sdílíte také motto rodiny Klu-

sálkových: „Všude dobře, tak co doma?“ Potom na 

brzkou shledanou na ITEPu.

v okolí Trenta. Díky ITEPu tak návštěvníci mohou po-

znat různá místa nejen v Plzeňském kraji, ale i v celé 

republice a v zahraničí a získat o nich kompletní in-

formace. K  dispozici budou opět mapy, cyklomapy, 

nabídky pobytů, hotelů, ubytování, cestovní brožury 

a další materiály cestovního ruchu.“

VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PLZEŇSKÉHO KRAJE

www.turisturaj.cz

ZIEL 3

CÍL 3

VŠUDE DOBŘE,
TAK CO DOMA?

Vaši Klusálkovvi

ITEPEP
2013

19. - 21. září 2013

 TJ Lokomotiva Plzeň

 VSTUP ZDARMA

KOMPLETNÍ TURISTICKÉ 

INFORMACE, DOPROVODNÝ 

PROGRAM PRO DĚTI

I DOSPĚLÉ, OCHUTNÁVKY

Pojďte s Klusálkovými na ITEP 
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje už pevně patří do 
kalendářů vyznavačů všech druhů cestování. Devátý ročník třetího největšího 
veletrhu cestovního ruchu v ČR doslova proběhne 19.–21. září. Pořadatel – 
Plzeňský kraj, krom počasí, zaručuje širokou nabídku pro vyznavače turistiky 
doma i v zahraničí, navíc v příjemné a přehledné hale TJ Lokomotiva s dobrou 
dopravní dostupností. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program. 
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V  ležáckých sklepech mohou ti starší 18 let 

ochutnat pivo Velkopopovický Kozel nefi ltrovaný, 

které je čepováno z  unikátního výčepu. Tunelem 

s pivovodem dlouhým téměř 40 metrů se pak do-

stanete do stáčírny lahví a sudů s plně automatizo-

vanými linkami. 

A na závěr vás čeká setkání s živým maskotem 

pivovaru – kozlem Oldou. Před odchodem nezapo-

meňte navštívit Kozlí obchod v Návštěvnickém cen-

tru, kde najdete originální pivní suvenýry a dárky. 

Prohlídky probíhají i v září každý den a začínají 

ve 13.00 a v 15.30. Skupiny 10 a více osob si mo-

hou objednat prohlídku kdykoliv během otevírací 

doby. 

Navíc v sobotu 21. září 2013 od 10 do 17 ho-

din můžete v Pivovarském parku zažít první český 

Klobáskofest. Čeká na vás celodenní ochutnávka 

klobáskových specialit se soutěží o  nejlepší klo-

básku, strom Klobáskovník, přehlídka regionálních 

řemesel s ukázkou výroby, hudební program a tra-

dičně prohlídky pivovaru s Kozlím obchůdkem. Při-

neste maketu klobásky vlastní výroby na náš strom 

a získejte jednu z cen z originálního osudí! 

Pivovar Velké Popovice
Ringhoff erova 1 
251 69 Velké Popovice
tel.: +420 323 683 425
www.pivovar.kozel.cz

Pivovar ve Velkých Popovicích pa-

tří u  nás nejen k  nejznámějším, ale také 

k  nejkrásnějším. Pivovar nechal postavit 

v  70. letech 19. století kousek do Prahy 

v malebné vesničce Velké Popovice baron 

František Ringhoff er. Na prohlídce poznáte 

jeho příběh, seznámíte se s bohatou histo-

rií i současností pivovaru a nahlédnete pod 

pokličku tajemství výrobního procesu piva 

Velkopopovický Kozel. 

Na své si přijdou i milovníci pivního a vinného 

moku, protože 6.–7. 9. je u nás 7. ročník „pivobra-

ní a vinobraní“, který je spojen s turistickou akcí 

„Okolo Železné Rudy“.

Další akce…

15. 9. Pošumavská liga horských kol

21.–22. 9. Hojsovecká pouť

28. 9. Podzimní běh Železnorudskem

29. 9. Česko-bavorská neděle

26. 10. Soutěž o nej… šumavský gulášek

29. 11. Pravá šumavská zabijačka

30. 11. Pohádkové pivo pro rok 2014

 Příjemně strávený den pak můžete zakončit v ně-

které z cukráren, restaurací, na bowlingu nebo ve 

„wellnessu“. Ani nepříznivé počasí není překážkou, 

protože u  nás najdete hned několik zajímavých 

muzeí.

ITC Města Železná Ruda
Klostermannovo náměstí 295
 340 04 Železná Ruda
tel./fax: +420 376 397 033
www.sumavanet.cz/zeleznaruda 
www.sumavanet.cz/itcruda

Za Kozlem na první český Klobáskofest
Zveme vás na návštěvu Velkopopovického pivovaru, který v těsné blízkosti 
Prahy stojí již více než 140 let. Prohlídková trasa pivovarem „Po stopách Kozla“ 
vás zajímavou a zábavnou formou seznámí s bohatou historií a výrobou piva 
Velkopopovický Kozel světlý a tmavý. 

Podzimní Železnorudsko
Léto se pomalu chýlí ke konci a nastupuje krásné babí léto a barevný podzim, 
který zahalí celé Železnorudsko do palety těch nejrůznějších barev a vůní. 
Na turistických trasách již nepotkáte tolik lidí a celá příroda na vás dýchne 
romantickou atmosférou s kouzelnými výhledy až k alpským velikánům.

Špičák

Ostrý

Pancíř

Černé jezero

Černý potok Hřib

fo
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Eva Obůrková
Kam za vínem na Moravě 
a v Čechách

Pokud jste milovníky vína a vinných sklepů, chcete 

se dozvědět více o pěstování vína, viničních tratích 

či zajímavých kuriozitách spojených s  vinařstvím, 

pak je tato kniha určena právě vám. V  uceleném 

a jedinečném průvodci po jednotlivých vinařských 

podoblastech Moravy a  oblasti Čech se sezná-

míte s  historií vinařství, pěstovanými odrůdami, 

velkými i  drobnými producenty vína, pořádaný-

mi košty a výstavami vín či lidovými obyčeji spo-

jenými s  pěstováním vinné révy. V  této publikaci 

naleznete také historii a současnost vín z Moravy 

a Čech, vinařské obce a viniční tratě, systém dělení 

vín v České republice, slovníček vinařské hantýrky, 

dny otevřených sklepů a pozvánku k návštěvě Ra-

kouska.

Cena: 299 Kč

www.albatrosmedia.cz

Ladislav Hanousek
Putování Jižní Afrikou

Autor, dětský lékař, projel za 16 dnů Jihoafrickou 

republiku cestou, která zahrnula ty nejhezčí národ-

ní parky i  velká města této exotické země. Kniha 

je uvedena mottem: „Není těžké vyjet z  Čech do 

světa s cestovní kanceláří. Není ale ani těžké vyjet 

do světa bez cestovní kanceláře. Je to příjemné 

a zpravidla levnější. Je jen třeba vědět, jak na to.“ 

Autor si zvolil Jižní Afriku pro její krásu, barevnost 

a dokládá, že může být i zemí bezpečnou, s přátel-

skými obyvateli. Popisuje okruh kolem celé JAR, 

který projel za dva týdny, a  ukazuje v  textu i  na 

fotografi ích nejzajímavější místa národních parků 

plných zvěře i velkých měst, jako je Johannesburg, 

Pretorie či Kapské Město. Kniha není jen cestopis 

nebo jen průvodce, je také návodem, jak si připra-

vit vlastní itinerář, jak si nejlépe vypůjčit v cizí zemi 

auto, jak nakoupit, nalézt nocleh, a to nejen v Afri-

ce. Mnoho rad, včetně těch zdravotních, je obec-

ných, použitelných i v jiných zemích.

