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Chcete KAM
až domů k vám?

Kam až domů k vám
n KAM po Česku vychází ZDARMA, v českém jazyce, 9x ročně 

n zasilatelská cena (poštovné + balné) je za kalendářní rok 252 Kč 

n cena jednoho zaslání jednoho vydání KAM po Česku je 28 Kč

n BONUS: magazín KAM na výlet speciál 2014 

Jak objednat?
poštou na adrese: 
KAM po Česku 
Kubelíkova 30
130 00 Praha 3

e-mailem: redakce@kampocesku.cz
SMS: ve tvaru KAM na číslo 602 223 279
(cena SMS je dána tarifem vašeho operátora)

www.kampocesku.cz
www.kamnavylet.info
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Milí čtenáři,
možná čekáte, že 

si postesknu nad letoš-
ní zimou, a  budete mít 
pravdu. Zima letos byla 
opravdu zvláštní a  jen 
doufám, že nepřijde až 
začátkem května. Lámal 
jsem si hlavu nad tím, jak 
je možné, že nás ve své 
tradiční podobě tak mis-
trně minula. Kde se vzala 

teplá fronta z východu, ovlivňující počasí u nás? Byla 
snad zapříčiněna tím, jak Rusové po olympiádě pálili 
hokejky? Ostatně, my jsme jim s tím mohli klidně 
pomáhat. Tedy až do okamžiku, než odstoupil tre-
nér nároďáku a český fanda optimista opět uvěřil na 
zázraky. Ale co když jsme si někde zavařili? Tím by 
se oteplení dalo také vysvětlit, ale to se mi zdálo být 
nepravděpodobným. Potom už zbývá jediné. Někdo 
si z nás tropí kruté žerty. Ví dobře o naší vypočíta-
vé neochotě platit horentní sumy za předvánoční 
nákupy, o našem otálení a toužebném očekávání 
lednových výprodejů vybavení na zimu. Tak zařídil, 
že zima nepřišla. 

Kdo ví, co nám letošní rok přinese. Někomu 
nejspíš nadělí, někomu, třeba jako mně, něco nebo 
někoho vezme. Přesto pátrat po budoucnosti je 
hloupost. Budoucnost tvoříme my. Jen musíme pa-
matovat na to, co o nás řekne historie. Trápí mě ale 
všudypřítomná lidská závist a nenávist, proti kterým 
nás stejně jako proti lidské hlouposti nikdo nepojistí. 
Ale měli bychom vědět, že závist proměňuje vzdě-
lané lidi v mlčenlivé posluchače a závistivé v lůzu. 
A nenávist? Sžírá lidi zevnitř. Obojí nejspíš pramení 
z pocitu osobní nedostatečnosti, který je projevem 
nedostatku odvahy. Snad si konečně uvědomíme, 
že i když jsme na tomhle světě na doživotí, není to 
na věky a čas letí. 

Proto si myslím a opakuji to stále, velkou jisto-
tou nám budiž turistika a objevování míst, která na 
nás pořád čekají. Když jsme připravovali předjarní 
– březnové vydání našeho magazínu, přistihl jsem 
se, že místa mi známá nepoznávám, protože jsou už 
docela jiná. Často krásně opravená, s novou fasádou 
či zajímavou expozicí a vždy s cílem překvapit. Jsem 
rád, že právě toto vydání je věnováno školním výle-
tům, muzeím, galeriím a expozicím. Věřím, že děti 
předškolní, školní i poškolní budou překvapeny, až 
zjistí, že odloučení od světa počítačů nemusí být vždy 
jen domácím trestem. Naopak, může být odměnou 
v podobě poznání. 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Zdravím z Letohradu. Včera v informačním centru 

v Letohradě jsem si opět vzala turistický magazín 

Kam po Česku. Na str. 12 píšete, že jen ve Středo-

českém kraji je možno vidět tuto květinku, tak já 

Vám ji zasílám též z  Letohradu, v  parku jich tady 

rostou tisíce. Přijeďte se podívat, sněženky, bledu-

le, rododendrony a růže i jiné od března, ale když 

přijdou mrazy, je po kvítkách. Je tu k  vidění také 

Muzeum řemesel, v kostele je také štukatura. 

Pohled posílá kamarádka Marie Pospíšilová 

Dobrý den, paní Pospíšilová, děkuji Vám za krásný 

pohled a rád věřím, že v Letohradu máte podobných 

kvítků po celý rok nepočítaně. Zvláště letos, kdy proží-

váme zimu nezimu. Navíc si myslím, že pan hejtman 

Středočeského kraje to myslel spíše obrazně, než že 

by konstatoval, že jinde nerostou. Každopádně moc 

rád se u Vás v Letohradu zastavím, děkuji za pozvání. 

KAM po Česku nemá chybu a budeme moc litovat, 

když mineme nějaké jeho vydání. A děkuji samo-

zřejmě za minulou výhru. Jsme turisté, a tak se nám 

všechny mapy velmi hodí. 

Moc zdravím. Lajksnerová

Víte, paní Lajksnerová, jsme rádi, že se Vám náš ma-

gazín líbí. Ono to totiž ani jinak nejde. Není magazín, 

nejsou čtenáři a naopak. Navíc když nám naši čtenáři 

píší, moc nám tím pomáhají. Třeba s  tipy na výlety, 

s pozvánkami na zajímavé akce, jsou zkrátka naši ko-

legové všude tam, kam se my zrovna nedostaneme. 

Dobrý den, zjistila jsem, že vydáváte Přehled kul-

turních pořadů v Praze, který si kupuji už řadu let. 

Jste novým vydavatelem? 

Naďa Čížková, Praha

Dobrý den, paní Čížková, máte pravdu. Dřívější titul 

vydávaný pod názvem Přehled kulturních pořadů 

v Praze vydává od ledna (62. ročník) redakce KAM po 

Česku pod názvem Pražský přehled kulturních pořa-

dů. Pevně věříme, že i  nadále bude Vaším kvalitním 

průvodcem děním v Praze i jinde.

Podle několika zdrojů (českých i  německých) byl 

kostel postaven v letech 1727–1732, tudíž vaše al-

ternativy neodpovídají. 

Karel Zelenka

Dobrý den, pane Zelenko, děkuji za Váš dotaz ohled-

ně soutěže „Zimní Šumavou“ z  lednovo-únorového 

vydání magazínu KAM po Česku. Protože se přímo 

nad vchodem do kostela nachází vytesaný nápis 

uvádějící přesné datum položení základního kamene 

kostela (navzdory letopočtům uváděným v  literatu-

ře), brali jsme za správnou odpověď právě to. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

 Stonehange  Carnac

 Slunovratové kameny Kounovské kamenné řady

Pohanští obři (Slunovratové kameny) u zaniklé vsi 

Horní Světlé Hory na hranici s  Německem. Snad 

se jedná o  tzv. vizíry pro pozorování letního slu-

novratu. 

Kamenné řady u Kounova na ploše 11 ha nebý-

valy osamocené. Spolu s dalšími řadami na Klučku 

a  u  Nečemic směřovaly do dnešní vesnice Lipno. 

Proč? Kdo ví. Alois Rula

Podobným způsobem utkaná i  přibližného 

stáří je tkanina nalezená v  Lulči u  Vyškova – jde 

o  nejstarší tkaninu dochovanou na našem úze-

mí. Ve druhém století před Kristem v  Číně spatřil 

světlo světa tzv. ležatý podnožkový stav. O 400 let 

později přišel také z Číny, tentokrát ale do Evropy, 

zdokonalený stav s  osnovním válcem a  brdem 

(brdo – součást tkacího stroje pohybující nitěnka-

mi a  tvořící tzv. prošlup). O mnoho let později ve 

viktoriánské Anglii vynalezl J. Kae (1733) létající 

člunek opatřený kolečky s osnovními nitěmi. Díky 

tomu došlo až k  trojnásobnému zvýšení výkonu 

ručního stavu, asi 40 m útku za minutu. Vývoj tkal-

covského stavu pokračoval a roku 1785 přišel jiný 

Angličan E. Cart wright s vynálezem prvního tkací-

ho stroje. Přestože léty zdokonalované tkací stroje 

dnes látky doslova chrlí, ruční tkaní v klidu vstou-

pilo i  do 3. tisíciletí našeho letopočtu. Dokladem 

toho je řada tradičních ručních chráněných dílen 

nejen v Turecku, ale i u nás, třeba návrat ke tkaní 

tapiserií v Jindřichově Hradci. Dál se tak rozléhá díl-

nami ono monotónní klapání: na cukr, na kafe, na 

cukr, na kafe…jako za dob našich babiček. 

-kar-

Přísně tajné megality
Kdo by neznal megalitickou památku ze Salisburské pláně v jižní Anglii, když 
tu stojí 5000 let. Podobně tomu je i v případě megalitických řad v bretaňském 
Carnacu, které mohou být ještě starší. Co ale mají tvůrci těchto staveb společného? 
Neznáme je, stejně jako účel nebo stáří jejich staveb. 

Na cukr, na kafe…
Je tomu již devět tisíc let, co v turecké Anatolii kdosi vynalezl cosi, čím se daly 
vyrábět lněné tkaniny rychleji. Ono něco pracovalo na jednoduchém principu 
proplétání osnovy napnuté v pevném rámu a dnes tomu říkáme stav. Ostatně 
dodnes je Turecko jakousi Mekkou tkanin, koberců a vzácných látek. 
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KAM na výlet s:
Karlem Benetkou

Grafik, malíř, ilustrátor 

a  autor kresleného humoru 

se narodil 6. září 1938 v Praze. 

Absolvoval pražskou SOŠV 

Hollarova a  soukromá studia 

malířství a sochařství. Od roku 

1968 je ilustrátorem různých 

časopisů a autorem kresleného 

humoru v různých časopisech 

(Květy, Vlasta, Dikobraz, Ahoj, 

Křížem krážem, Svět ženy aj.). 

Ilustroval i celou sadu učebnic 

pro ZŠ i SŠ. Známý je také svou tvorbou pro děti – 

omalovánky, básničky a kresby zvláště pro časopis 

Klokánek a Pastelka. Je pravidelným dárcem svých 

děl ve prospěch konta bariéry. 

A tady je jeho tip na výlet.

Krupka. Chodil jsem tam do školy do čtvrté a páté 

třídy. Lezli jsme na jakousi skálu nad Krupkou (říkalo 

se jí, tuším, Mrtvá skála), odkud byl závratný pohled 

do hloubky. Naklonit se z Mrtvé skály v nás vyvolávalo 

pocit závrati a hrdinství.

Na louce u lesa jsme jednou s kamarádem vykopa-

li poklad – hromadu nábojnic do pušky. Samozřejmě 

že nás napadlo vyzkoušet si jejich kvalitu a naházeli 

jsme několik hrstí patron do ohně. Pak jsme ze vzdále-

nosti asi pěti metrů sledovali, jak v ohni každou chvilku 

exploduje další nábojnice a je slyšet, jak se jejich pro-

jektily trefují do stromů v blízkém lese.

Na Komáří vížku, jak se jmenuje ta chalupa nad 

Krupkou, tehdy nevedla lanovka. Za vrcholem byla 

malá vesnička Fojtovice, odkud byli po válce vystě-

hováni její obyvatelé. V domcích zůstalo všechno vy-

bavení od nábytku až po pendlovky s vyřezávanými 

fi gurkami, v nichž vyřezávaný panáček původně tloukl 

každou hodinu paličkou do zvonku. Teď už netloukl. 

Hodiny ležely na zemi a někdo na ně naházel několik 

cihel z rozvalených kachlových kamen. Na úzké silni-

ci, která vedla před domky, byly vyházeny hromady 

dalších předmětů. Odnesl jsem si odtamtud na pa-

mátku jen porcelánový hrnek s obrázkem a nápisem: 

„ Andenken vom Muckenberg. Bohm Erzgeb 800 m.“

Komáří vížku jsem naposledy zdolal s několika ka-

marády ještě předtím, než jsem byl povolán do základ-

ní vojenské služby. Z vojny jsem se vrátil už do Prahy. 

Jestliže někdy navštívíte tato místa, pozdravujte 

je. Je v nich kousek romantiky mého dětství. 

Děkuji za krásný tip a přeji hodně sil a nápadů 

ve Vaší umělecké tvorbě.

Marcela Kohoutová, redaktorka

Dějiny skla začínají kolem roku 3 000 před 

Kristem ve starém Egyptě, kde se používalo zatím 

jen jako glazura na keramiku – fajáns. První sklo se 

tvarovalo do malých nádobek na cokoli, korálků, 

ozdob, šperků či amuletů. V  gotice se začalo po-

užívat hojně také na okenní vitráže. Významnými 

sklárnami té doby byly sklárny italské, produkující 

známé benátské sklo. U nás se sklo prvně objevilo 

díky importu perel v období únětické kultury, tedy 

ve starší době bronzové. Od 13. století dochází 

k rozmachu sklářství především na Šumavě a v Ru-

dohoří. Zlomem bylo 17. století, kdy se u nás začí-

ná vyrábět světově uznávaný český křišťál a o něco 

později také dvojstěnné a secesní sklo, pocházející 

ze skláren v Klášterském Mlýně. Zapomenout ne-

smíme ani na sklo laboratorní, vyráběné po roce 

1837 v Kavalierově sklárně na Sázavě. Přestože se 

v  průběhu staletí zdokonalovala jak sklářská pec, 

tak nástroje, zručnost i  výrobky, jednalo se v  zá-

sadě vždy o  to samé, tvarování sklářského písku 

roztaveného ve sklářské peci. A tak to asi i zůstane. 

-kar-

Využití nůžek je natolik široké, že pouhý výčet 

by nám zabral nejméně jedno dopoledne. Proč 

ale nosit dříví do lesa? Připomenout si můžeme 

i pár zajímavých asociací, kdy nám pro názornost 

posloužily nůžky stejně dobře 

jako při stříhání. Co třeba zná-

mé rozpočítadlo kámen, nůžky, 

papír, jinak také stříhání? Je to 

hra pro dvě i  více osob s  ales-

poň jednou rukou, která určí 

vítěze bez větší námahy a zcela 

spravedlivě. Kámen je sevřená 

pěst, papír natažená dlaň, nůž-

ky pak rozevřený prostředník 

s  ukazovákem. Vítězem se stá-

vá ten, kdo buď nůžkami stříhá 

papír, papírem zabalí kámen, 

nebo kamenem otupí nůžky. 

Jednoduché a  zábavné záro-

veň. A pak třeba nůžky jako ná-

zorná pomůcka popisující vý-

voj sociální situace ve společnosti, kde představa 

rozevírajících se nůžek jen říká jinými slovy, že soci-

ální politika státu stojí za starou belu. Tak i k tomu 

nám mohou posloužit nůžky.  -lgs-

Střepy přinášejí štěstí
Jak sám název napovídá a známé české přísloví potvrzuje, sklo je ušlechtilé 
po všech stránkách. Bývá čiré, průhledné i pevné, ale také křehké, tudíž lehce 
rozbitné, a střepy jsou navíc i zdraví nebezpečné. Když se něco rozbije, je to zlé, 
a když se rozbilo sklo, bylo to mrzuté. Dlouhá tisíciletí nebylo nikterak levné, bylo 
těžko dostupné a snad právě jako náplast na vzniklou škodu vzniklo konejšivé 
úsloví, že střepy nosí štěstí. 

Nůžky na mnoho způsobů
Každodenní součástí našich životů jsou nůžky. Málokdo ale ví, že pocházejí ze 
starověkého Egypta, pravděpodobně z období kolem roku 1 500 př. n. l. Nůžky 
podobné těm dnešním ale vynalezli až Římané kolem roku 100 n. l. Poté se na 
dlouhá léta jejich vývoj takřka zastavil. Tedy až do roku 1761, kdy přišel Robert 
Hinchliff e s prvními litými nůžkami. 
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magistra vitae
6 000 př. n. l.

První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l., 

a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v pá-

lených cihlách drží Mezopotámie okolo roku 

3 500 př. n. l. Cihly byly vysoušeny v pecích při tep-

lotě 1 000 °C. Z roku 640 př. n. l. pocházejí nejstarší 

krytinové tašky z Héřina chrámu na Olympu v Řecku.

3 500 př. n. l.

Sumerové jako první na světě začali používat ob-

rázkové písmo okolo r. 3 500 př. n. l. Kolem roku 

3 000 př. n. l. národy Peršanů, Asyřanů a Babyloňanů 

změnily obrázkové písmo na písmo klínové. Přibliž-

ně v této době začali Egypťané používat proslulé 

hieroglyfy. Roku 1 300 př. n. l. vzniklo z několika set 

znaků čínské písmo. 

200 př. n. l.

Nejstarší obloukové mosty postavili Římané okolo 

roku 200 př. n. l. Stavba nejstaršího kamenného ob-

loukového mostu u nás byla započata v roce 1158. 

Jednalo se zároveň o nejstarší most tohoto druhu 

v Evropě. Most byl pojmenován podle manželky 

českého krále Vladislava II. a získal přívlastek Juditin.

25. březen 1189

Bedřich (* okolo 1141/2 – † 25. března 1189), syn 

krále Vladislava II. a český kníže z rodu Přemyslov-

ců,vstoupil do našich dějin dokonce dvakrát. Od 

konce roku 1172 do září 1173 a podruhé koncem 

června 1178 do 25. března 1189, bohužel ale jako 

vladař zodpovědný za čtvrtstoletí státního úpadku.

17. březen 1534

Před 480 lety zemřel jeden z nejvýznamnějších čes-

kých šlechticů Vojtěch z Pernštejna a na Pardu-

bicích (4. dubna 1490 – 17. března1534). Pocházel 

ze starobylého moravského rodu Pernštejnů a stal 

se nejvyšším hofmistrem Království českého. Vlastnil 

rozsáhlá dominia, která úspěšně spravoval a rozšiřoval.

8. březen 1574 

Ten den byl Tomáš (Bílek) Albín z Helfenburka 

zvolen olomouckým biskupem. Byl to syn váženého 

rožmberského kancléře a sám působil v rožmber-

ských službách. Poté co ovdověl, vstoupil vysoko-

školsky vzdělaný Albín do duchovního stavu a dosáhl 

vysokých církevních hodností. Biskupem byl pouze 

jeden rok, traduje se, že byl otráven. 

3. březen 1584

Víte, kdo se zasloužil o stavbu rozlohou největšího 

českého rybníka Rožmberk? Byl jím jeden z nejzná-

mějších českých rybníkářů Jakub Krčín z Jelčan 

a Sedlčan. Krčín byl nástupcem Štěpánka Netolic-

kého, který již před Krčínem zamýšlel založení ryb-

níka v těchto místech. Rožmberk je chloubou umění 

stavby rybníků v českých zemích. 

Ke změně vlastníka i  názvu Hraběcího Nosti-

cova divadla na divadlo Královské stavovské došlo 

přesně před 215 lety, roku 1799. Mozart tu osobně 

dirigoval svoji operu Figarova svatba, která slavila 

u Pražanů velký úspěch, zatímco ve Vídni propad-

la. Mozart byl ohlasem dojat, a tak pro Prahu složil 

operu Don Giovanni, jejíž premiéru tu opět sám 

dirigoval. 

-mat-

Divadlo nechal postavit osvícenský aristokrat 

František Antonín hrabě Nostic-Rieneck stavitelem 

A. Haff eneckerem. Nostic chtěl postavit divadlo, 

kde by se hrála německá činohra a  italská opera, 

ale nevyhýbal se ani produkcím v  jiných jazycích. 

Divadlo je spojeno s počátky českého divadelnic-

tví – první česky hrané představení tu bylo uvede-

no roku 1785. Ze začátku se hrálo česky jen občas, 

od roku 1812 již pravidelně o nedělích a svátcích. 

Na scéně dnešního divadla se vystřídalo několik 

generací českých divadelníků, od bratří Thámů 

až k J. K. Tylovi, a zazněla tu i první původní česká 

opera Dráteník od Františka Škroupa. 

Klasicistní klenot centra Prahy
Ano, jedná se o Stavovské divadlo, které má i několik prvenství. Pokládáno je za 
jednu z nejkrásnější divadelních staveb Evropy, stalo se příkladem klasicistního 
slohu, ale i kolébkou prvních divadelních představení hraných v době národního 
obrození česky. Může se ale také pyšnit premiérou opery Don Giovanni 
W. A. Mozarta.

rénů. Karel  IV., syn Janův, dal 

původní fl orény upravit a ra-

zit jako dukáty, což se dařilo 

ještě za jeho syna Václava IV. 

Po další z  přestávek obnovil 

ražbu zlatých dukátů v Praze 

až Vladislav II. Jagellonský. 

Za kralování Ferdinanda I. se 

Pražská mincovna vrátila také 

k  ražbě mincí stříbrných – 

tentokrát tolarů (1539). S pře-

stávkami se to povedlo až do 

roku 1856. Pak už ale nic, až 

za 155 let, kdy byla v  Praze 

zatím naposledy obnovena 

tradice ražby mincí (2011). To 

nám ale přece nemůže zabrá-

nit připomenout si 12. března 

475 let od založení Pražské 

mincovny v roce 1539. 

Josef Grof

Každopádně pražská tra-

dice ražby mincí by tak byla 

starší než ta vídeňská (1194), 

nebýt smutného faktu, že 

mincovny byly v  Praze často 

uzavírány, nově otevírány 

a  měnily jak zřizovatele, tak 

místa. První ražby spadají 

do období vlády Boleslava I. 

(tzv. denárové období) a kon-

čí roku 1300 s  příchodem 

pražského groše. Ražba této 

mince hojně užívané ob-

chodníky celé střední Evropy 

se v  Praze ale dlouho neo-

hřála. Ještě za vlády Václava 

II. byla přesunuta do Kutné 

Hory. Nová mincovna pak 

v  Praze vznikla roku 1325 za 

vlády Jana Lucemburského 

pro potřeby ražby zlatých fl o-

Pražská mincovna
Z historického hlediska vzato by bylo správnější označení „Pražské mincovny“. 
Jednalo se totiž o více mincoven, které na území Prahy vznikly v průběhu staletí. 
První snad stávala od druhé poloviny 10. století poblíž III. nádvoří Pražského 
hradu, ale je dost možné, že i někde v okolí dnešního Malostranského náměstí. 

Interiér Stavovského divadla

Pohled z Rytířské ulice
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7. březen 1724

Uplynulo již 290 let od narození Josefa Bendy 

(7. března1724, Benátky nad Jizerou – 22. února1804, 

Berlin), českého houslisty a skladatele v pruské dvor-

ské kapele. Z jeho tvorby je známá houslová sonáta 

(ve Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbe-

sitz) a 12 capriccií pro sólové housle.

11. březen 1804

Carl Hardtmuth (11. březen 1804 – 19. září 1881) byl 

podnikatel, politik a hlavně ředitel fi rmy Koh-i-noor, 

slavné továrny vyrábějící psací a výtvarné potřeby. 

Firmu založil jeho otec a roku 1848 ji Carl přesunul 

z Vídně do Českých Budějovic díky dostupnosti suro-

vin a lepšímu dopravnímu spojení. Název Koh-i-Noor 

je odvozen od názvu diamantu.

4. březen 1849 

Císař František Josef I. vydal v Olomouci tzv. Břez-

novou či Stadionovou ústavu. Tuto oktrojovanou 

(„vnucenou“) ústavu vypracovali ministerský předseda 

Felix Schwarzenberg a ministr vnitra Franz Seraph 

von Stadion, podle kterého byla pojmenována. Nikdy 

nenabyla účinnosti a 31. 12. 1851 byla zrušena.

9. březen 1849

Třebechovický rodák, rolník, povozník, ale také lidový 

řezbář Josef Probošt (9. března 1849 – 20. března 

1926) zahájil práce na světoznámém Třebechovickém 

betlému roku 1882. Spolu s J. Sedláčkem jej dokon-

čili po první světové válce a v roce 1999 byl betlém 

prohlášen Národní kulturní památkou.

18. březen 1854

Tohoto roku by se dožila 160 let MUDr. Bohuslava 

Kecková (18. března1854, Bukol – 17. října1911, 

Kostomlaty nad Labem). Naše historicky první čes-

ká lékařka působila zejména ve Švýcarsku, protože 

v bývalé monarchii nebylo ženám umožněno provo-

zovat lékařskou praxi ani studovat medicínu. Později 

Kecková působila jako lékařka na Balkáně.

7. březen 1864

V  březnu si připomínáme 150. výročí, kdy se na 

Pardubicku narodil známý lékař a vlastivědný pra-

covník MUDr. Adolf Hrstka (7. března1864, Kleši-

ce – 19. května 1931, Moravská Ostrava). Hrstka se 

především zapsal do historie města Štramberku, když 

se podílel na záchraně pozůstatků štramberského 

hradu a na vzniku štramberské jednoty Sokol. 

1. březen 1869

Dnešní UniCredit Bank ČR, které se říkalo UniCredit, 

byla 4. listopadu 1868 založena pod názvem Živnos-

tenská banka pro Čechy a Moravu. Svou činnost 

zahájila v pronajatých prostorech nárožního domu 

ulice Na Příkopech a Panské 1. března 1869. Před 

válkou měla 1 068 zaměstnanců a 11 poboček.

Bedřich Smetana se narodil v pivovaru v Lito-

myšli do zámožné sládkovské rodiny. 

Jeho otec František Smetana byl třikrát žena-

tý a měl celkem 18 dětí, z nichž ale sedm zemřelo 

v dětství. Budoucí skladatel se mu narodil z třetího 

manželství s Barborou Lynkovou. Otec svého syna 

už od čtyř let zasvěcoval do hry na housle a v pěti 

letech mu obstaral učitele hry na piano. 

Gymnázium Smetana dostudoval až pod do-

hledem svého bratrance a profesora Josefa Františ-

ka Smetany v Plzni. Po dokončení studií odešel do 

Prahy, kde se chtěl dál věnovat hudbě. U věhlasného 

Josefa Proksche zahájil studium kompozice a navíc 

se mu podařilo získat místo učitele hudby v rodině 

hraběte Leopolda Thuna a v dalších šlechtických 

rodinách. 29. srpna 1849 se oženil se svou dávnou 

láskou Kateřinou Kolářovou. V manželství se jim 

narodily velmi brzy čtyři dcery. V roce 1856 přijal 

Smetana práci dirigenta ve švédském Göteborgu. 

Po návratu do Prahy se stal kapelníkem Pro-

zatímního divadla a také se konečně prosadil jako 

operní skladatel. Složil operu Braniboři v Čechách 

a  postupně ještě sedm dalších. Pro své hudební 

dílo je považován za zakladatele české národní 

hudby a především Prodaná nevěsta se stala vzo-

rem národní opery. 

V roce 1874 Bedřich Smetana ohluchl, ale i tak 

komponoval dál – vytvořil např. cyklus symfonic-

kých básní Má vlast, operu Hubička a další. V roce 

1876 se  defi nitivně přestěhoval ke své dceři Žofi i 

Schwarzové do myslivny v Jabkenicích. 12. května 

1884 zde po těžké nemoci skonal.