Cena: 229 Kč

www.dumknihy.cz

Josef Lukášek
Průvodce Orlickými horami 
a jejich podhůřím

Druhé rozšířené vydání přibližující část severový-

chodních Čech ohraničenou na jedné straně masi-

vem Orlických hor a na druhé širokým údolím řeky 

Orlice je zajímavou pozvánkou do říše vládkyně 

Kačenky. Oblast Orlických hor a  jejich podhůří si 

i  přes negativní vlivy civilizace stále ještě zacho-

vává původní přírodní ráz, a nabízí tak svému ná-

vštěvníkovi nejen mnohá romantická krajinná zá-

koutí, mnohdy i  s  původní lidovou architekturou, 

ale i moderní služby, které jsou nabízeny dnešním 

turistům. V  této publikaci, která je doplněna ilus-

tracemi a  barevnými fotografi emi, je také uvede-

no několik možností turistických a motoristických 

tras, které by návštěvníkům pomohly lépe poznat 

Orlické hory a jejich podhůří.

Cena: 110 Kč

? 
Pokud víte, v jakém roce zesnul herec Wilém 

Pruner, a) 2008, b) 2009, nebo c) 2010, pak 

nám napište do 15. září prostřednictvím 

odpovědního formuláře na stránkách 

www.kampocesku.cz nebo na adresu redakce. 

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.

Aleš Cibulka
Černobílé idoly… i jiní 2

Kromě postřehů, vzpomínek, pohledů do scénářů i do 

zákulisí herců a hereček přináší kniha naprosté novinky 

o životních příbězích několika mužských velikánů pa-

mětnických snímků. Autor odhaluje, jak se vyvíjel osud 

režiséra Františka Čápa po jeho odjezdu do Slovinska. 

Vypátral současné umělecké pokračovatele sourozen-

ců Blahníkových – malých raubířů Tondy a Vaška z fi l-

mu Nebe a dudy. A navíc poprvé zveřejňuje celý svůj 

unikátní rozhovor s hercem Wilémem Prunerem před 

jeho úmrtím.

Cena: 299 Kč
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ský pobyt, například nyní 15 % na Golfový balíček. 

Pobyt v Mánesu je také vhodný pro rodiny s men-

šími dětmi, o které se v dopoledních hodinách po-

staráme.

Lázeňská léčebna Mánes
Křižíkova 13, 360 01 Karlovy Vary
GPS: 50°13‘21.486“N, 12°52‘11.222“E
tel.:  +420 353 334 111, e-mail: info@manes-spa.cz
www.manes-spa.cz

Pokud si u  nás neobjednáte četné pobytové 

balíčky, chvíle odpočinku vám zpříjemníme rela-

xací lázeňskými procedurami. Ubytovat se můžete 

v  několika kategoriích dle vašeho výběru, připra-

vujeme skvělou kuchyni včetně dietní stravy. Láz-

ně Mánes jsou dobře dostupné prostřednictvím 

MDH a mají vlastní parkoviště. Volný čas si můžete 

zpestřit tanečními večery v  naší restauraci. Každý 

měsíc nabízíme výraznou slevu na některý lázeň-

Ani v  tomto roce nejsou vynechány vyhledá-

vané Porcelánové slavnosti, jež se budou konat 

6.–8. 9. Prodejní trhy jsou doplněny doprovodným 

programem v  podobě živé hudby, programu pro 

děti či stánků s občerstvením.

Ve dnech 14.–15. 9. se konají Dny otevře-

ných dveří památek, kdy je možné zhlédnout 

s  průvodcem historické památky Karlových Varů, 

jako je Lützowova vila nebo kavárna Jelení skok. 

Průvodce seznámí zájemce také se zajímavostmi 

Drahovického hřbitova a jeho slavnými osobnost-

mi. Neméně poutavý bude výklad ke Střeleckému 

mlýnu v Březové.

Neopakovatelné chvíle zažijte i  při pozorová-

ní večerní oblohy prostřednictvím zbrusu nové-

ho dalekohledu městské hvězdárny. Noc vědců, 

plánovaná na 27. 9., představí mladé karlovarské 

vědce. Program je spojen s poutavým divadelním 

představením.

Filmový festival turistických fi lmů TOURFILM, 

jehož hlavní hvězdou bude Céline Cousteau, se 

uskuteční 3.–5. 10.

www.karlovyvary.cz

Plánujete-li návštěvu Karlových Varů začátkem 

září, neměli byste si nechat ujít oblíbený Mezi-

národní folklorní festival (3.–8. 9.). Letos bude 

hostit soubory z daleké Číny, Mexika, Venezuely či 

např. Indonésie. Přijďte se pobavit s českými i za-

hraničními účastníky. Součástí festivalu je bohatý 

doprovodný program.

lázeňské město jako žádné jiné
Město s dlouholetou lázeňskou tradicí, založené českým králem a římským císařem 
Karlem IV., nabízí návštěvníkům kromě kvalitní lázeňské péče i širokou škálu 
kulturních zážitků.

Sady Jeanna de Carro Tourfi lm 

Mezinárodní folklorní festival 

Lázeňská léčebna Mánes 
v Karlových Varech 
Klidné místo pro vaše zdraví. 
Lázeňská léčebna Mánes se nachází v poklidné části lázeňské zóny u lesa. Je 
předurčena jako výchozí místo pro vaše pěší a cykloturistické výlety, anebo jen 
k romantickým procházkám po lázeňských kolonádách nebo tradičních lesních 
stezkách. 
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chodní akademii nastoupili do osobního vlaku, 

který je dovezl do Bohušovic, odkud museli pěšky 

do Terezína. 

Byl prosinec 1942, Pavel s maminkou a sestřič-

kou bydleli na Bahnhofstraße 21 a tatínek skončil 

v  bývalých Hannoverských kasárnách. V  Terezíně 

Pavlova sestřička Lenka ochrnula na půl těla a za-

krátko zemřela na tuberkulózní zánět mozkových 

blan. Tatínek v té době pracoval v truhlárně a ma-

minka jako hlídačka suchých záchodů, kde odpoví-

dala za čistotu i za to, že si každý při odchodu umyl 

ruce v  lysolu. Pavel mamince často pomáhal, což 

mu jako klukovi dodávalo společenské důležitosti. 

Prvnímu transportu na východ rodina se štěstím 

unikla, a  to díky Pavlovu onemocnění středního 

ucha. Ale přišel 14. květen 1944 a oni byli opětovně 

zařazeni do transportu s označením „DZ“ do tábora 

Březinka. Už nejeli osobními vagony, ale tzv. „do-

bytčáky“ a nezapomenutelným se mu stal zážitek 

s přeplněnými kýbly výkalů, které už nešly použít. 

Po dvou dnech dorazili v noci na místo. Bylo to ná-

draží ostře osvětlené refl ektory, plné řvoucích vo-

jáků a jejich zuřících psů. Zavazadla museli nechat 

ve vagonech a  z  nádraží odešel Pavel s  tatínkem 

na mužský blok „B2b“, kde mu vytetovali vězeňské 

číslo na předloktí. Maminka skončila na ženském 

bloku, ale vídali se docela často. Přihlásila se totiž 

na roznášení polévky v těžkých sudech po táboře. 