O  příčině jeho smrti se dodnes spekuluje. Pi-

tva Smetanova těla údajně potvrdila progresivní 

paralýzu jako následek příjice (syfi lis). Nejnověji je 

ale docent Jiří Ramba, který vyšetřoval Smetano-

vu lebku, přesvědčen, že choroba byla vyvolána 

chronickým infekčním zánětem kostní dřeně v ob-

ličejové oblasti, jímž trpěl od úrazu v  dětství. Na 

ostatcích prý byly známky vývojové anomálie způ-

sobené zpomalením růstu pravé poloviny obličeje 

následkem infekce. 

-mak-

Otec české opery
Zdá se to být neuvěřitelné, ale bude 
tomu 190 let, co se 2. března 1824 
narodil Bedřich Smetana. Ačkoliv jeho 
tvorba vyvolávala bouřlivé polemiky, 
stal se tento geniální skladatel už za 
svého života hlavním představitelem 
české hudby a národní kultury.

Pomník Bedřicha Smetany v Hořicích

KAM to vidí
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Historia 
magistra vitae
30. březen 1869

V Humpolci se narodil Aleš Hrdlička (30. března 

1869 – 5. září 1943), světoznámý americký antropo-

log a lékař českého původu. Přestože většinu svého 

života strávil v zahraničí, především v USA, byl vždy 

vlastencem a podporoval za všech okolností svou 

vlast a také české emigranty v USA. Zemřel ve Wa-

shingtonu na infarkt.

22. březen 1874

Letos v březnu by oslavil 140. narozeniny Bohumil 

Kučera (22. března 1874 – 16. dubna 1921). Byl to 

první český jaderný fyzik a profesor experimentální 

fyziky. Ačkoli se nedožil vysokého věku (zemřel ve 

47 letech), byl nepochybně jedním z nejtalentova-

nějších českých fyziků, k jehož žákům patřil i nositel 

Nobelovy ceny za chemii Jaroslav Heyrovský. 

14. březen 1884

Před 130 lety se narodil divadelní režisér Karel Dostal 

(14. března 1884 – 1. března 1966). Tak jako byla jeho 

sestra Leopolda Dostalová (první představitelka matky 

v Čapkově dramatu Matka) jedním z hlavních hereckých 

pilířů činohry Národního divadla, byl Dostal takovým 

pilířem mezi režiséry. Kromě režírování byl i hercem.

20. březen 1899

Narodil se zakladatel kosmického práva JUDr. Vladi-

mír Mandl (1899–1941). Jako první člověk na světě si 

uvědomil, že kosmický prostor není jenom prodlou-

žením vzdušného prostoru nad jednotlivými státy, 

a tudíž že státy a ani nikdo jiný nebudou tento prostor 

ani kosmická tělesa v něm se nacházející výhradně či 

soukromě vlastnit. 

24. březen 1899

115 let uplynulo od narození kapelníka, herce a zpěváka 

Rudolfa Antonína Dvorského, známého pod jménem 

R. A. Dvorský (24. března 1899 – 2. srpna 1966). Založil 

vlastní orchestr Melody Boys, který měl široký záběr, 

protože většina jeho členů ovládala několik hudebních 

nástrojů. Orchestr také nahrával fi lmovou hudbu.

25. březen 1929

Rodák z  Počátků Václav Jebavý, český básník 

a  spisovatel, psal pod jménem Otokar Březina 

(1868–1929). Proslul bohatostí jazyka, obrazovou 

fantazií, patosem i kosmickým vizionářstvím. Jen Jára 

Cimrman namítal, že jako básník symbolista si mohl 

vybrat svůj pseudonym trochu šťastněji. 

9. březen 1934

V letošním roce uplyne 80 let od narození prvního 

člověka, který vzlétl do vesmíru, Jurije Gagarina 

(9. března 1934 – 27. března 1968). Gagarin odstar-

toval svůj vesmírný výlet 12. dubna 1961, naši pla-

netu obletěl a po 108 minutách se vrátil zpátky na 

zem. K dalšímu kosmickému letu se během svého 

krátkého života již nedostal. 

stržena. Od nich očekávali jen nabídky za kovový 

šrot. Do týdne je měli. Vybrali si tu od důvěřivého 

Andrého Poissona. Brzy však vyšlo najevo, že jde 

o  podvod. Protože se ale Poisson cítil velice za-

hanben, že takhle naletěl, na policii nic neoznámil, 

a tak Lustig s kumpánem „zkusili prodat Eiff elovku 

do šrotu“ ještě jednou. Avšak tentokrát Lustigova 

oběť nahlásila vše na policii, ještě než obchod uza-

vřeli, nicméně Lustig a Collins zatčení unikli. Viktor 

Lustig byl vůbec šikula. Podvedl dokonce i Al Ca-

pona, ale nakonec ho v USA zatkli, odsoudili k 20 

letům v Alcatrazu, kde po jedenácti letech zemřel. 

Přes počáteční neoblibu dnes Eiff elovku navštíví 

šest a půl milionu návštěvníků ročně. Měla také ce-

lou řadu napodobenin. Druhá z nich vyrostla u nás 

na pražském Petříně. Inspirací se stala členům KČT 

právě při pařížské světové výstavě roku 1889. Jen 

ta naše je asi pětkrát menší a dvacetkrát méně na-

vštěvovaná. Nepomáhat však Cimrman Eiff elovi 

s konstrukcí, mohlo tomu být naopak.

-lucas-

Pařížanům k srdci ale nepřirostla. Guy de Mau-

passant chodil do její restaurace třeba jen proto, že 

ji pouze takhle neměl na očích. Pařížanům ale svit-

la naděje roku 1925. Viktor Lustig, hrabě a český ro-

dák, úředníček na pařížském ministerstvu, oslovil 

s Danem Collinsem francouzské podnikatele s tím, 

že je Eiff elovka v  katastrofálním stavu a  musí být 

Einstein byl v  dět-

ství ostýchavý, nemluvný 

a  ve  škole považovaný za 

žáka pomalého. Prvním im-

pulzem Alberta stát se iko-

nou vědeckého světa bylo 

konstatování, že na střelku 

kompasu musí působit něja-

ké vnější síly. Neuvěřitelným 

se zdá být fakt, že ač nadán 

pro matematiku i  fyziku, 

v ostatních předmětech pro-

padal. Málo se ví, že Albert 

navštívil Prahu a byl více než 

rok profesorem teoretické 

fyziky na německé části Kar-

lo-Ferdinandovy univerzity. 

Jeho příchod do Prahy byl vnímán jako mimořád-

ná událost. Sám Albert mluvil o významné epizodě 

svého života, která stála u zro-

du základů obecné relativi-

ty. Navíc tu stihl napsat ještě 

jedenáct publikací. Albertův 

pobyt v Praze nám připomínají 

dvě pamětní desky, první na 

Staroměstském náměstí (dům 

U  Bílého jednorožce), kde se 

údajně setkal s  Maxem Bro-

dem a Franzem Kafkou. Druhá 

je pak v Lesnické ulici na Smí-

chově, kde při svém pobytu 

bydlel. Albert se ale do Prahy 

vrátil, bylo to v roce 1921, kdy 

přijel přednášet na téma teorie 

relativity. Věděli jste, že Albert 

Einstein poslal v roce 1950 Kle-

mentu Gottwaldovi žádost o milost pro Miladu Ho-

rákovou? Marie Kulinkovská

Nechtěná, přesto oblíbená 
Dlouhých 125 let dominuje Paříži ocelová věž podle návrhů Gustava Eiff ela. 
Její stavba byla zahájena roku 1887 a dokončena 31. března 1889 u příležitosti 
stého výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy. Původně měřila 
300,65 metru, a přestože měla stát pouhých 20 let, celých 41 let byla nejvyšší 
stavbou světa. 

Praha, kolébka E = mc2

Kdo by neznal jednoho z nejvýznamnějších vědců, 
autora obecné a speciální teorie relativity, sympatického 
pána s typickým úsměvem i čupřinou. Připomeňme si 
135 let od narození nositele Nobelovy ceny za fyziku 
Alberta Einsteina (14. 3. 1879 – 18. 4. 1955). Jeho sláva 
hvězd se dotýká a není divu, že se stal i symbolem pro 
člověka opravdu moudrého.

Ta Pařížská Ta Pražská

Pamětní deska na domě U Bílého jednorožce v Praze

www.kampocesku.cz   6
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Historia 
magistra vitae
18. březen 1939 

Obchodní dům Bílá labuť v pražské ulici Na Poříčí 

se otevřel zákazníkům 18. března 1939, tři dny po 

vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Supermo-

derní stavba ze skla a betonu byla později zapsána 

do seznamu UNESCO. Škoda jen, že její dnešní využití 

neodpovídá také jejímu významu. 

9. březen 1959 

Panenka Barbie, vyráběná v poměru cca 1:6, spatřila 

světlo světa 9. března na americkém veletrhu hraček, 

kde ji představila společnost Mattel. Autorkou je 

Ruth Handlerová, která panenku původně vyrobila 

pro svou dceru Barbarru. Nejprodávanější se stala 

„Ultra Hair Barbie“ z roku 1992.

5. březen 1969 

Česká genealogická a  heraldická společnost 

v Praze byla založena v roce 1969. Zaměřuje se na 

rozvíjení občanské a šlechtické genealogie, heral-

diky i dalších pomocných věd historických. Členům 

pomáhá při získávání teoretických znalostí v oblasti 

rodopisného bádání a jejich následném uplatňování.

 

27. březen 1979

Před 35 lety zemřel hudební skladatel a kapelník Slá-

va Emanuel Nováček, vlastním jménem Blahoslav 

Emanuel Nováček (2. ledna 1911 – 27. března 1979). 

Byl autorem hudby k mnoha fi lmům, např. Kristián 

nebo Dívka v modrém. Také složil známou píseň 

Slunečnice do fi lmu Hotel Modrá hvězda, kterou 

nazpívala Inka Zemánková.

21. březen 1969

Konfl ikty v době okupace se často přelévaly do spor-

tovního soutěžení. V hokeji mělo Československo větší 

šanci prosadit se než v přímém konfl iktu s mocněj-

ším soupeřem. Po dvou výhrách Československa na 

mistrovství světa v hokeji ve Stockholmu v roce 1969 

nad hokejisty ze Sovětského svazu se rozpoutala vlna 

masového nadšení a demonstrací.

3. březen 1994

Tento den si připomínáme smutné výročí úmrtí slav-

ného českého písničkáře, básníka, novináře, glosátora 

a grafi ka Karla Kryla (12. dubna 1944 – 3. března 1994). 

Karel Kryl byl znám pro své nekompromisní komen-

tování politického dění ve společnosti a byl to jeden 

z nejvýznamnějších představitelů protestsongu u nás.

25. březen 1999 

Na 25. března připadá svátek Den nenarozených 

dětí. Toto datum bylo symbolicky zvoleno na den 

Zvěstování Panny Marie, přesně 9 měsíců před 

Narozením Páně, tedy před 25. prosincem. První 

země, která tento svátek začala uznávat, byl v roce 

1999 Salvador. Svátek má připomínat právo na život 

každého člověka, který začíná okamžikem početí.

dejšího domácího i  mezinárodního 

práva se jednalo o maskovanou for-

mu jinak nelegální anexe, připojení 

státního území k území jiného státu. 

Z pohledu Hitlera šlo o legální nevo-

jenské obsazení země, která beztak 

nebyla schopna samostatné existen-

ce. Jistě, Slovensko se odtrhlo, Sude-

ty připadly Německu, částečně i Pol-

sku. Zmrzačený zbytek republiky byl 

podle Němců ohniskem nestability 

Evropy, což bylo nutné řešit. Nejlépe 

protektorátem. Víme, jaké to bylo 

řešení, kolik životů vzalo a  utrpení 

přineslo.  -mat-

Sudety Hitlerovi ale nestačily. 

Ostatně to byl jen první krůček k na-

šemu následnému obsazení a vytvo-

ření Protektorátu Čechy a  Morava. 

Dva dny před jeho vyhlášením si po-

zval Hitler do Berlína „na kobereček“ 

Emila Háchu (náš tehdejší prezident) 

a  Františka Chvalkovského, ministra 

zahraničí, kterým jen suše oznámil 

svůj úmysl. Zbývající část našeho 

území tak měla být obsazena právě 

na základě výnosu o  zřízení Protek-

torátu Čechy a  Morava. Nepodvolit 

se, Hitler hrozil hlavnímu městu vy-

bombardováním. Z  pohledu teh-

Bohumil Hrabal se narodil 

krátce před vypuknutím první 

světové války v Brně-Židenicích 

Marii Kiliánové. Zprvu byl vy-

chováván prarodiči a  matkou, 

protože jeho biologický otec se 

k němu nehlásil. Teprve po svat-

bě své matky s Františkem Hra-

balem začal používat příjmení 

Hrabal. Dětství strávil v pivovaru 

v  Nymburce, kde se jeho otčím 

stal správcem. Pestrý život pi-

vovaru budoucího spisovatele 

okouzloval, zvláště když se zde 

jednoho dne objevil otčímův bratr – obuvník Josef 

Hrabal. Chlapec k živelnému strýci Pepinovi přilnul 

víc než k rodičům. 

Budoucí spisovatel vystudoval práva, ale vy-

střídal různá zaměstnání. Byl dělníkem na Kladně, 

číšníkem, úředníkem, baličem starého papíru, je-

vištním technikem. Válku prožil jako výpravčí na 

malém nádraží v  Kostomlatech (své zkušenosti 

popsal v díle Ostře sledované vlaky). Od roku 1963 

začal literárně tvořit, ale po roce 

1968 mu bylo zakázáno publi-

kovat, a  tak jeho díla vycházela 

samizdatově a v cizině. Až v roce 

1975 směl opět volně psát a vy-

dávat své knihy. Pro Hrabalův 

literární styl je typický tzv. ne-

konečný proud řeči, jedná se 

o  neustálou potřebu něco vy-

pravovat. 

Velký pábitel a  milovník ži-

vota zemřel 3. února 1997. Ve 

věku třiaosmdesáti let se zabil 

po zcela neobjasněném pádu 

z pátého patra pražské Fakultní nemocnice Na Bu-

lovce. Zahynul v době poledního klidu, kdy byl na 

pokoji sám. Prý se rozhodl nakrmit holuby, a tak vy-

lezl na parapet okna a nešťastnou náhodou vypa-

dl. Jeho přátelé se ale vyjádřili, že Hrabala už kvůli 

nemocem život nebavil a trpěl prý velkými depre-

semi. Proč ale po sobě nezanechal dopis na rozlou-

čenou? Jeho smrt i nadále zůstává velkou záhadou.

-mak-

Jaro 1939
Šest let, jeden měsíc, 
devatenáct dní – přesně tak 
dlouho trvalo jedno z nejtěžších 
období v historii našeho 
národa. Letos v březnu tomu 
bude 75 let, kdy byla násilně 
připojena část někdejšího 
Československa k nacistickému 
Německu v důsledku tzv. 
Mnichovské dohody. 

Proč zemřel největší z pábitelů?
Před 100 lety, 28. března 1914, se narodil jeden z nejvýznamnějších prozaiků 
20. století – Bohumil Hrabal. Svým dílem dokázal ovlivnit celé generace a právem 
patří mezi naše nejvíce překládané autory. 

Mapa Protektorátu Čechy a Morava v letech 1942–1945

Znak a vlajka Protektorátu 

Čechy a Morava

KAM to vidí
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trasa 9 km: okružní trasa vhodná pro rodiny s dět-

mi i bruslaře

trasa 25 km: Řepy – Chrášťany – Ořech – Lužiny

trasa 40 km: Lužiny – Černošice – Hlubočepy – 

Nová Ves

Běžecká trasa

start v 9 / Hlubočepy (zastávka tram. 12, 14, 20)

trasa 12 km: účastníci, kteří doběhnou do cíle do 

100 minut, budou zařazeni do slosování o  ceny 

HERVIS sports v 11 hod.

Cíl všech tras do 16 hod. na Slunečním náměstí, 

radnice MČ Praha 13.

V  11 hodin bude na Petřínské rozhledně odha-

lena pamětní deska KČT, budovatele rozhledny. 

Registrovaní účastníci pochodu mají od 10.30 do 

12.00 hod. volný vstup na Petřínskou rozhlednu. 

www.clovecepohnise.cz

Pěší trasy

1. start 10–12 / Sluneční náměstí, Praha 13

trasa 6 km (kočárková): Lužiny – Luka – 

Centrální park – Hůrka

2. start 10–12 / před Petřínskou rozhlednou

trasa 8 km (kočárková): Petřín – Strahov – 

Ladronka – Motol – Hůrka

3. start 9–12 / vchod do Kinského zahrady 

(Praha 5)

trasa 10 km (kočárková): Nebozízek – Petřínská 

rozhledna – Strahovský stadion – Ladronka 

Motol – Hůrka

4. start 8 – 10 / stanice metra B Radlická

trasa 15 km: Dívčí hrady – Prokopské údolí – 

Řeporyje – Stodůlky

5. start 7–9 / stanice metra C Chodov

trasa 25 km: Kunratický les – Modřanská rokle – 

Braník – Chuchle – Slivenec – Prokopské údolí

Cyklotrasy 

start všech tras: 10–12 / Sluneční náměstí, 

Praha 13

Dnes sbíráme kdeco, od bylin přes dopisní 

známky, psí exkrementy či podpisy slavných, je to 

jen otázka volby, tradičně nejtradičnějším sběrem 

se ale od nepaměti rozumí sběr ovoce. Dnešní mla-

dí často neví, o co jde, protože kompoty i ovoce vů-

bec si koupí nasbírané v supermarketu. Zato starší 

ví, že samo se do obchodů nedonese a předchází 

tomu úmorná práce. 

Neocenitelným pomocníkem sběračů se stala 

„Česká prodloužená ruka“, vynález Ing. Vladislava 

Veselého, který ví, že sbírat se dá vedle malých, 

velkých, lehkých i  těžkých předmětů také ovoce. 

Původně česáček ovoce, dnes všestranný pomoc-

ník, jehož největší výhodou je, že šetří naše těla, si 

za dlouhou dobu své existence našel desítky tisíc 

příznivců a věřte mi, i vám by mohl být užitečným 

pomocníkem. Ale kdo nezkusil, neuvěří. 

-lgs-

Česáček – Ing. Vladislav Veselý
Gutova 26, 100 00 Praha 10
tel.: +420 274 813 068
www.cesacek.cz

Hudba  Ondřej Soukup
Libreto a texty písní  Gabriela Osvaldová

V roli pantera Baghíry  Jiří Korn

NEJLEPŠÍ MUZIKÁL SEZÓNY

„Podívaná, které se 
momentáln  nic 

nevyrovná.“  Deník

20. 2. – 23. 2. | 20. 3. – 23. 3.

PRO VELKÝ ÚSPĚCH PRODLOUŽENO!
UŽ JEN 30 PŘEDSTAVENÍ!

„V Divadle Kalich
p ipravili doslova 

muzikálovou
bombu.“

Blesk magazín

MIRJAM LANDA  •  DANIEL LANDA

TĚŠTE SE NA NÁVRAT LEGENDÁRNÍHO MUZIKÁLU!  
UVÁDÍME POUZE 20 PŘEDSTAVENÍ DO ČERVNA 2014!

Příběh 
o nekonečném

snění

„Touha je dílo s vynikající hudbou, výpravou, režií 
a hlavn  výkony. Je vtipná, svižná a zábavná.“  Musical.cz

V ANGLICKÉM JAZYCE S ČESKÝMI TITULKY! ŽIVÁ KAPELA NA JEVIŠTI!
IN ENGLISH WITH CZECH SUBTITLES!

15. 3. | 16. 3. | 19. 4. | 20. 4. | 10. 5. | 11. 5. | 22. 6. | 23. 6.

KULTOVNÍ MUZIKÁL NYNÍ V DIVADLE KALICH

Prestižní ocenění 
muzikálu:

PULITZEROVA CENA
4X TONY AWARD

6X DRAMA DESK AWARD
2X THEATRE WORLD AWARD

m u z i k á l

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

POUZE 10 PŘEDSTAVENÍ DO ČERVNA 2014!PŘEDSTAVENÍ DO ČERVNA 2014!

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

15.5. – 18.5.

NEJVĚTŠÍ HITY SKUPINY ELÁN V DIVADLE KALICH

„To nejlepší, co je 
v Praze momentáln  

k vid ní.“  Re lex

27. 3. – 30. 3.
6. 6. – 8. 6.

27. 2. – 2. 3. | 24. 4. – 27. 4. | 22. 5. – 25. 5. | 20. 6. – 21. 6.

6. 3. – 9. 3.

PREMIÉRA 30. ZÁŘÍ 2014
V DIVADLE KALICH!

BEE GEES
HUDBA

LEGENDÁRNÍ DISCO MUZIKÁL

Za jarním sluníčkem 22. března
Celodenní turistická akce zahajující jarní turistickou sezonu v Praze. 
Přijďte přivítat jarní sluníčko na Sluneční náměstí na Praze 13. Akce 
určená pro pěší turisty, cykloturisty i běžce, pro děti v kočárku, 
dospělé i seniory. Partnerem akce je Muzeum hlavního města Prahy.

Sběrači a lovci
Než se z lovců a sběračů stali výrobci potravy, aby byli nezávislí na lovu a sběru, 
uběhlo hodně času. Lovců dnes ubývá, snad jen pytláci jsou věční, ale sběračů je 
stále dost a má to i svůj důvod. 

www.kampocesku.cz   8
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Výsledky ankety „Kraj mého srdce 2013“
LETNÍ DOVOLENÁ q
Jihočeský 6 920
Jihomoravský 5 908
Moravskoslezský 3 004
Vysočina 2 502
Olomoucký 2 363
Liberecký 2 301
Královéhradecký  2 108
Zlínský  1 467
Plzeňský 1 444
Středočeský  1 413
Hl. město Praha 1 267
Karlovarský 1 220
Pardubický  1 119
Ústecký  803

PĚŠÍ TURISTIKA w
Jihočeský 4 425
Moravskoslezský  3 746
Vysočina  3 692
Jihomoravský 3 638
Liberecký 3 244
Královéhradecký 2 803
Olomoucký 2 688
Středočeský 1 993
Zlínský 1707
Plzeňský 1 413
Pardubický 1 220
Ústecký 1 205
Hl. město Praha 1 097
Karlovarský  973

CYKLOTURISTIKA e
Jihomoravský 6 109
Jihočeský 6 032
Olomoucký 2 726
Moravskoslezský 2 680
Vysočina 2 634
Královéhradecký 2 332
Pardubický 2 247
Středočeský 2 124
Zlínský 1 846
Liberecký 1 714
Plzeňský 1 475
Ústecký 788
Karlovarský 687
Hl. město Praha 448

FOLKLOR A TRADICE r
Jihomoravský 8 433
Jihočeský 5 568
Moravskoslezský 4 271
Zlínský 4 062
Olomoucký 3 483
Vysočina 1 962
Plzeňský 1 560
Královéhradecký 950
Pardubický 904
Středočeský 641
Liberecký 633
Hl. město Praha 618
Karlovarský 487
Ústecký 270

ADRENALIN t
Liberecký 4 263
Hl. město Praha 3 699
Moravskoslezský 3 568
Královéhradecký 3 205
Jihočeský 2 997
Olomoucký 2 518
Jihomoravský 2 271
Středočeský 2 116
Vysočina 2 039
Plzeňský 1 622
Pardubický 1 436
Zlínský 1 398
Ústecký 1 375
Karlovarský 1 328

PAMÁTKY/HIST. MÍSTA y
Hl. město Praha 7 259
Jihočeský 5 051
Jihomoravský 3 985
Olomoucký 3 444
Středočeský 3 081
Moravskoslezský 1 830
Královéhradecký 1 630
Karlovarský 1 305
Liberecký 1 274
Plzeňský 1 236
Vysočina 1 228
Zlínský 996
Pardubický  987
Ústecký 525

ZIMNÍ DOVOLENÁ u
Liberecký 6 117
Moravskoslezský 5 182
Královéhradecký 4 456
Vysočina 4 356
Jihočeský 2 858
Olomoucký 2 348
Karlovarský 1 521
Plzeňský 1 321
Pardubický 1 297
Zlínský 1 143
Jihomoravský 1 120
Ústecký 1 058
Středočeský 618
Hl. město Praha 448

Jistě víte, že redakce KAM po Česku upořádala ve spolupráci s pořadatelem veletrhu 
Holiday World II. ročník ankety „Kraj mého srdce“. Nad akcí převzala záštitu Asociace 
krajů ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Vítězným krajům byly slavnostně 
předány ceny během zahajovacího dne veletrhu Holiday World 2014 v Praze. 

Šumava = jižní Čechy, ne kraj Plzeňský, nebo folklor 

= jižní Morava, ne třeba Slovácko, tedy kraj Zlínský. 

Jistě také potěšilo, že lidé mají kraj Pardubický ve 

velké oblibě, oproti ofi ciálním statistikám. Naopak 

některé kraje, vysoce hodnocené profesionály v ces-

tovním ruchu, končily v anketě na posledních mís-

tech. Pochvalu zaslouží snahy nejmenšího kraje re-

publiky (Liberecký), který získal v anketě 2012 jedno 

první místo, v anketě 2013 to ale byla již dvě první 

místa. Nejvyšší počet platných hlasů přišel z Morav-

skoslezského kraje (1 629 hlasujících), část hlasů ze 

Slovenska i Polska a jeden z Řecka. Nejmladšímu 

hlasujícímu bylo 9, nejstaršímu 89 let. Nejlepšího 

výsledku (8 433 hlasů) dosáhl Jihomoravský kraj 

v kategorii „Folklor a tradice“. Nejtěsnější vítězství 

se zrodilo v kategorii „Cykloturistika“, kde Jihomo-

ravský kraj vystřídal na prvním místě kraj Jihočeský 

o pouhých 77 hlasů. Ale „královskou“ kategorii „pěší 

turistka“ kraj Jihočeský obhájil.

Výherci z řad 
hlasujících
Počítačem bylo ná-

hodně vybráno sedm 

výherců, kteří obdrží 

rozsáhlý soubor věc-

ných cen věnovaný 

sponzory akce. Své 

ceny si mohou výherci 

vyzvednout na adre-

se redakce do konce 

března 2014. Jsou to: 

Václav Jíra, 69 let, Li-

berecký kraj; Zdeňka 

Lípová, 53 let, Králo-

vehradecký kraj; Kateřina Rylichová, 30 let, Praha; 

Petr Konečný, 29 let, Jihomoravský kraj; Petr Žurek, 

45 let, Moravskoslezský kraj; Kateřina Čajánková, 

20 let, Vysočina; Ludmila Zásmětová, 71 let, Jiho-

český kraj. 

Redakce KAM po Česku všem hlasujícím děkuje 

a výhercům upřímně blahopřeje.