Přišel červenec 1944 a došlo k selekcím. Pavel šel 

spolu s tatínkem. Nazí předstupovali před SSmana 

sedícího na židli (později zjistil, že to byl Mengele), 

který palcem jedné ruky rozhodoval o  jejich osu-

du. Pavla bez jediného slova poslal „na správnou 

Českou základní školu navštěvoval v Pardubi-

cích a současně bral i  soukromé hodiny němčiny. 

Nad několika dochovanými momentkami vzpomí-

ná, jak je jednou o prázdninách vzali rodiče prona-

jatým autem do Zruče nad Sázavou na letní byt. 

Po prázdninách začal chodit na hebrejštinu, ale 

jen do okupace. Do třetí třídy vedené studentkou 

gymnázia slečnou Krásovou ale už docházel tajně. 

Přesto si nevzpomíná, že by ho protižidovské záko-

ny nějak zvlášť zasáhly. Naopak, poté co se musela 

rodina v  roce 1942 vystěhovat ze svého bytu na 

předměstí, do Pražské ulice do domku pana Loch-

mana (měli tu pronajaté dvě místnosti), dostal se 

blíž k přírodě. V té době byl už otec bez práce a vy-

konával jen podřadné pomocné práce. Při Pavlově 

vzpomínce na mladší sestřičku Lenku se mu vybaví 

to, že byla na maso a on na sladké. Ale že by měli 

kdy maso, to si nepamatuje, zato si pamatuje kru-

picovou kaši. Co mu ale z té doby utkvělo v paměti 

napořád, byl strach z každého setkání s mašírující-

mi kluky z Hitlerjugend. Potkat je znamenalo stát 

se terčem jejich nenávisti. Jednoho dne si všiml, 

jak maminka začala z ničeho nic péct jakési velké 

suchary (z pohledu desetiletého kluka), které s ta-

tínkem balili do pergamenu. Zanedlouho musela 

celá rodina do transportu do terezínského ghetta. 

Pamatuje si, jak jim pan Lochman půjčil čtyřkolo-

vý vozík, na kterém si vezli svá zavazadla, a  jak je 

zpovzdálí sledoval k  seřadišti transportu, kterým 

byla obchodní akademie nedaleko nádraží. Tady 

zavazadla vyložili a  pan Lochman se nenápadně 

přikradl ke svému vozíku, se kterým nepozorován 

a  bez rozloučení odešel. Po noci strávené v  ob-

Dalším příběhem z terezínského ghetta jsou vzpomínky 
Ing. Pavla Wernera, který se narodil v Praze 3. ledna 1932, ale 
vyrůstal v pardubické Nerudově ulici. Otec (*1890) byl polský,  
věřící Žid, který pracoval jako obchodní cestující pro fi rmu 
Kudrnáč Náchod (později Rubena). Maminka Ela (*1905), 
rozená Weissensteinová, naopak pocházela z náchodské 
domestikované židovské rodiny. Byla v domácnosti a starala se 
o Pavla a jeho mladší sestru Lenku (*1935). 

stranu“ a s ním ještě dalších 89 kluků, kteří odešli 

do tábora „D“. Otce tehdy viděl naposledy. V táboře 

„D“ v bloku 13 byl Pavel až do poloviny ledna 1945, 

kdy byla zařízení Osvětim-Březinka likvidována. 

Zařadili ho do pochodu smrti do městečka Wod-

zisław Śląski (Slezská Vladislav – 20 km od Ostravy). 

Zůstat, možná by byl za deset dní ve zdraví osvo-

bozen Rudou armádou. 

Odtud pokračovali v  otevřených vagonech, 

namačkaní tak, že museli stát, a ten, kdo padl, už 

nikdy nevstal. Cílovou stanicí byl další nechvalně 

známý koncentrační tábor Mauthausen. Tady je 

vysvlékli donaha, osprchovali vodou a v mrazivém 

lednovém počasí je nahnali do baráku, kde nebylo 

nic než dřevěná podlaha. Až ráno dostali nějaké 

oblečení. Po ani ne třech týdnech byl spolu s dal-

šími přesunut do tábora v dolnorakouském Melku 

(Medlík), kde byl do března 1945. Další štací byl 

méně známý tábor Gunskirchen (nedaleko měs-

ta Wels), kam došli někdy okolo poloviny dubna. 

Místo samo bylo uprostřed lesů, ale podmínky 

nebyly srovnatelné s  ničím, co dosud zažili. Tolik 

lidí na jednom místě ještě neviděli. O  jídlo byla 

doslova rvačka, voda se pila z kaluží, a být tu ještě 

čtrnáct dní, nejspíš by nepřežil. Čtvrtého května 

tábor osvobodili Američané a  Pavel se dostal do 

karantény na nedalekém německém vojenském 

letišti, kde strávil takřka dva měsíce. Poté je Ame-

ričané předali Sovětům do sběrného tábora v Mel-

ku, kde byl Pavel před časem ještě jako vězeň. Jen 

stráže se změnily. Odtud je převezli do Wiener 

Neustadtu (Vídeňské Nové Město) nedaleko Víd-

ně, odkud se Pavel, Míša Kraus a Béďa Steiner vy-

dali pěšky do Bratislavy. Tady přespali asi dvě noci 

a  nastoupili do vlaku do Prahy. Když v  noci vlak 

zastavil v Pardubicích, Pavel řekl klukům: „Ahoj, já 

vystupuju…“ a  v  německé uniformě bez distinkcí 

osaměl na nádraží, ze kterého před téměř třemi 

lety odjížděl s  celou rodinou do Terezína. Více na 

www.kampocesku.cz. 

Pro Památník Terezín Luděk Sládek 

Jak nečekaně dospět

www.pamatnik-terezin.cz

Ing. Pavel Werner

Pavel se sestrou Lenkou Rodina Wernerova

Schody smrti v táboře Mauthausen 
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Město na úpatí Českého středohoří je přiroze-

ným východiskem výletů do bohatého a turisticky 

atraktivního kraje. Bez nadsázky je můžeme ozna-

čit za „bránu Českého středohoří“. V blízkém okolí 

najdete množství zřícenin starých hradů jako nikde 

jinde. Všechny jsou sice na kopcích, ale vždy je od-

tud překrásný rozhled. Jmenujme alespoň zříce-

niny hradů Hazmburk, Košťálov, Oparno, Ostrý či 

Skalka.

Město samo pak nabízí celoročně mnoho za-

jímavých kulturních a  společenských akcí. Mezi 

nejoblíbenější patří Jarní putování kolem Lovoše 

(duben), Májové oslavy (květen), nebo různé letní 

hudební festivaly. Ujít si nenechte ani podzimní 

Svatováclavskou pouť (28. září), tradiční slavnost 

plnou stánků, atrakcí a hudebních představení. Při 

oslavách je pro veřejnost přístupná také lovosická 

secesní radnice, ze které je dobrý výhled na město 

i okolní krajinu.