Anketa „Kraj 
mého srdce 2013“

Ze sedmi prvních míst si po dvou odnesly kraje 

Jihočeský, Liberecký a Jihomoravský a jedno získala 

Praha. Na pomyslných stupních vítězů se dále umís-

tily kraje Moravskoslezský, Královéhradecký, Olo-

moucký a Vysočina. Smyslem ankety bylo ověřit si, 

jaký vliv mají na povědomí obyčejných lidí například 

nedávné nákladné marketingové kampaně, jejichž 

cílem bylo přilákat návštěvníka tam či onam z toho 

či onoho důvodu. Zajímavostí je, že lidé si spojují 

e

u

y

w q

r

t
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Hrad Karlštejn 
otevřel už v březnu 
V průběhu jarních měsíců budou moci 
milovníci kulturních památek na hradě 
Karlštejn zhlédnout I. návštěvní okruh, 
který vede reprezentačními prostory 
hradu, včetně soukromých komnat 
Karla IV. v Císařském paláci. V prvním 
patře Mariánské věže návštěvníky 
čeká vrchol prohlídky, jímž jsou kopie 
svatováclavské koruny českých králů 
a koruny císařů Svaté říše římské. 

To vše a mnoho dalšího si rodina s dětmi může 

prohlédnout za zvýhodněnou cenu 540 Kč, jednot-

livci za 170 Kč a snížené vstupné činí 110 Kč. Spo-

lečně se vstupenkou na I. okruh se návštěvníkům 

dále otevírají prostory bývalého hradního vězení, 

tzv. Červenky, Hodinové věže a ochozy hradu s vý-

hledem do okolní krajiny. 

Od května budou mít návštěvníci možnost 

prohlédnout si také II. návštěvní okruh, tematicky 

zaměřený na sakrální prostory hradu, včetně kaple 

sv. Kříže s unikátní kolekcí gotických deskových ná-

stěnných obrazů z dílny Mistra Theodorika. 

V  průběhu sezony se v  prostorech hradu 

představí jedinečná výstava koberců z  hradních 

a zámeckých sbírek objektů ve správě NPÚ. Vedle 

této výjimečné příležitosti se mohou návštěvníci 

zúčastnit již tradičních kulturních akcí, jako napří-

klad Královského průvodu, večerních a  nočních 

prohlídek, Hradozámecké noci či proslulého Karl-

štejnského vinobraní. Hrad Karlštejn rozhodně 

splní očekávání všech malých i velkých milovníků 

historie a kultury.

Správa státního hradu Karlštejn
267 18 Karlštejn č. 172
tel.: +420 311 681 617
e-mail: karlstejn@npu.cz 
www.hrad-karlstejn.cz 
facebook: Hrad Karlštejn
nebo Státní hrad Karlštejn

Proto až začnete plánovat letošní výlety 

a  dovolené, nezapomeňte na střední Pola-

bí a  půvabné město Poděbrady. Vedle lá-

zeňských služeb a  aktivního pohybu nabízí 

i  bohatý kulturní, sportovní a  společenský 

program, kde si svůj „šálek kávy“ najde jistě 

každý. 

2.–4. 3. 1464 – smlouva krále Jiřího s Francií, 

výstava Polabské muzeum Poděbrady

5. 4. Setkání klubu Harley-Davidson

12. 4. Mistrovství ČR v chůzi, 82. ročník 

23. 4. Slavnostní otevření Památníku krále 

Jiřího, 2. zámecké nádvoří

24.–27. 4 Poděbradské dny poezie

3.–4. 5. Zahájení lázeňské sezony

10.–11. 5. Lodě na Labi, přehlídka říčních 

lodí, plavba výletní lodi Blanice

16.–18. 5. Slavnosti krále Jiřího, oslavy 

550. výročí 

24. 5. Poděbradské dračí srdce – závody dra-

čích lodí, Jezero

Turistické informační centrum
Jiřího nám. 19, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 511 946
www.mesto-podebrady.cz

Městské kulturní centrum
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 612 505
www.ipodebrady.cz 

  hrad Hněvín s alchymistickou dílnou

  přestěhovaný děkanský kostel zapsaný 

v Guinnessově knize rekordů

  hipodrom, autodrom, letiště

  koupaliště Aquadrom

  in-line dráhy

  jezero Matylda

  Podkrušnohorské technické muzeum

Více informací: 
www.mesto-most.cz

Poděbrady – na kole i pěšky
Město známé svými léčivými prameny a bohatou historií přiláká každoročně tisíce 
návštěvníků. Kromě lázeňských hostů jsou to v poslední době zejména cyklisté 
a vyznavači in-line bruslení. Pěší návštěvníky pak bezpochyby potěší příjemné 
procházky lužními lesy. 

Navštivte dynamické město Most!
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zdražila broky. Oříškem se ale stala interpelace ve-

verky. Když prý rozlouskne první oříšek, najde zlaté 

šaty, když rozlouskne druhý, najde stříbrné, a když 

třetí, objeví se dokonce šaty diamantové. Jak se 

má pak chudák v  zimě uživit! Jak matka příroda 

odpoví, zatím nevíme, ale vývoj celé kauzy moni-

torujeme. 

Ale vraťme se k letošní (ne)zimě a dovolte nám 

podělit se s vámi o pár krásných snímků, které nám 

poslal pan Václav Šebelík z  infocentra v  Železné 

Rudě. 

Pozor, nové značení pro turisty…
Turisté jsou národ veselý a nejsou to nějací ška-

rohlídi, což dokazuje tato „nová“ turistická značka. 

Jak vznikla? Při proznačování Sklářské naučné stez-

ky v blízkosti Čertova jezera na Šumavě se ze žluté-

ho pole „ztratil“ obrázek – postavička skláře. Toho 

využil všímavý turista či turistka a nové značení je 

na světě. KČT to sice ještě neví, ale řekněte sami, 

nešlo by se hned radostněji? Jo, a  nezapomeňte, 

na takto značených trasách se turisté zdraví nahlas 

a koukají se při tom do očí. 

-lgs-

A kdo to odnese? Zvířátka. Nechtějte pak sly-

šet, co se děje, když se sejde zvířecí parlament. In-

terpelace neberou konce a matka příroda nestačí 

odpovídat, proč její vláda dopustila to či ono. Jako 

onehdy, když se stará sova ptala, proč se v  Labi 

u Lovosic objevil kapr. Odpověděla, že se asi vydal 

studovat chemii, ale není se čeho bát, kapr má svá 

očka vodotěsná. Jindy zase zajíc rozvinul v  parla-

mentu transparent: „Ať žije lidská vláda!“ Matku 

přírodu zprvu zamrzelo, že se našel další přeběhlík, 

ale nakonec se vysvětlilo, že „ta druhá vláda“ jen 

Zima (ne)zima
Mnozí si postesknou, že letos nám matka příroda zatím zimy moc nenadělila. 
Ale nedivme se. Příroda je moudrá a ví, že jakmile pravou zimu dopustí, člověk 
okamžitě spustí chemické posypy, topení vším a do ovzduší vypustí zvýšené 
koncentrace zplodin nejistého oktanového čísla.
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Terezín, Osvětim, 
Varšava, Dachau…

1943 „pozvánku“, podle které se měli přihlásit 27. 1. 

v jedné škole a vzít si s sebou všechny doklady. Ješ-

tě téhož dne pozdě odpoledne museli nastoupit do 

vlaku směr Terezín, Max s cedulkou na CP 510. Tere-

zínské ghetto, kasárna, slámou vystlané místnosti 

a gestapáci vyvolávající jména těch, co pokračovali 

dál na východ. Rodina byla zatím pohromadě, ro-

diče, manželka, dva bratři, sestra, švagrová. Za osm 

dní bylo Maxovi 23 let. Žádné oslavy ho ale nečeka-

ly. Spolu s tisícovkou mužů, žen a dětí se vlekl po-

šmourným ránem do Bohušovic, kde na ně čekal 

osobní vlak. V devět ráno odjezd z Terezína – směr 

Drážďany, Budyšín, Zhořelec, Vratislav, Brzeg, Opo-

le, Zabrze a  dál už nic. Pouhý den a  jedna noc je 

dělilo od skřípění brzd, SS dozorců se psy a vstupu 

na peron smrti Osvětim-Birkenau. Tady přišel Max 

v  plynových komorách o  rodiče, sestru Kateřinu, 

manželku Evu i další příbuzné. Mladší bratři, Arnošt 

a Edgar, prošli selekcí, Arnošt v Osvětimi onemoc-

něl. V říjnu 1943 byli Max s Edgarem posláni do ne-

chvalně známého varšavského  ghetta. V roce 1944 

do koncentračního tábora Dachau a  po třítýden-

ní karanténě pak Maxe odvezli do vnějšího lágru 

Karlsfeld. V  lednu 1945 přeložili bratra Edgara do 

vnějšího tábora Mühldorf, kam čtrnáct dní po něm 

doputoval i  Max. Ale už 28.  dubna 1945 museli 

nacisté tábor Mühldorf vyklidit a  transport vězňů 

zamířil na západ. Osvobození se bratři dočkali v Tu-

tzingu 30. dubna 1945. 

Po propuštění z  nemocnice se Max vrátil do 

Nového Jičína, kde se zamiloval do německé dív-

ky Elfriede Eiselt. Posléze se jim narodila dcera Eva. 

V roce 1946 se společně přestěhovali do Mnichova, 

kde Max pracoval až do penze jako vedoucí obcho-

du s koženým zbožím. Elfriede zemřela v roce 1965. 

Poté se Max oženil potřetí, tentokrát s  Američan-

kou Grace Franzen Cheney, se kterou měl syna Ern-

sta. V roce 1988 se stal předsedou táborových věz-

ňů z  Dachau. Dodnes přednáší, publikuje, maluje 

obrazy a  získal celou řadu prestižních vyzname-

nání. Od roku 2009 je čestným občanem Nového 

Jičína. Knihu Vzpomínky (1964) sepsal jako těžce 

nemocný pro svou dceru. Knižně vyšla v Mnichově 

roku 1986 a doporučuji každému, aby si ji přečetl. 

Pro Památník Terezín Luděk Sládek

notky deset kilometrů od Znojma a do vnitrozemí 

přicházelo mnoho Židů. Koncem září přiměla situace 

Maxe vrátit se k rodičům do Nového Jičína. Sudety 

Němci obsadili 10. října 1938 a bylo to „slávy“. Ro-

dina se začala bát. Otci zabavili dodávku, němečtí 

zákazníci u nich přestali nakupovat, část spolužáků 

začala nosit hnědé uniformy... Přišel 10. listopad 

1938, „Křišťálová noc“, hořely synagogy, židovské 

obchody byly demolovány. Zanedlouho se rodina 

přestěhovala do Uherského Brodu. Max vzpomíná, 

jak začal pracovat na stavbě silnice u Luhačovic a jak 

i přes zákaz chodíval do lázeňského parku a počítal 

tabulky s nápisem „Židům vstup zakázán“. Bylo jich 

šest a Max je jednou v noci všechny vytrhal a naházel 

do potoka a křoví. Druhý den ale pochopil, že je to 

marné, tabulky byly opět na svém místě a on už 

nenašel odvahu vytrhat je podruhé. 

Koncem roku 1940 potkal Max Evu Bockovou, 

se kterou se v roce 1942 oženil. Ve stejném roce se 

většina Židů musela z Uherského Hradiště přestě-

hovat do Uherského Brodu. V  té době byl Maxův 

bratr Erich zatčen, vězněn na Špilberku a poté do-

praven do Osvětimi. Max s Evou dostali 24. ledna 

Jakob Mannhei-

mer a Markéta Gelb se 

seznámili v  roce 1918 

v  Novém Jičíně, kde 

Markéta pracovala 

v  řeznickém krámku svého bratra Jakuba. Svatbu 

měli 25. 3. 1919. Max byl prvorozeným, v roce 1921 

se narodil Erich, 1923 Arnošt, 1925 Edgar a v roce 

1927 Katka. Na otce Max vzpomíná jako na vážené-

ho obchodníka i muže s velkým smyslem pro spra-

vedlnost. Maminka se narodila v Uherském Brodě, 

a  i  když měla jen osm tříd, v  duchovním ohledu 

svého manžela převyšovala. To se také projevilo ve 

výchově dětí. Rodina žila v novojičínské Venkovské 

ulici č. 20, kde si tatínek pronajal hostinec. Otec tu 

trávil hodně času a  maminka bývala často sama. 

Na prázdniny jezdíval Max k babičce do Myšlenic, 

kde ho strýc Ludvík brával o sobotách do synago-

gy. Desetiletý kluk nechápal, jak jen pár hodin jízdy 

vlakem na východ stačí k tomu, aby se Židé modlili, 

vypadali a žili úplně jinak. Měl rád myšlenický les 

za domem, ale ještě raději novojičínský fotbal. Co 

ale Max nechápal, byly rozdíly mezi židy a křesťany. 

První poznal ve školce, poté ve škole při nábožen-

ství, a přestože si ho spolužáci nedobírali, na ulici 

na něho občas někdo zakřičel „židáku smradlavý“. 

Na německé obchodní škole (1934–1936) ale již 

pozoroval u  15–17letých chlapců nacionálněso-

cialistický vliv. 

Po škole pracoval v malém obchodním domě ve 

Znojmě – Starém Šaldorfu ve fi rmě J. Shön a spol. 

Ve volnu rád chodil na výlety, jezdil na kole a hrál 

fotbal, u  Židů něco neobvyklého. Po 15. březnu 

1938 (po obsazení Rakouska) stály Hitlerovy jed-

 Dalším příběhem z období druhé světové války je příběh 
muže, který prošel hrůzami nejen terezínského ghetta. 
Je zcela výjimečným, neuvěřitelným, přesto pravdivým 
a vypráví o osudech Maxe Mannheimera (*6. února 1920), 
rodáka z Nového Jičína. 

Ateliér v Maxově 

mnichovském domě

Luhačovický lázeňský park

S celou rodinou

Maxovi novojičínští spoluhráči Tatínkova dodávka
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Na konci února byla v  bývalých městských 

lázních otevřena Oblastní galerie Liberec, která 

byla přestěhována z  budovy bývalé vily Johanna 

Liebiega mladšího. Galerie tak získala větší pro-

story, v nichž mohou být vystavena díla, která byla 

dlouhou dobu skryta v depozitáři. Návštěvníci zde 

mohou vidět expozici českého výtvarného umění 

stejně jako novou stálou expozici věnovanou Hein-

richu Liebiegovi, sběrateli uměleckých děl, který 

svou sbírku věnoval právě Liberci již v roce 1902. 