Informační centrum Lovosice
Osvoboditelů 12, 410 30 Lovosice
tel.: +420 416 571 173-4
e-mail: info@meulovo.cz
www.meulovo.cz

Víkendovou návštěvu můžete začít třeba 

v Klášterci nad Ohří. Zdejší zámek nabízí expozici 

tradičního českého porcelánu, drahých kovů těže-

ných a  zpracovávaných v  Krušných horách, nebo 

sklepení plné pohádkových skřítků a  loutek. Dal-

ším místem je Kadaň, kde rozhodně nevynechte 

prohlídku františkánského kláštera. V jeho okolí na-

jdete minizoo a klášterní vinice. Po břehu Ohře se 

dostanete do Žatce – města chmele a piva. Chrám 

chmele a  piva tu nabízí jedinečnou procházku 

historií chmelařství a pivovarnictví. Posledním za-

stavením je město Louny, kterému dominují věže 

chrámu sv. Mikuláše, odkud je skvělá vyhlídka na 

České středohoří či Krušné hory nebo na 

nedaleký Panenský Týnec, Peruc, zámek 

Nový hrad v  Jimlíně, skanzen v  Březně 

u Loun nebo přírodní park Džbán.

Pokud navštívíte zmíněná místa se 4K 

kartou Dolního Poohří, můžete ušetřit až 

30 % na vstupném. Karta navíc zvýhod-

ňuje návštěvy dalších míst, jako jsou Pod-

krušnohorský zoopark Chomutov, zámek 

Červený hrádek v  Jirkově, radniční věž 

v  Žatci, Kadani či Jirkově, Horní hrad Hauenštejn, 

Regionální muzeum K. A. Polánka nebo Křížovu 

vilu v Žatci. Více na www.4kkarta.cz.

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
sídlo: nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec
mobil: +420 731 086 714
e-mail: info@dolnipoohri.eu
www.dolnipoohri.eu, www.branadocech.cz
http://www.facebook.com/DolniPoohri

Lovosické pozvání 
Pokud chce někdo spolehlivě vyjádřit něco dlouhého, potom zcela jistě jako 
příměr použije město Lovosice. Aby ne, město se totiž táhne podél levého břehu 
řeky Labe, kam až oko dohlédne. Proto si také vysloužilo v českém mudrosloví 
přiléhavé rčení „dlouhý jako Lovosice“.

Pozvánka do Dolního Poohří
Prázdniny dětem skončily, ale přesto přemýšlíte, kam s nimi na víkend, 
a nedostává se vám nápadů? Pojeďte do Dolního Poohří, kde na vlně 
řeky Ohře zažijete i poznáte nevídané. 
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S Izerínou po 
Jizerkách
Babí léto, jedno z nejkrásnějších 
období v Jizerských horách, je spojeno 
s výlety po rozhlednách, skalních 
vyhlídkách, vodopádech a rašeliništích. 
Žádný turista neodmítne barevné, 
podzimem probarvené rozhledy 
s větrem ve vlasech a fotoaparátem 
v ruce. 

Kam se vydat? Nechte se inspirovat třeba na-

ším internetovým portálem www.jizerky.cz. Aktu-

ality můžete sledovat také na facebookových pro-

fi lech Turistický region Jizerské hory nebo Víla 

Izerína. Elektronický magazín Novinky z  Jizerek 

lze na vyžádání také zaslat.

Vrcholem podzimu je vzdání díku naší ochrán-

kyni víle Izeríně dříve, než ulehne k zimnímu spán-

ku. Třetí ročník Dětského dne na Jizerce (5. 10.) 

nabídne mimo jiné:

  tvořivé dílny pro celou rodinu 

  setkání s regionálními výrobci Jizerských hor

  vernisáž „Krajina a lidé Jizerských hor“

  pamětní list i malý dárek 

  kyvadlovou dopravu ze stanice Kořenov na Jizer-

ku a zpět 

Přejeme vám nádherný podzim a těšíme se na 

shledání v Jizerských horách.

www.jizerky.cz

KAM na výlet
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li minout řeku Ploučnici s jejími četnými  meandry 

i průrvou zvanou Pekelný jícen.

www.ceskolipsko.info 
www.neisseland.de
www.zittauer-gebirge.com

Severní část této ob-

lasti je pojmenována podle 

řeky Nisy, která tvoří hranici 

mezi Německem a  Polskem. 

Neisseland s  mnoha zajíma-

vostmi a  pamětihodnostmi 

se rozkládá mezi nádherným 

parkem knížete Pücklera 

v Bad Muskau, který je zapsán 

na seznam UNESCO, a  pod-

manivým přírodním parkem 

Žitavské hory. Jedinečná síť 

cyklostezek zve aktivní ná-

vštěvníky k poznávání celého 

regionu. Na své si přijdou i  pěší turisté, které do-

zajista okouzlí přírodní park Žitavské hory s  ma-

lebnými kopci i stezkami. Od Žitavských hor je to 

co by kamenem dohodil do našich Lužických hor. 

Ve veliké oblibě mají turisté také kraj v  okolí Má-

chova jezera. Milovníci skla a sklářského umění si 

přijdou na své v okolí měst Nový Bor a Kamenický 

Šenov. Odvážní milovníci vodních sportů by nemě-

Těšit se můžete i  na několik libereckých kos-

telů, například kostel U  Obrázku v  Ruprechticích. 

Součástí je samozřejmě i  bohatý doprovodný 

program. Návštěvníci se budou celý den setkávat 

s autoveterány nejen v ulicích, ale i na Libereckém 

výstavišti, kde jim bude věnován celý pavilon. Pro 

pohodlnější cestování bude na tramvajové trase 

jezdit několik historických tramvají. Projížďka tě-

mito vozy je nezapomenutelným zážitkem. Pro 

Místo zázraků
Řeč je o Hejnicích, kde františkáni 
vystavěli baziliku Navštívení Panny 
Marie. Městečko leží na samé hranici 
Libereckého kraje a Polska, které 
přitahuje pozornost věřících od 
nepaměti.   

Podle legendy tu na břehu říčky Smědá měl 

chudý sítař a  řešetář sen (1159), podle kterého 

měl na lípu, pod kterou usnul, zavěsit obraz Mat-

ky Boží. Řemeslník tedy koupil v Žitavě dřevěnou 

sošku, zavěsil ji na lípu a těžce nemocná žena i dítě 

se uzdravily. Zpráva se roznesla a  lidé sem začali 

chodit prosit o  pomoc. V  roce 1211 lípu pokáceli 

a na jejím místě postavili dřevěnou kapličku, kte-

rou nahradila kaple kamenná (1252). Přibývalo 

poutníků, kaple se rozšiřovala, až ji před 515 lety 

nahradil kostel, vysvěcený 2. září 1498. Roku 1558 

získal panství protestantský rod Redernů, který 

kostel uzavřel a  sošku Matky Boží odvezl na libe-

recký zámek (1609). Poté co zámek vyhořel (1615), 

ale soška pohromu přečkala, byla ještě téhož roku 

vrácena do Hejnic. Po Bílé hoře získal panství Al-

brecht z Valdštejna a kostel otevřel (1622). Po jeho 

zavraždění v Chebu (1634) získali panství Gallaso-

vé a z popudu hraběte Františka Ferdinanda tu řád 

františkánů vystavěl klášter (1692–1696). O  dva 

roky později byla pod místem zjevení zbudována 

rodinná hrobka Gallasů, nástupníků Clam-Gallasů 

a františkánů. Posledního odpočinku se tu dostalo 

také knězi Miloši Rabanovi, díky kterému je dnes 

toto místo chloubou Frýdlantska a míří sem pout-

níci z celého světa.  Luděk Sládek

ty, kteří dávají přednost pěším procházkám, jsou 

připraveny komentované prohlídky města na 

téma Liebiegové a Liberec. Následující den, 8. září, 

pokračují Dny evropského dědictví v našem part-

nerském městě Žitava, vzdáleném 30 km. Jako kaž-

doročně tam pro návštěvníky připravili otevření 

29 objektů a doprovodný program.