29. března 2014 se otevírá veřejnosti science 

centrum iQlandia. Neuvěřitelné množství zábavy 

a poučení v nových prostorách, moderní planetári-

um a mnoho dalších exponátů je možné si v centru 

vyzkoušet a prohlédnout.

Zároveň je možné navštívit stávající liberecké 

atraktivity. Co takhle jarní výšlap na Ještěd? Mů-

žete využít i  jednu z  lanovek – sedačkovou nebo 

kabinkovou. Kousek od centra je možné navštívit 

dvě zahrady, jednu botanickou a druhou zoologic-

kou s unikátními bílými tygry. Chcete-li relaxovat, 

navštivte zrekonstruovaný plavecký bazén nebo 

Centrum Babylon s Aquaparkem a iQparkem. V pří-

padě špatného počasí poznejte tajemství obrů – 

Dinopark – přímo v centru města.

Zkrátka v Liberci se máte na co těšit!

Městské informační centrum Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel.: +420 485 101 709
www.visitliberec.eu
www.iqlandia.cz

Turistický region od Bad Muskau na severu 

přes Zhořelec, Žitavu a  Českou Lípu až na břehy 

Máchova jezera na jihu nadchne každého. Rodinné 

výlety či cyklistické túry – každý si najde to své. Če-

kají tu na vás zajímavá muzea, řemeslné dílny nebo 

romantika úzkokolejných železnic.

Naše tipy pro vás…
Lužický park bludných balvanů v  Nochten, 

který se každoročně otevírá svým návštěvníkům 

15.  března. Park je jedinečným dokladem pří-

kladné rekultivace krajiny po těžbě hnědého uhlí. 

 Peklo v  údolí Robečského potoka (národní pří-

rodní památka), to je naučná stezka v délce 4 km 

mezi Českou Lípou a Zahrádkami. Určena je pěším 

a na jaře tu rozkvétá tisíce bledulí.

e-mail: info@neisseland.de
e-mail: info@ceskolipsko.info
www.neisseland.de
www.ceskolipsko.info

Kvetoucí 
Železný Brod
Památková rezervace Trávníky lahodí 
na jaře každému oku rozkvetlými 
zahrádkami u roubených chaloupek. 

Procházku po his-

torickém jádru města 

navíc můžete ve dnech 

11.–13. 4. zakončit na 

Bělišti návštěvou Veli-

konočního jarmarku. 

Pokud máte rádi vy-

hlídky, vydejte se na 

vrch Šibeňák, místo 

se zajímavou historií. Nejhezčí vyhlídkové místo 

je ale u  kaple sv. Jana Nepomuckého Na Poušti, 

kde vždy v květnu probíhá Svatojánská krojovaná 

pouť. Nepřeje-li počasí procházkám, prohlédněte 

si expozice městského muzea nebo třeba výstavu 

v městské galerii v budově radnice. Být v Železném 

Brodě a  opomenout návštěvu sklářských fi rem 

a prodejen by bylo neodpustitelné. U nás je totiž 

krásně za každého počasí. 

Infocentrum Železný Brod
tel.: +420 484 353 333
e-mail: info@zelbrod.cz
www.zelbrod.cz

Putování regionem Neisseland – 
Českolipsko
Vítejte v malebné krajině na východě Německa a severu Čech. Vítejte 
v přeshraničním regionu, který spojuje zemský okres Zhořelec a Českolipsko. 
Poddejte se kouzlu rozmanitosti zdejší krajiny, kultury, tradic i srdečných lidí.

Liberec chystá pro návštěvníky novinky!
Stotisícové město Liberec chystá pro své návštěvníky v letošním roce hned několik 
novinek.
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Když malí nevědí, 
velcí poradí…

1. Které z níže uvedených zařízení bychom 

v HEIPARKU Tošovice nenašli?

a) hotel

b) restauraci

c) kongresové centrum 

2. Kolik bodů na čipovou kartu získá ná-

vštěvník při zaplacení částky 350 Kč?

a) 30

b) 50

c) 70

3. Motto HEIPARKU Tošovice zní: Odpoči-

nek, relaxace, zábava a…

a) pohoda

b) zážitek 

c) adrenalin

4. Kolik je v HEIPARKU restaurací?

a) 2

b) 5 

c) 6

?
Své odpovědi nám posílejte do 

15. března 2014 z www.kampocesku.cz 

nebo poštou na adresu redakce. Deset 

autorů správných odpovědí získá vstupenky do 

HEIPARKU.

Bobová dráha
Jde o sportovní zařízení pro volný čas. Vlastní 

pojezdová dráha sestává z  celkem šesti nerezo-

vých rour, které jsou po každých 1,50 m délky spo-

jeny (svařeny) plochým nosníkem z  nerezového 

plechu. Zde si uživatel dráhy určuje zcela indivi-

duálně vlastní rychlost pomocí vozové brzdy. 

Vzdálenost HEIPARKU od Valašského Meziříčí 

je cca 40 km.

Provozní doba: v sezoně od 9.00 do 21.00 hod., 

mimo sezonu od 10.00 do 21.00 hod.

HEIPARK se neustále vyvíjí a  každoročně své 

návštěvníky něčím překvapí. V  současné době 

v HEIPARKU připravují nové atrakce a aktivity pro 

návštěvníky. Za zmínku stojí velká skluzavka do 

vody, nové aktivní hřiště pro děti a především gol-

fové hřiště s akademií.

www.heipark.cz

Navštivte HEIPARK 
v Tošovicích 
Hledáte zábavu na víkend nebo chcete adrenalinovou dovolenou? HEIPARK 
celoročně nabízí svým návštěvníkům odpočinek, sportovní aktivity, zábavu 
i adrenalin. A samozřejmě i možnost ubytování v Hotelu HEIPARK s restaurací.

HEIPARK v Tošovicích je ideální pro celodenní 

výlet za odpočinkem, adrenalinem, sportem a zá-

bavou. HEIPARK je vhodným místem pro jednot-

livce, rodiny s  dětmi, školní výlety, fi remní akce, 

konference, svatby a soukromé akce. Hlavním ta-

hákem je bobová dráha, která se provozuje v létě. 

 

 V parku mimo jiné najdete:

  Bobovou dráhu

 Lanové centrum

 Koupání

 Obří skluzavky i pro dospělé

 Rodeo býka

 Trampolíny

 Restauraci a hotel

Jedná se o  středisko sestávající ze tří uměle 

vyrobených sjezdovek a dalších služeb s tím spo-

jených. Hlavní tři sjezdovky jsou červené obtížnos-

ti (o  délce 400, 350 a  270 metrů). Pro děti je zde 

připravena unikátní nabídka 2 malých tratí (100 

a  60  metrů) s  vlastními vleky zcela zdarma. Mož-

nosti zábavy dále doplňuje koryto určené pro bláz-

nivou jízdu na speciální pneumatice, které je opět 

vybaveno vlastním vlekem. 

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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Bohatou historii dokumentuje řada památek, 

které je možné zhlédnout i s výkladem průvodce, 

a to v rámci tří prohlídkových okruhů: „Procházka 

ze 13. do 21. století“, „Kde v Šumperku žily čaroděj-

nice“ a „Zrození Malé Vídně – architektura 19. a po-

čátku 20. století“. Pro lepší pochopení lze výklad 

prvních dvou okruhů upravit i  pro nižší ročníky 

základních škol. 

Dále město návštěvníkům nabízí rozhled z rad-

niční věže, kde je umístěn dalekohled směřující na 

pohoří Jeseníků, návštěvu stálé expozice Čaroděj-

nické procesy v Geschaderově domě a v neposled-

ní řadě procházku po historickém předměstí i jádru 

města s názvem Po stopách Malé Vídně. Na jednot-

livých významných budovách jsou umístěny tabul-

ky s textem, který lze stáhnout pomocí QR kódu do 

tzv. chytrého telefonu.

Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk 
tel.:+420 583 388 610
e-mail: martina.holubcova@sumperk.cz
www.sumperk.cz

Evropský dům setkávání (tzv. Geschaderův dům) 
Kladská 1, 787 01 Šumperk
tel.:+420 583 213 721, mobil:+420 721 346 527
e-mail: expozice@sumperk.cz
www.sumperk.cz

IC Šumperk, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
tel.: 583 214 000
e-mail: icsumperk@seznam.cz
www.infosumperk.cz

1. Za dominikánským pokladem
Trasa zavede vaše žáky do nejstarších dob osídlení 

našeho města. Díky mapě najdou cestu k dominikán-

skému pokladu. Zábavnou formou zjistí, jak se žilo ve 

středověkém městě. Výstup: třídní model města

2. Kacafírkovo dobrodružství
Během trasy si vaši žáci osvojí pojmy legenda, po-

věst, mýtus či historická událost. Za úkoly získají části 

renesančního textu, které v závěru poskládají. Skrytý 

příběh o Kacafírkovi zdramatizují. 

Výstup: CD s dramatizací

3. Příběh tesaný do kamene
Indicie, které žáci na trase získají, je seznámí s pro-

středím barokní sochařské dílny. Porozumí pojmům 

světec, patron, atribut, zázrak, poutě nebo relikvie. 

Sami vytvoří živé sousoší a sepíší legendu o jednotli-

vých postavách. Výstup: fotografi e, legendy

www.mesto3muzei.cz

Kam na školní výlet 2014 – do Šumperka
Město Šumperk bylo založeno počátkem 13. století na místě nazývaném „Krásný 
vrch“. Od tohoto názvu pak byl odvozen Schönberg a později dostalo město název 
Šumperk. 

Na školní výlet do Chrudimi – 
města tří muzeí
V rámci projektu Chrudim – město tří muzeí byl vytvořen 
edukační program pro školy „Poznáváme Chrudim“, který si klade 
za cíl prezentovat pomocí hry nejvýznamnější chrudimské památky v kontextu 
historického vývoje od nejstarších dob lidského osídlení. V rámci programu 
byly vytvořeny tři interaktivní prohlídkové trasy s průvodcem. 
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Městské muzeum 
Nepomuk
Expozice B-24 Liberator

Expozice v  interiéru nepomuckého muzea 

připomíná příběh deseti mladých amerických 

letců, kteří zahynuli v únoru 1944 poté, co byl je-

jich bombardér sestřelen německým stíhacím le-

tounem a  zřítil se na nedalekou Dubeč. Neštěstí 

jako jediný přežil střelec Raymond A. Noury, který 

v  r.  2009 za účasti dalších amerických válečných 

veteránů odhalil v místech katastrofy bombardéru 

pomník s  názvem „Nakloněný obelisk“. Expozice 

v  nepomuckém muzeu věnovaná posádce poru-

číka Goddarda je svým způsobem unikátní nejen 

v Plzeňském kraji, ale i v Čechách.

Městské muzeum a galerie Nepomuk
nám. A. Němejce 126
335 01 Nepomuk 
tel.: 371 592 546
e-mail: muzeum@nepomuk.cz
www.nepomuk.cz

Muzeum Netolice
Pozvánka na školní výlet

  Expozice: historie a tradice

  Sbírky: dýmky, pohlednice, zbraně, krojové 

výšivky, sklo, cín, porcelán, lidová světnička, 

cechy, vltavíny, minerály, výstava české tradice, 

130 let hasiči Netolice

  Infocentrum – nabídka turistických možností 

Těšíme se na vás…

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
Mírové nám. 248, 384 11 Netolice
tel.: +420 388 324 251 
e-mail: muzeum@netolice.cz
www.muzeum.netolice.cz

Klatovy historické 
i kulturní

Den se prodlužuje, sluníčko ukazuje svoji sílu 

a  ve vzduchu je cítit jaro. Nechte se v  tomto ob-

dobí zlákat k  návštěvě starobylého města Klatovy, 

které se ale nepyšní jen svou historií. Po celý rok 

zde probíhá řada kulturních a  společenských akcí. 

Jednou z nich jsou Brány památek dokořán kona-

né ve dnech 10. 4. a 11. 4. 2014. První den zveme 

milovníky hudby na písňový recitál Zory Jandové 

a Zdeňka Merty na klatovskou radnici od 19.00 hod. 

V pátek k večeru rozsvítí městské ulice lampionový 

průvod, který bude zakončen ohnivou show. 

Bohatý program připravujeme i  na zahájení 

turistické sezony dne 3. 5. 2014.

Více informací na internetových stránkách 

města.

www.klatovy.cz/icklatovy

Hledáte tip, kam vyrazit na první jarní výlet? 

Pak vás srdečně zveme do malebného kraje Kou-

řimska a Českobrodska. Oblast je ideálním místem 

pro rodinnou vyjížďku autem nebo na kolech, a to 

nejen díky řadě dochovaných památek, kulturních 

zajímavostí a bohaté historii.

Doporučujeme vám zvolit trasu z Českého Brodu, 

jenž je díky systému PID snadno dostupný autobu-

sem i vlakem, dále přes Lipany do Kouřimi. Cestu si 

můžete zpříjemnit následujícími zastávkami:

* Podlipanské muzeum v Českém Brodě 

Stálé expozice: Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve 

středních Čechách

Antické a orientální starožitnosti Josefa Zounka

Slovanská hradiště v Pošembeří

Výstavy: Sakrální památky na Českobrodsku 

(1. 4. – 31. 8.)

Historické žehličky (8. 4. – 31. 8.)

* Památník bitvy u Lipan

* Muzeum Kouřimska v Kouřimi 

Stálé expozice: Staroslovanská Kouřim

Středověká Kouřim a Kouřimsko

Historická Kouřim a Kouřimský kraj

Výstava: Dobrodružství cyklistiky – Éra vysokého 

kola v Čechách (4. 4. – 31. 8.)

*  Kostel sv. Štěpána v Kouřimi a renesanční 

zvonice s obrácenými zvony 

* Muzeum lidových staveb v Kouřimi 

www.podlipanskemuzeum.cz 
www.muzeumkourimska.cz
www.skanzenkourim.cz

Kouřimskem a Českobrodskem 
autem či na kole
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Galerie 
výtvarného umění 
v Ostravě 

Výstavní prostory ostravského Domu umění, 

který byl otevřen roku 1926 a  je dodnes perlou 

moderní architektury Ostravy, sice nehostí stálou 

expozici, ale jsou dějištěm mimořádných výstav. 

V březnu a dubnu se přijďte podívat na mezinárod-

ní festival architektury ARCHIKULTURA 2014, který 

představí dílo Zvi Heckera, dánskou architekturu, 

katalánské studio BAND a sbírku Světoví architekti 

o architektuře!

Galerie výtvarného umění v Ostravě
 Jurečkova 9, 702 00 Ostrava
tel.: +420 596 115 425
e-mail: info@gvuo.cz
www.gvuo.cz

Muzeum 
Zdeňka Buriana 
ve Štramberku

Patříte mezi ctitele pravěku? Lákají vás exo-

tická dobrodružství? Máte rádi neopakovatelné 

obrazy a kresby světoznámého malíře a ilustrátora 

Zdeňka Buriana? Pak nezapomeňte navštívit v roce 

2014 umělcovu štramberskou expozici, která je pro 

vás celoročně otevřena a  těší se na opětovné se-

tkání s vámi. 

Muzeum Zdeňka Buriana 
Náměstí 31, 742 66 Štramberk
www.zdenekburian.cz

Lovosice

KAM na školní výlet: 
Středověký vodní mlýn Hoslovice

mobil: + 420 731 907 308

e-mail: mlyn@muzeum-strakonice.cz

www.muzeum-strakonice.cz

otevírací doba

duben, květen, září, říjen: út–ne 9–16 hod.

červen–srpen: denně 9–17 hod.

Ve zvlněné krajině šumavského Podlesí, 17 km 

jihozápadně od Strakonic, se v  obci Hoslovice 

nachází unikátní, nejstarší v  místě dochovaný 

mlýn o jednom kole na horní vodu s funkčním 

mlecím zařízením. Od roku 2008 je národní kul-

turní památkou, s první písemnou zmínkou již 

z roku 1352, kterou spravuje Muzeum středního 

Pootaví Strakonice.

Nabízíme

  autentický doklad způsobu života 

a hospodaření

  etnografi ckou expozici Ze života 

šumavského Podlesí

  areál s domácími zvířaty a hospodářským 

vybavením

  řemeslné akce s pečením chleba

  prohlídky s průvodcem 

  služby informačního centra

Mlýn je v dosahu dvou cyklostezek.

Akce ve mlýně:

12. 4. Velikonoce na mlýně

8. 5. Vyhánění dobytka

21. 6. Keramický den

Vaše návštěva – naše radost!
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? 
Jak se jmenuje kniha Arnošta Vašíčka 

a televizní trilogie z roku 2012?

a) Ztracený svět

 b) Ztracená brána

 c) Ztracené světlo

Své odpovědi posílejte do 15. března 2014 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží 

od Edice ČT publikaci Zajatci Ďáblova chřtánu.

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

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Běla Jánoštíková
Za tajemstvím Karlových Varů 

Za tajemstvím Karlových Varů je název nové kni-

hy, která právě přichází na trh. O tom, v čem spo-

čívá tajemství našich nejznámějších lázní, a  ještě 

mnohem více se čtenáři dozví při čtení knihy. Ta 

je nejen o  městě, ale zároveň popisuje i  historii 

a  přítomnost města, zvláštnosti, neopakovatelné 

kouzlo, půvab karlovarské lázeňské architektury 

a kulturních tradic místa zase z trochu jiného úhlu 

pohledu.

cena: 200 Kč

www.kosmas.cz

Ladislav Hanousek
Jihozápad USA – Průvodce po 
národních parcích a velkých 
městech Jihozápadu USA

„Není těžké vyjet z Čech do světa s cestovní kan-

celáří. Není ani těžké vyjet do světa individuálně.“ 

Těmito slovy začíná motto knihy, jejímž autorem 

je dětský lékař Ladislav Hanousek. Autor knihy na 

pomezí cestopisu a turistického průvodce navštívil 

Jihozápad USA již několikrát. Nyní připravil dvoutý-

denní cestu po nejhezčích parcích rozkládajících se 

na území států Kalifornie, Nevady, Utahu a Arizony, 

při svém putování k ní přidal i tři veliká města – San 

Francisco, Los Angeles a Las Vegas. Zvolený okruh 

potom předkládá čtenářům, kteří se dozvědí prak-

tické informace o tom, co je dobré vidět a kdy, ale 

i  jak nakupovat, kde načerpat benzin nebo nalézt 

nocleh, přidává i obecné lékařské rady k řešení pří-

padných problémů při cestování po světě.

cena: 275 Kč

kletr@kletr.cz

Ladislav Hanousekanousek

 

Radek Mikuláš
Ledové Čechy

Titul Ledové Čechy autora Radka Mikuláše je pře-

kvapením i pro velmi zkušené znalce české zimní 

přírody. Kniha popisuje zajímavosti a  krásy, které 

dosud z  velké části unikaly pozornosti. Autorovi 

se podařilo v průvodci zachytit ojedinělou plejádu 

zajímavých útvarů, struktur a  textur i  na zdánlivě 

fádních a plochých ledech řek, rybníků a údolních 

nádrží. Čtenáři se zároveň dostává do rukou boha-

tě ilustrovaný průvodce, který dává odpovědi na 

otázky, co, kde a  za jakého počasí vlastně hledat. 

Zajímavostí je, že podobně zaměřená kniha zatím 

nevyšla v žádné zemi na světě. 

cena: 385 Kč

www.academica.cz

Arnošt Vašíček 
Zajatci Ďáblova chřtánu 

Za bouřlivé noci se trojice zbojníků pokouší vykrást 

zámeckou pokladnici. Hradní stráž je vyruší. Aby 

vojáci nemohli střílet, vůdce zbojníků Robert vez-

me jako rukojmí šestiletého hraběcího syna Artura. 

Při pronásledování jsou dva zbojníci zabiti. Robert 

s Arturem se ukryjí v  jeskyni Ďáblův chřtán, která 

je opředena strašidelnými legendami, a přestože je 

slepá, záhadně v ní zmizí. 

David a  Klára si chtějí jen vyzvednout pár věcí 

z chaty rodičů. Netuší, že některým místům je lépe 

se vyhnout. Před chatou najdou malého chlapce 

ve starobylých šatech, používajícího zvláštní mlu-

vu. Kdo to může být? Jak se zde ocitl? 

Téhož rána zavítá k domku osaměle žijící Báry Há-

vové neobvyklá návštěva. Je to muž v historickém 

kostýmu, který si říká Robert a tvrdí, že okradl hra-

běte Leopolda z Hínů. Jenže rod Hínů vymřel před 

staletími. Odkud ale pocházejí zlaté mince z Rober-

tova váčku? A proč je i jeho vystupování na dnešní 

dobu tak neobvyklé? 

cena: 249 Kč
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Michal Petrov
Retro ČS – Co bylo (a nebylo) za reálného socialismu

Kniha vrací čtenáře do let 

socialistického konzumu 

a připomíná dobu každému 

z  nás, kdo danou éru Čes-

koslovenska zažil. Michal 

Petrov, autor titulu, pomocí 

vlastních zkušeností a na zá-

kladě dobové reklamy ales-

poň částečně rekonstruuje 

regály socialistických samo-

obsluh. Využívá bohatství 

osobního archivu, který pa-

tří určitě k  nejrozsáhlejším 

u  nás. Připomeňte si dobo-

vou reklamu, socialistickou 

estetiku, probuďte spolu 

s  autorem své vzpomínky 

a podnikněte výlet do dějin 

některých oborů ekonomi-

ky čtyř desetiletí po únoru 

1948. Vydejte se proti prou-

du času do světa, který byl 

lecjaký, jen ne černobílý…

cena: 498 Kč

www.jota.cz

Petr David, Petr David ml., 
Petr Ludvík, Vladimír Soukup
Česko všemi smysly – Jižní Čechy

Nový díl z edice Česko všemi smysly, navazující na 

předchozí svazky Krkonoše, Šumava a  Český ráj, 

popisuje další turisticky významnou a  oblíbenou 

destinaci – jižní Čechy, kraj malebných řek a  ryb-

níků, hradů a zámků, přírodních krás i historických 

měst. Najdete v něm zajímavé i důležité informace 

pro pěší turisty, cyklisty, lyžaře i  vodáky, nechybí 

tipy na to, jak strávit volný čas s dětmi nebo když je 

ošklivo, přečtete si i různé báje a pověsti… Mnoho 

praktických informací poradí, kde se dobře najíst, 

kde si odpočinout, kde se vykoupat nebo zaparko-

vat. Jako dárek jsou pro čtenáře opět připraveny 

oblíbené vstupenky a poukázky do turisticky zají-

mavých míst – tentokrát jich je 76 a platí do konce 

roku 2016. S jejich pomocí ušetříte při návštěvách 

muzeí, hradů, zámků, rozhleden nebo v  restaura-

cích a při ubytování…

cena: 229 Kč

www.soukup-david.cz

?
Kolik turistických průvodců vydalo 

vydavatelství a nakladatelství Soukup 

& David z nové edice „Česko všemi smysly“?

 a) 3 

 b) 4

 c) 5

Své odpovědi posílejte do 15. března 2014 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží 

průvodce Česko všemi smysly – Jižní Čechy.

Karel Pokorný, Jiří Matoušek
Mistři uměleckých řemesel

Kováři, zámečníci, cínaři, platnéři a  zvonaři s  tvá-

řemi umouněnými od „černého díla“, jejichž tech-

nologie a  pracovní postupy jsou již zapomenuty, 

dokázali vytvářet fascinující artefakty. Svá vědění 

a um předávali jen svým nejbližším. K těmto obo-

rům patří také historické puškařství, pažbařství, 

marketerie a obory související. Kapitola o restauro-

vání objasňuje tajemství technik a může napravit 

mnohé omyly navršené v průběhu věků.

cena: 590 Kč, vychází 12. března 2014

www.bbart.cz

?
1. Platnéři měli v Praze svoji korporaci už 

v roce:

a) 1288

 b) 1328

 c) 1408

2. Revolver s otáčecím bubínkem byl sestrojen v:

 a) 17. století 

 b) 18. století 

 c) 19. století

3. Visací zámek se systémem sedmi pojistek byl ve 

starověku sestrojen v:

 a) Číně

 b) Indii

 c) Itálii

4. Technologie lití zvonů k nám přišla z:

 a) Irska

 b) Španělska

 c) Itálie

Své odpovědi posílejte do 15. března 2014 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží 

titul Mistři uměleckých řemesel.
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Prohlídka města 
s princeznou Terezkou

Návštěvníci města mohou využít i  nabídku 

prohlídky města s průvodcem či pohádkovou by-

tostí Terezkou, princeznou z Fulneku. 

Desetiletá Terezka je hlavní hrdinkou pohádko-

vé knížky Terezka, princezna z Fulneku (autor Milan 

Barbořík, ilustrace manželé Anlaufovi). Bydlí sice ve 

Fulneku, malebném městečku na severní Moravě, 

ale mohla by bydlet kdekoliv jinde. Terezce právě 

začaly prázdniny a ona je prožívá s rodinou – rodiči 

a malým bráškou – a se svou nejlepší kamarádkou 

Míšou. Ale v noci má sny, v nichž se přenáší do dáv-

né historie svého města a potkává lidi, které dosud 

neznala. Dokonce řeší i  nelehké úkoly a  pomáhá 

spravedlnosti – ona se totiž stává princeznou ze 

Město Fulnek – barokní 
perla Moravského Kravařska
Město Fulnek leží na území jedné z větví tzv. Jantarové stezky, spojující Středozemí 
s Pobaltím. V loňském roce si město připomnělo 720 let od první písemné zmínky 
o něm. 

Když malí nevědí, 
velcí poradí…

1. Jméno autora pohádkové knížky Terez-

ka, princezna z Fulneku?

a) Milan Barbořík

b) Jiří Žáček

c) Karel Čapek

2. Jméno kamarádky Terezky?

a) Katka

b) Míša

c) Renča

3. Jméno významného fi lozofa, pedagoga, 

který ve Fulneku působil v letech 

1618–1621?

a) Jára Cimrman

b) Jan Karafi át

c) Jan Amos Komenský

?
Své odpovědi nám posílejte do 

15. března 2014 z www.kampocesku.cz 

nebo poštou na adresu redakce. Deset 

autorů správných odpovědí získá ceny věnované 

městem Fulnek. 

zámku. Jsou to opravdu tak živé sny, nebo se pře-

náší v čase a prožívá zcela nevšední dobrodružství? 

Navštivte i vy malebný Fulnek a zažijte zde své 

malé dobrodružství.