Neváhejte a udělejte si příjemný víkend na se-

veru Čech, nebudete litovat!

Kompletní seznam otevřených památek a do-

provodný program naleznete na stránkách statu-

tárního města Liberec – www.liberec.cz.

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

Vítejte v aktivním regionu 
Neisseland – Českolipsko!
Nechte se přenést do malebného koutu na východě Německa 
a severu České republiky. Vychutnejte si rozmanitost krajiny 
i kultury, stejně jako srdečnost místních obyvatel. 

Liberec městem památek – přijďte se 
v září podívat i vy!
V rámci Dnů evropského dědictví bude 7. září otevřeno 24 libereckých objektů, 
které jsou běžně veřejnosti nepřístupné. Velkým klenotem je jistě otevření Střední 
průmyslové školy textilní a její dílny s textilními stroji z počátku 20. století nebo 
nově zrekonstruovaná Liberecká výšina. Účast přislíbil též hotel Ještěd s ukázkou 
technického zázemí. 
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přes Smědavu, Sněžné věžičky, Ptačí kupy a Poled-

ník. Kolem Oldřichova v  Hájích trasa pokračuje 

do Albrechtic u  Frýdlantu, Václavic a  Hrádku nad 

Nisou. V Hartau překračuje státní hranici a na ně-

meckém území pokračuje podél jezera Olbersdor-

fer See a toku řeky Mandau do Oybina, na vrchol 

Hochwald (Hvozd), kterým prochází česko-němec-

ká státní hranice, a dále do Jonsdorfu. Na českou 

stranu se trasa opět vrací na hraničním přechodu 

Dolní Podluží/Waltersdorf a  je zakončena v  Nové 

Huti na hranicích s Ústeckým krajem.

Jižní trasa vede z Jizerky přes Desnou, Tanvald, 

Černostudniční hřeben na Milíře a dále pokračuje 

přes Ještědský hřeben na Ještěd. Pěší trasa vede 

návštěvníka dále do Petrovic a končí na česko-ně-

mecké hranici u Lückendorfu. Cyklistická trasa vás 

ale zavede opět až na hranici s Ústeckým krajem, 

a to přes Mařenice a Horní a Dolní Světlou.

Více informací o trase Hřebenovky, včetně tipů 

na výlety a  přehledu služeb na trase i  v  okolí, fo-

togalerii, webkamery apod. nabídne portál www.

hrebenovka.cz, který bude spuštěn koncem léta. 

Stránky budou v  češtině, v  němčině, v  angličtině 

a v polštině.

Liberecký kraj společně s  německým partne-

rem Landkreis Görlitz realizují projekt podpořený 

Evropskou unií na znovuobnovení části této hřebe-

nové cesty. Obnovená trasa vede přes území Libe-

reckého kraje do německé oblasti Žitavských hor 

a spojuje atraktivní místa vrcholových partií Jizer-

ských, Lužických a Žitavských hor, Černostudniční 

i Ještědsko-kozákovský hřbet. Užívat ji mohou jak 

pěší, tak cyklisté a v zimě i běžkaři. 

Tři paralelní trasy pro turisty, cyklisty a běžkaře 

byly pečlivě vybrány, aby procházely jak známými 

lokalitami česko-německého pohraničí, tak i  mís-

ty, která jsou sice turisticky zajímavá, ale zatím 

jen málo využívaná. Trasy jsou navrženy tak, aby 

nedocházelo ke kolizím mezi pěšími turisty a cyk-

loturisty. Do konce září 2013 proběhnou zbývající 

stavební úpravy, kdy trasy budou vybaveny infota-

bulemi s mapami, lavičkami, přístřešky, stojany na 

kola a odpočinkovými místy.

Severní i jižní větev trasy začínají shodně v osa-

dě Jizerka v  Jizerských horách. Severní trasa dále 

pokračuje přes vrcholové partie Jizerských hor 

Nejdelší vyznačenou hřebenovou trasou v Čechách je již více než sto let tzv. Blauer 
Kammweg neboli Modrá hřebenovka. V dobách své největší slávy se táhla od 
Blankensteinu nad Sálou v Německu přes celé Krušné hory, Českosaské Švýcarsko, 
Lužické, Ještědské a Jizerské hory, Krkonoše, Broumovsko, Orlické hory a Sněžník 
až na Praděd. Cesta v mnoha místech překračovala hranici z jedné strany na 
druhou, vesměs ovšem sledovala hlavní hraniční horský hřeben.

Objevujte krásy 
Libereckého kraje 
z hřebenů hor

Projekt Hřebenovka je fi nancován z Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční 
spolupráce 2007–2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

www.kampocesku.cz   25

KAM na výlet



Ve vybraných turistických informačních cent-

rech měst Pardubice, Polička, Jablonné nad Orlicí 

a  Moravská Třebová si můžete zakoupit zlevně-

nou víkendovou skupinovou regionální jízden-

ku. Proč? Protože tato města pro vás také připra-

vila zajímavé slevy na vstupech do vybraných 

turistických atraktivit. Akce platí do konce roku. 

Město Pardubice, organizátor akce, vás zve do 

nově zrekonstruovaného Aquacentra, kde můžete 

využít slevu do zóny II, rodina 2 + 3, ve výši 20 %. 

Děti si přijdou na své také v galerii Mázhaus, kde 

na ně čeká pravá atmosféra z dob dinosaurů – ga-

lerie nabízí dětem vstup zdarma. Lanové centrum 

Pardubice poskytuje slevu 10 % ze vstupného. Par-

dubický zámek nabízí prohlídku expozice hraček 

zdarma. 

Turistické informační centrum Pardubice
nám. Republiky 1
530 02 Pardubice 
tel.: +420 466 768 390
mob.: +420 775 068 390
e-mail: region@ipardubice.cz
www.ipardubice.cz

Vlakem krajem 
Pardubickým

Z  Pardubic se můžete vydat vlakem do Polič-

ky, s  přestupem ve Svitavách nebo České Třebo-

vé. Muzeum Polička vás provede historií města 

i  světničkou skladatele Bohuslava Martinů. Sleva 

na vstupném je 20 %, včetně expozice „Sklo na 

Horácku“. Infocentrum Polička nabízí také možnost 

zapůjčení auta s 10% slevou, což vám umožní na-

vštívit například nedalekou „vilu českých královen“ 

– hrad Svojanov.

Další vaší zastávkou může být Moravská Třebo-

vá, která zve do Muzea egyptské princezny, rene-

sančního zámku, Aquaparku, a to vše s 20% slevou.

Objevte i vy krásy Pardubického kraje…

Když malí nevědí, 
velcí poradí…
1) Dům U Jonáše najdeme ve kterém 

městě?

a) v Poličce

b) v Moravské Třebové

c) v Pardubicích

2) Na věži kostela sv. Jakuba v Poličce se 

narodil?

a) Bedřich Smetana

b) Bohuslav Martinů

c) Antonín Dvořák

3) Alchymistickou laboratoř dr. Bonacina 

najdeme?

a) v Moravské Třebové 

b) ve Svitavách 

c) v Poličce

?
Své odpovědi nám posílejte do 15. září 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na 

adresu redakce. Pro pět ze správných 

odpovědí máme připraveny ceny věnované 

Turistickým informačním centrem Pardubice.

KKAAMM  pprroo  dděěttii

Pardubický kraj má nespočet krásných míst. A babí léto přímo vybízí k výletům za 
jeho historií, do krajiny plné překvapení. Za humny se často může skrývat kouzlo 
nepoznaného. Takže jezdíte rádi vlakem na rodinné výlety? Nevíte, kam se příště 
vydat? Máme pro vás zajímavý tip na výlet, ale také jak ušetřit. 