Tipy na jaro a léto ve Fulneku
do 25. 5.: výstava Zámek ve Fulneku – dominanta 

Kravařska (kostel sv. Josefa)

31. 5.: Pohádkový les – procházka zámeckým leso-

parkem s pohádkovými postavičkami

6.–8. 6.: výstava patchworku (kostel sv. Josefa, kap-

le sv. Rocha…) 

20. 6.: Slezská muzejní noc (kostel sv. Josefa, Pa-

mátník J. A. Komenského) 

21. 6.: XXI. den města Fulneku, koncert Kamila Stři-

havky (zahrada Městského kulturního centra)

5.–7. 9.: Dny evropského dědictví

13. 9.: Fulnečka, letní hudební multižánrový festi-

val – (zahrada Městského kulturního centra)

www.fulnek.cz

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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30. 3. Vítání jara v muzeu – Muzeum regionu 

Valašsko, www.muzeumvalassko.cz

do 30. 3. Song Mi Kin – křehká výstava skla 

původem korejské výtvarnice, 

www.muzeumvalassko.cz 

4.–5. 4. Valašská rally, www.valasskarally.eu 

9. 4. Tvořivé předvelikonoční odpoledne – ma-

lování kraslic – TIC Val. Mez., www.info-vm.cz 

Turistické informační centrum
Valašské Meziříčí
tel.:  +420 571 684 558

+420 775 0109 809
www.info-vm.cz
www.valasskemezirici.cz

V jarních měsících bude rovněž slavnostně za-

hájen provoz prvního Valašského ekocentra, které 

nabídne programy pro školy, přednášky, semináře, 

kurzy tradičních řemesel a podmínky pro činnost 

Mladých ochránců přírody – vše „pod jednou stře-

chou“ v klidové zóně areálu bývalého cvičiště.

Začátek dubna bude patřit již tradičně fanouš-

kům automobilových závodů. Naše město se stane 

dějištěm již XXXIII. ročníku Valašské rally. Ta otevře 

sérii závodů Mistrovství České republiky ve sprint-

rally.

Jarní akce:
15. 3. 39. ročník Valašská laťka – ZŠ Masarykova, 

www.valasskalatka.eu

15.–16. 3. Kurz astronavigace – hvězdárna, 

www.astrovm.cz

19. 3. Arabská astronomie (8.–15. století) – 

hvězdárna, www.astrovm.cz 

20. 3. Učíme se péct kváskový chléb, 

www.muzeumvalassko.cz

21.–22. 3. Malé jevištní formy – Kulturní zařízení 

města Valašského Meziříčí, www.kzvalmez.cz

Pro tyto účely má sdružení k  dispozici země-

dělskou usedlost s výukovou farmou, kde jsou cho-

vány původní valašské ovce, koně a skot. Farma je 

rodinného typu a nejedná se o velkovýrobu. Vše je 

zde chováno a vytvářeno s úctou k přírodě a krea-

tivitě každého člověka.

Nedělní škola řemesel funguje od r. 2007 a stá-

le se rozvíjí. Získává postupně, další prostory. Fun-

guje každý den a  je vhodná pro všechny věkové 

kategorie.

Dále Občanské sdružení Stránské provozuje 

makety technických staveb poháněných vodou, 

bylinnou zahradu, otužovací zónu. Prostory Neděl-

ní školy poskytují zázemí i místnímu divadelnímu 

a) 5

b) 2

c) 3

3. Jak se jmenuje nejstarší kůň na farmě?

a) Primavera

b) Akrobatika

c) Marry

Své odpovědi nám posílejte do 15. března 2014 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Pět autorů správných odpovědí dostane 

poukazy na kurz pro jednu osobu v hodnotě 400 Kč 

(kurz je podle jejich výběru) a knihu s příběhy 

našich zvířat.

www.stranske.websnadno.cz
spolku s názvem Pec. Sdružení organizuje kulturní 

i sportovní akce: vítání mláďat, soutěž v sečení trá-

vy, divadelní představení, výstavy, přednášky.

? 
Soutěžní otázky:

1. Jak se jmenuje plemeno psů chovaných na 

zdejší farmě?

a) německý ovčák

b) briard

c) čivava

2. Kolik technických staveb poháněných vodou je 

v areálu?

Jarní Valašské Meziříčí
Jaro už klepe na dveře a my vás srdečně zveme do Valašského Meziříčí, města 
uprostřed valašských hor a vstupní brány do Beskyd. Na soutoku Rožnovské 
a Vsetínské Bečvy najdete spoustu příležitostí ke kulturnímu i sportovnímu vyžití. 
Procházku městem si můžete zpestřit se zapůjčenými audioprůvodci. 
Jsou k dispozici v turistickém informačním centru. 

Nedělní škola řemesel Stránské
Občanské sdružení Stránské bylo založeno v r. 2005. Hlavní náplní je uchování a výuka 
tradičních řemesel. Připomenutí významu venkova a chovu hospodářských zvířat.
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krajů Slovenska. Každá z kapi-

tol začíná mapou a stručným 

představením kraje a hlavními 

turistickými atraktivitami kraje. 

V knize se turista dozví základní 

informace o vybavení, posky-

tovaných službách, cenách 

a kapacitě jednotlivých ubyto-

vacích zařízení. Samostatnými 

kapitolami v  knize jsou Con-

gress Guide, kde jsou tipy na 

uspořádání kongresů, školení 

a různých fi remních akcí, a po-

slední kapitolou je Spa Guide, 

který představuje přehled zaří-

zení, jež se specializují na léčení 

chorob a léčebné procedury. 

cena: 445 Kč

www.travelguide.sk

V letošním roce 

vyšlo 22. vydání pu-

blikace HOTEL GUI-

DE 2014. Průvodce 

ubytováním na Slo-

vensku vychází ve 

slovenském, anglic-

kém a německém ja-

zyce. Titul obsahuje 

více než 2  600 zá-

znamů o ubytování 

v hotelech, penzio-

nech, apartmánech, 

chatách, rekreačních 

zařízeních, ale také 

v soukromí a v kem-

pech na Slovensku. 

Kniha je přehledně 

rozdělena podle 

8 samosprávných 

Súlovské vrchy
Národní přírodní rezervace Súlovské vrchy 

nebo také skály se nachází asi dvacet kilometrů 

jihozápadně od města Žilina. Patří do Fatransko-

-tatranské oblasti. Vyznačuje se mimořádnou pes-

trostí povrchových tvarů. Věže, bizarní útvary, vik-

lany, ale také skalní brány, kterých tady nalezneme 

celkem šest – Skalná vráta, Malá brána, Kamenný 

polmesiac, Gotická brána, Obrovská brána a Brána 

v  Hlbocké dolině. Nachází se zde také dvě jesky-

ně a zřícenina Súlovského hradu. Po celém území 

vede značená naučná stezka, která má šestnáct za-

stávek s informačními tabulemi. Procházky nejsou 

fyzicky příliš náročné, a přitom jsou velmi zajímavé. 

www.sulovskevrchy.sk

BEST WESTERN Hotel Antares jsme postavili 

v roce 2006 ve vilové čtvrti hlavního města v těsné 

blízkosti Bratislavského hradu. Hotel měl kapacitu 

16 pokojů. První čtyři roky, které byly bohaté na 

pozitivní reakce hostí, udělaly z našeho hotelu vy-

hledávaný cíl jak pro byznysmeny, tak pro turisty. 

To vedlo k tomu, že se naše kapacita stala nedosta-

tečnou, a proto se v roce 2008 zrealizovala přístav-

ba hotelu. Postupně hotel získal dnešní podobu, 

kterou charakterizuje především jeho neopakova-

telná příjemná atmosféra, zaručující váš komfortní, 

klidný a bezpečný pobyt u nás. 

Kromě výborného jídla v  restauraci, které bě-

hem léta podáváme i v krásné zahradě, se můžete 

nechat rozmazlovat v  sauně či jacuzze. Možnost 

zaparkovat si auto, motorku nebo kolo v  hotelo-

vých podzemních garážích je samozřejmostí, stej-

ně jako wifi  připojení v celém hotelu. Bohaté bu-

fetové snídaně jsou tím ideálním začátkem vašeho 

rušného dne.

Obrazy v hotelu jsou dílem známého součas-

ného slovenského malíře doc. Stanislava Harango-

ze, akad. mal.

A  určitě jste netušili, že i  když máme skvělou 

polohu a nabízíme komfort, tak jsme cenově jeden 

z nejdostupnějších hotelů v Bratislavě!

www.hotelantares.sk

Bardejovské Kúpele
Přijeďte oslavit Velikonoce do  jedněch z  nej-

krásnějších slovenských lázní. Velikonoční wellness 

pobyt od 39 eur za noc. V  ceně pobytu je kromě 

ubytování také polopenze, balíček procedur, vstup 

do Wellness Spa, bohatý doprovodný program, 

tradiční velikonoční speciality, večer lidových jídel, 

uvítací drink a malé překvapení. 

Navštivte oázu zdraví a oddychu.

www.kupele-bj.sk

BEST WESTERN Hotel Antares
Navštivte příjemný hotel v blízkosti Bratislavského hradu a nechte se rozmazlovat 
výbornými specialitami v místní restauraci nebo sauně.

Hotel Guide – Váš průvodce 
ubytováním na Slovensku
Titul Hotel Guide by neměl chybět nikomu, kdo cestuje na Slovensko a hledá 
vhodnou alternativu ubytování. Průvodce je skvělým doplňkem pro odborníky 
z oblasti cestovního ruchu, ale zároveň ho mohou využít i cestovní kanceláře 
a agentury, manažeři a obchodní cestující a všichni, kteří rádi cestují po Slovensku.
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Správné odpovědi a výherci

a) Nové Město nad Metují b) Náměšť nad Oslavou c) Mnichovo Hradiště

Poznáte místo na fotografi i?

Soutěže za měsíce leden–únor 2014
Celkem došlo 3 935 odpovědí, z toho 3 792 z internetu a 143 dopisů.

Kartografi e PRAHA
Otázka: Hradní věž kterého našeho hradu nese název „trúba“?

Odpověď: c) Štramberk

Soutěžilo: 630 čtenářů; správně 616; špatně 14

Výherci: Stanislava Slezáková, Litomyšl; Zdeňka Trnková, Most; Josef Osladil, Olšany

Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka – 
Když malí nevědí, velcí poradí…
Otázka 1: a) Žeryk

Otázka 2: b) Mánička

Otázka 3: c) otec

Otázka 4: a) k Máničce

Soutěžilo: 514 čtenářů; správně 492; špatně 22

Výherci: Marie Hemplová, Hradec Králové; Dana Korábová, Vyšehořice; Jaroslava Mašínová, Jičín; 

Jitka Picmausová, Hodonín; Jana Švehlová, Studená; Ludmila Vilímová, Praha; Ladislav Červinek, 

Most; Adam Holý, Beroun; Jáchym Paďour, Kolín; Zdeněk Šikula, Žďár nad Sázavou 

Zimní Šumavou
Otázka 1: c) Poledník

Otázka 2: b) Velký a Malý Ostrý

Otázka 3: b) cca 106 km

Otázka 4: c) na vrchol Špičáku

Otázka 5: a) na Knížecích pláních 

Otázka 6: b) Březník

Otázka 7: b) Jezerní hora

Otázka 8: c) v Suchých Studánkách

Otázka 9: a) celkem 7 

Otázka 10: c) v roce 1729

Soutěžilo: 297 čtenářů; správně 286; špatně 11

Výherci: Petra Hofbauerová, Beroun; Jarmila Kindermannová, Vikýřovice; Leopold Šrot, Novosedly

Město pohádky – Jičín – Když malí nevědí, velcí poradí…
Otázka 1: b) starosta Humpál

Otázka 2: a) Řáholec

Otázka 3: b) Manka

Otázka 4: a) v Jičíně

Soutěžilo: 512 čtenářů; správně 282; špatně 230

Výherci: Ludmila Červenková, Kozlovice; Milada Homolková, Pelhřimov; Olga Kačenková, Tuchlovi-

ce; Nela a Monika Rašťkovy, Ostrava; Milada Špačková, Dobrá Voda; Věra Vondrejsková, Humpolec; 

Vladislav Novický, Chotěboř; Vratislav Petr, Valtice; Milan Rickl, Nový Bor; Filip Vyskočil, Plzeň

Edice ČT
Otázka: Víte, který herec ztvárnil ředitele Garibaldiniho v seriálu Špačkovi v síti času?

Odpověď: a) Tomáš Hanák 

Soutěžilo: 507 čtenářů; správně 467; špatně 40

Výherci: Františka Matoušková, Ivančice; Květoslava Synková, Slatinice; Vojtěch Švec, Netolice

Hrajeme si s FIMO hmotou 
Otázka: Víte, co je FIMO?

Odpověď: b) polymerová hmota

Soutěžilo: 533 čtenářů; správně 526; špatně 7

Výherci: Eva Brlicová, Brno; Zuzana Štveráčková, Praha 5; Miroslav Krupík, Rožnov pod Radhoštěm

Křížovka
… pískovce, kamenné lavice a oltář

Soutěžilo: 488 čtenářů; správně 465; špatně 23

Výherci: Patrika Lexová, Brandýs nad Labem; Pavel Hruzík, Nový Jičín; Milan Zachrdla, Valašské 

Meziříčí

Fotohádanka
Otázka: Poznáte místo na fotografi i?

Odpověď: b) Třístoličník

Soutěžilo: 454 čtenářů; správně 416; špatně 38

Výherci: Květa Pourová, Turnov; Petra Víchová, Vítkov; Jiří Strnad, Meziříčko

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky a odpovědi 

na fotohádanku nám zašlete 

do 15. března 2014 na 

adresu redakce nebo 

z www.kampocesku.cz. 

Dvakrát třem autorům 

správných odpovědí 

zašleme mapu věnovanou 

vydavatelstvím 

Kartografi e PRAHA.

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

Mazaní čtenáři
získává od redakce magazínu KAM po Českuza vydání leden-únor 2014

Informační centrum města PlzeňNám. Republiky 41, 301 00 Plzeň

Luděk Sládek
šéfredaktor
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