Polička

Moravská Třebová

Pardubice
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Každého, kdo se do nové hry s  podtitulem 

„Známé i  neznámé osobnosti Českomoravského 

pomezí“ zapojí, čeká mnoho nezapomenutelných 

zážitků. Navštíví oblíbené atraktivity regionu, do-

zví se spoustu zajímavých informací, bude se bavit 

při plnění nevšedních úkolů a  sbírat body na své 

hráčské konto. Jak napovídá už sám název, role 

průvodců se ujaly věhlasné i  méně známé osob-

nosti. Účastníci hry se seznámí se svitavským Oska-

rem Schindlerem, princeznou Hereret z Moravské 

Třebové, M. D. Rettigovou z Litomyšle, vysokomýt-

ským designérem Josefem Sodomkou nebo sta-

vitelem poličských hradeb Zdislavem. To ale není 

zdaleka vše. Pro hráče jsou připraveny hodnotné 

ceny, např. víkendové pobyty, vstupenky do pamá-

tek i na festival Smetanova Litomyšl 2014, poukazy 

do restaurací, nebo dvacet plzeňských piv. Tak ne-

váhejte a zahrajte si GEOFUN!

www.ceskomoravskepomezi.cz/geofun
www.geofun.cz

? 
Ve kterém z historických měst 

Českomoravského pomezí najdete památku 

zapsanou na seznam UNESCO?

a) v Poličce

b) v Litomyšli

c) v Moravské Třebové

Své odpovědi zasílejte do 15. září na adresu redak-

ce nebo z www.kampocesku.cz.

Autoři pěti správných odpovědí získají ceny věno-

vané Českomoravským pomezím. 

Znojemské 
historické vinobraní
Přijeďte prožít historickou slavnost, 
ochutnat skvělé víno i perlivý burčák 
13. a 14. září do Znojma. 

Město přivítá krále Jana Lucemburského, ná-

městí ožijí vystoupeními hudebních hvězd, tan-

cem, rytířskými turnaji a kláními, fakírskými a oh-

nivými show, noc prozáří stovky pochodní a víno 

poteče proudem. Pro děti je speciálně připraven 

program v  hradním příkopu. Permanentky na 

celé vinobraní jsou již v  předprodeji, pro studen-

ty a  osoby nad 60 let jsou připraveny slevy, děti 

a mládež do 15 let mají vstup zdarma.

www.znojemskevinobrani.cz

Slevy a bonusy poskytují
• hrady, zámky, muzea a galerie
• sportovní, ubytovací a wellness zařízení
• restaurace a kavárny
Bonus pas získáte v informačních 
centrech i u všech poskytovatelů slev.

www.ceskomoravskepomezi.cz

Navštivte nejzajímavější místa Českomoravského pomezí
a ušetřete spoustu peněz se slevovou knížkou Bonus pas.
Litomyšl 
Svitavy 
Moravská Třebová
Vysoké Mýto  
Polička 

Užijte si
55 slev
a bonusů!

Staňte se fanoušky
Českomoravského pomezí
na Facebooku a soutěžte
o zajímavé ceny.

GEOFUN – bavte se a hrajte o super ceny
Víte, co je to GEOFUN? Jedná se o novou unikátní hru vycházející z populárního 
geocachingu, která byla v létě spuštěna v Českomoravském pomezí. Pokud jste 
majitelem iPhonu nebo telefonu se systémem Android a chcete si užít spoustu zábavy, 
poznávat nová místa a soutěžit o hodnotné ceny, je GEOFUN určen právě pro vás.
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Vinařství má v naší zemi dlouhou historii. Pěstování vinné révy a kulturu vína 
na naše území přinesli zřejmě ve 3. století Římané. Největší rozvoj zaznamenalo 
vinařství za vlády Karla IV.

lidových krojů, tanců a  písní, z  nichž mnohé jsou 

právě o víně. A proč by ne? Vždyť právě u vína se 

zpívá nejlépe.

Přijměte naše srdečné pozvání na jižní Moravu 

na oslavy vinobraní nebo do četných sklepů a vino-

ték, kde můžete víno degustovat, povídat si o něm 

se vstřícnými vinaři nebo si vybrané vzorky odvézt 

s  sebou. Více informací na www.jizni-morava.cz 

a www.vinazmoravy.cz.

Vinařské zajímavosti 
na jižní Moravě (výběr)

Salon vín České republiky ve Valticích 

Degustační expozice je umístěna ve stylově upra-

veném sklepení zámku ve Valticích. Nabízí ochut-

návku nejlepších moravských a českých vín.

www.salonvin.cz

Moravské vinařské stezky 

Trasa 1 200 km dlouhé sítě 10 vinařských cyklis-

tických stezek nabízí poznání folkloru, vína a  pa-

mátek. Deset vinařských stezek propojuje 285 km 

dlouhá páteřní Moravská vinná stezka.

www.stezky.cz

Vinice Šobes

Jedna z  nejkrásnějších vinic v  České republice na 

prosluněném svahu nad meandrující řekou Dyjí. 

Vinice má nejkvalitnější polohu pro pěstování 

vinné révy. V letních měsících je ve vinici otevřena 

ochutnávka vín společnosti Znovín Znojmo.

www.znovin.cz

Regionální muzeum Mikulov 

Sídlí na mikulovském zámku. Součástí je i  vinař-

ská expozice s historickými vinnými lisy a obří sud 

o obsahu 1 014 hektolitrů.

www.rmm.cz

Petrov – Plže 

Soubor historických vinných sklepů se slováckými 

ornamenty; památkově chráněný.

www.obec-petrov.cz

Svobodná republika Kraví hora 

Recesistická vinařská republika v  obci Bořetice, 

s vlastním prezidentem, znakem, praporem a mě-

nou; vinné sklípky a stylový hotel. 

www.republikakravihora.cz

Pavlov – vesnická památková zóna s  vinařskými 

domky ve stylu moravského selského baroka, vý-

chodisko turistických i cyklistických tras. Množství 

vinařských akcí, např. Léto otevřených sklepů. 

www.otevrene-sklepy-pavlov.cz

Tipy na putování 
za vínem (a nejen za ním)
13.–14. 9. 2013 Znojemské historické vinobraní
www.znojemskevinobrani.cz

6.–8. 9. 2013 Pálavské vinobraní
www.palavske-vinobrani.cz

11. 11. 2013 Svatomartinské víno Brno
www.svatomartinskevino.cz

16.–17.  11. 2013 Festival otevřených sklepů – 
sv. Martin na Mutěnicku, www.otevrenesklepy.cz

8. 11. – 8. 12. 2013 Vánoční  festival otevřených 

sklepů, www.otevrenesklepy.cz

Ne náhodou má Jihomoravský kraj ve svém 

znaku zlatý vinný hrozen. Na území kraje je soustře-

děno více než 94 % vinic České republiky. Moravská 

vinařská oblast se dále dělí na čtyři podoblasti:  mi-

kulovská,  slovácká, velkopavlovická a znojemská.

Stejně jako v minulosti také dnes dává líbezná 

jihomoravská krajina svým vínům unikátní charak-

ter. S vinařskými oblastmi velmi úzce souvisí stále 

živé lidové tradice, pestrá paleta dochovaných 

Za vínem
na jižní Moravu
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Užijte si tak trochu jiné výlety! Ať už s rodinou, 
nebo školní třídou, na unikátní TECHNO TRASE 
vás čeká zábava i poznání. Návrat do školních 
lavic si tak můžete zpestřit třeba i výukou na 
čerstvém vzduchu. Druhý ročník Fajneho léta, 
série kulturních akcí na technických atraktivitách, se sice 
pomalu chýlí ke konci, přesto první dva zářijové víkendy na 
vás čekají ještě na čtyřech místech. Téměř všech dvanáct 
atraktivit TECHNO TRASY však můžete obdivovat celoročně. 

5. Úzkokolejná dráha – Třemešná, Osoblaha, Slez-

ské Rudoltice – dvacetikilometrová trať o rozchodu 

760 mm se vyznačuje množstvím oblouků, z nichž 

jeden je nejmenší v celé České republice.

6. Technické muzeum Tatra Kopřivnice – jedi-

nečná a nejucelenější sbírka věnovaná Kopřivnické 

Vozovce, později proslavené jako fenomenální au-

tomobilka TATRA.

7. Pěchotní srub MO-S5 „Na Trati“ u Bohumína 

– jeden z prvních pěchotních srubů v ČSR, posta-

vený v letech 1935 až 1938 v systému stálého po-

hraničního opevnění.

8. Dolní oblast Vítkovice – důl, pece a koksovna 

tvoří dohromady areál nazývaný také „Ostravské 

Hradčany“ a nabízí mimo jiné jedinečnou vyhlídku 

z vysoké pece na Ostravu a okolí.

9. Landek Park – propojení hornického muzea 

jako technické památky s vrchem Landek, národní 

přírodní památkou.

10. Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky – vy-

soce ceněná prezentace jedinečného fortifi kační-

ho systému naší republiky.

11. Hasičské muzeum města Ostravy – historie 

i současnost hasičství a záchranných systémů.

12. Vagonářské muzeum ve Studénce – muzeum 

slavné vagonky, jejíž provoz byl ukončen v  roce 

2003.

www.technotrasa.cz

Fajne léto
7. 9. Landek Park

8. 9. Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

14. 9. Hasičské muzeum města Ostravy

15. 9. Vagonářské muzeum ve Studénce

Fajne babí léto

A  jaké technické skvosty vás na TECHNO TRASE 

čekají?

1. Vodní mlýn Wesselsky – rozsáhlý areál s  mlý-

nem z  16. století s  funkční mlýnskou technologií, 

která je ojedinělá mlýnským složením s  mlecími 

kameny. Pozoruhodný je i  vodní náhon k  mlýnu 

a  v  náhonu kamenná lednice, v  níž stojí dřevěné 

mlýnské kolo.

2. Kosárna v Karlovicích ve Slezsku – soubor bu-

dov dokumentující řemeslný a  zemědělský život 

na slezské vesnici.

3. Důl Michal – národní kulturní památka – mimo-

řádně autentický průmyslový areál, na jehož dvou 

prohlídkových trasách nahlédnete do prostředí ka-

menouhelného dolu z počátku 20. století.

4. Pivovar Radegast Nošovice – jeden z  nejmo-

dernějších pivovarů v České republice představuje 

výrobu zlatého moku.
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Budete svědky v Evropě zcela ojedinělého zá-

vodu ptáka se strojem. Raroh velký jménem Kiro 

v  průběhu závodu předhání model letadla rych-

lostí až 351 km/h. Když „Královna“ – orel bělohlavý 

s  rozpětím křídel 2,6  metru – plachtí jen několik 

centimetrů nad hlavami nadšených diváků, stačí 

pouze sklonit hlavu. Ve svém černém fraku z peří 

se představí další dravec, kondor krocanovitý jmé-

nem Charlie Chaplin. Ten ukazuje svou šikovnost 

a zručnost při originálním hledání předmětů. 

Dobrovolníci dopředu! Když Punky, karančo 

jižní, s drzým účesem a barevným zobáčkem pře-

skakuje mezi řadami diváků z hlavy na hlavu, do-

poručujeme nasadit čepice a zůstat v klidu sedět. 

Tanec černého luňáka mezi nebem a zemí doslova 

bere dech. S  lehkostí předvádějí letečtí akrobaté 

své triky. Velké fi nále 

patří nejmenšímu z  vel-

kých: Herkules, roztomilý 

sokol pestrý, je atrakcí 

pro děti, které ho smějí 

vypustit k  nebi z  vlastní 

paže. 

Jedinečná letecká 

show v  nejmodernějším 

a  nejpřírodnějším ev-

ropském parku s dravým 

ptactvem je fascinujícím 

výletem do světa ptáků. 

Přestože se zjevně od-

lišují od nás lidí, zážitek 

a  poznatky z  každoden-

ních představení nám 

tyto opeřené vzdušné umělce trochu přiblíží. Od 

dubna 2013 jsou letecká představení parku s dra-

vým ptactvem Katharinenberg tlumočena do zna-

kové řeči, aby se i  lidé se sluchovým postižením 

mohli dozvědět více o zručnosti, inteligenci a umí-

něnosti opeřenců.

Sokol Sina, karančo jižní Punky, umíněná 

samička supa bělohlavého Brunhilda a  dalších 

61 dravců 23 různých druhů představují s vyzrálou 

dokonalostí svůj životní prostor a  dovednosti. To 

vše v  Katharinenbergu – parku s  chovem dravců 

a sokolnictvím.

www.wunsiedel.de

O vaše nevšední zážitky se postarají Kiro, Punky, Brunhilda a další. Od dubna 2013 
jsou tu opět s námi: páni nebe a jejich impozantní kousky. Každý z vás může na 
vlastní kůži zažít letecké představení s dravým ptactvem v parku Katharinenberg 
ve Wunsiedelu – nově také v posunkové řeči.

Bedřich a Helena Potomci

Přijeďte obdivovat pány nebe

Brunhilda

p BALNEOTERAPIE, DETOXIKAČNÍ a ANTISTRES 
pobyty p SENIOR MINI a MAXI WELLNESS p 

p WELLNESS pobyty a víkendy p MINI a MAXI 
AQUA balíček p WELLNESS AQUA víkendy p 

p TURIST a KLASIK víkendy p 
p SUPER RELAX pobyty p Víkend POHODA p 

MEDOVÉ týdny p

20 let jsme tu 
s vámi , oslavujte
spolu s námi!

Kdo 20 let v tomto roce dovrší, 
toho 20% sleva z pobytu potěší!

p
Pro děti sleva až do 100 %! 

p

WELLNESS a RELAX POBYTY 
v hotelech Sorea

p
Vysoké Tatry – Spiš – Nízké Tatry 

– Piešťany – Bratislava

www.sorea.sk
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panely a  na informačních tabulích se dozvíte, co 

kde v lese roste, žije a dýchá.

Zážitek z  takové procházky je opravdu neo-

pakovatelný a  vskutku nezapomenutelný. Stezka 

je bezbariérová a  její sklon 2 až 6° umožňuje po-

hodlný a  příjemný výstup nad koruny stromů jak 

lidem na invalidním vozíku, tak i rodičům s dítětem 

v kočárku.

Nejdelší stezka v  korunách stromů na světě 

Baumwipfelpfad se nachází jenom pár kilometrů 

od českých hranic v bavorském Neuschönau v Ná-

rodním parku Bavorský les. Tak neváhejte a  obo-

haťte se o nové zážitky i vy!

www.stezkavkorunach.cz

Tato originální stezka umožňuje získat zcela 

nové, neobvyklé vjemy a  zážitky. Návštěvníci se 

mohou například dotknout stromu ve výšce, kam 

by sotva kdy vylezli, ba co víc, mohou strom i mírně 

rozhoupat. Získávají tak pocit síly podobné větru, 

jenž v  tuto chvíli není jediným, kdo dokáže po-

hnout stromem. Stezka vás po celou dobu vašeho 

pobytu na ní „nenechá v  klidu“... Pomalu prochá-

zíte po dřevěné „lávce“, pokud chcete, vyzkoušíte 

si svou rovnováhu na lanech či jiných adrenalino-

vých prvcích, sem tam si pohrajete s interaktivními 

Stezka v korunách stromů
Na stezce dlouhé 1 300 m, mezi stromy ve výšce 8 až 25 m a s rozhlednou vysokou 
44 metrů, jež nabízí fantastický výhled nad korunami stromů do nádherné krajiny 
lesů a hor Bavorského lesa na jedné straně a do kulturní, pečlivě obhospodařované 
krajiny na straně druhé, je při dobrých povětrnostních podmínkách možno 
dohlédnout až k Alpám.

Léto na Liptově nekončí

Rezervace ubytování  a více informací na www.visitliptov.sk

Vydejte se na cestu za poznáním, zábavou, kulturou, 

dobrodružstvím, adrenalinem nebo tradicemi

Více zážitků 
a atrakcí za míň peněz! 

Atraktivní slevy ve výši 5 až 50% na vstupy do více 
než 60 největších atrakcí a výletních míst regionu Liptov

Výhodné pobytové balíky  VÍCE NOCÍ= VYŠŠÍ SLEVY 

Cyklostezky 
pro každého
Více než 600 
kilometrů 
cykloturistických stezek 
různých náročností 
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Správné odpovědi a výherci

Tajenku křížovky a odpovědi 

na foto-hádanku nám zašlete 

do 15. září na adresu redakce 

nebo z www.kampocesku.cz.

Dvakrát třem autorům 

správných odpovědí zašleme 

mapu věnovanou 

vydavatelstvím

Kartografi e PRAHA.

e 

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

Mazaní čtenáři
získává od redakce magazínu KAM po Českuza vydání červenec–srpen 2013

Infocentrum Město TáborŽižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

Luděk Sládek
šéfredaktor

Soutěže za měsíce červenec–srpen 2013
Celkem došlo 2 474 odpovědí, z toho 2 349 z internetu a 125 dopisů

Kartografi e Praha
otázka: Ve které osadě v Jizerských horách můžete navštívit sklářské muzeum?

odpověď: b) Kristiánov

soutěžilo: 398 čtenářů; správně 375; špatně 23

výherci: Iva Lainová, Kladno; Zdeňka Trnková, Fulnek; Ondřej Karas, Králův Dvůr

Zruč nad Sázavou (test pro děti)
otázka 1: a) obuvnickou

otázka 2: c) 1328

otázka 3: b) Kaleniců

otázka 4: c) panenky, kočárky, medvídky a další hračky

otázka 5: a) rytířem jeho družiny

soutěžilo: 431 čtenářů; správně 312; špatně 119

výherci: Květa Čípová, Česká Třebová; Zdeňka Horálková, Teplice; Alena Oltová, Kolín 2; Zdeněk 

Mouca, Třeboň; Bohumil Zoufalý, Znojmo

Muzeum čokolády
otázka: Ve kterém jihočeském městě můžete navštívit toto muzeum?

odpověď: c) v Táboře

soutěžilo: 729 čtenářů; správně 698; špatně 31

výherci: Mariana Antonická, Archlebov; Karola Bradová, Klabava 6; Jana Říhová, Ústí nad Labem; 

Miroslav Jouza, Brandýs nad Labem; Tomáš Provazník, Hradec Králové

Edice ČT
otázka: Od kterého roku se vysílá pořad „Chcete mě?“?

odpověď: od roku 1992

soutěžilo: 451 čtenářů; správně 431; špatně 20

výherci: Hana Fišerová, Strakonice; Eva Mácová, Bechyně; Karel Veselý, Most 1

Křížovka
…oblast je domovem vzácných stepí

soutěžilo: 465 čtenářů; správně 463; špatně 2

výherci: Kateřina Šilhánová, Prosetín; Miloš Harsa, Praha 10; Václav Živný, Plzeň

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Nápověda: a) Třístoličník   b) Kralický Sněžník  c) Ještěd

Poznáte místo na fotografi i?
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www.openczechia.eu III

PROJEKT PO STOPÁCH FILMAŘŮ JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ERDF PROSTŘEDNICTVÍM EUROREGIONU GLACENSIS 

Vydejte se po stopách fi lmařů 
ve východních Čechách…

Veselý Kopec 

Veselý Kopec – Cirkus Humberto 

(František Filip, 1988)

zámek Litomyšl

zámek Litomyšl – Filosofská historie 

(Otakar Vávra, 1937)

zámek Doudleby nad Orlicí 
zámek Doudleby nad Orlicí – Bathory (Juraj Jakubisko, 2008)

krematorium Pardubice 
krematorium Pardubice – Spalovač mrtvol (Juraj Herz, 1968)

klášter Hora Matky Boží v Králíkách klášter Hora Matky Boží – Zánik samoty Berghof (Jiří Svoboda, 1983)

obec Bystré 

Bystré – Všichni dobří rodáci 

(Vojtěch Jasný, 1968)

Další tipy na fi lmová místa i výlety najdete na www.vychodnicechy.info 

VVýýchhooddní Čechy
Východní Čechy



O F I C I Á L N Í  V O D A

IMM media

OD 12.ZÁŘÍ 2013
V DIVADLE KALICH

Hudba Ondřej Soukup
Libreto a texty písní Gabriela Osvaldová

V roli pantera Baghíry Jiří Korn

STRHUJÍCÍ CHOREOGRAFIE A AKROBATICKÁ ČÍSLA

Režie 

Spolupráce na libretu Miroslav D. Mirčev
Scéna Jakub Kopecký  Kostýmy Simona Rybáková

Choreografi e Jana Burkiewiczová, Adéla Stodolová

ÍCÍ CHOREOGRAFIE A AKROBATICKÁ ČÍSL

MIMOŘÁDNÝ MUZIKÁLOVÝ ZÁŽITEKÝ ÁLOVÝ ZÁŽITEK

ORIGINÁLNÍ VÝPRAVNÁ SHOW

PRO VELKÝ ÚSPĚCH PRODLOUŽENO! NEJVĚTŠÍ HITY SKUPINY ELÁN V DIVADLE KALICH

„To nejlepší, co je 
v Praze momentáln  

k vid ní.“

Re lex

m u z i k á l

hudba: O. SOUKUP • scénář: J. HUBAČ • texty písní: G. OSVALDOVÁ

„Jeden z nejzda ilejších 
muzikál  v novodobé eské 
historii.“ Hospodá ské noviny

„V Divadle Kalich p ipravili doslova muzikálovou bombu.“  Blesk magazín

MIRJAM LANDA  •  DANIEL LANDA

„Touha je dílo s vynikající 
hudbou, výpravou, režií 

a hlavn  výkony. Je vtipná, 
svižná a zábavná.“  Musical.cz

NENECHTE SI UJÍT NÁVRAT 
LEGENDÁRNÍHO MUZIKÁLU!  
UVÁDÍME POUZE DO ČERVNA 2014!

Příběh o nekonečném snění

O M E Z E N Ý  P O Č E T  P Ř E D S T A V E N Í


