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Velká fotohádanka 
pro malé i velké

Co můžeš 
udělat dnes…

Dědo, říkám, nezapomeň
na ten výlet
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Historie slánských hřbitovů, osudy slavných nebožtíků 
a pár lechtivých vyprávění navíc – o mrtvých jen dobré. 
Stálice v našem programu vycházek i letos doplněná 
o speciální listopadovou „Dušičkovou vycházku“.

25. 5. | 24. 8. | 2. 11.
Začátek vždy ve 14.00
Vstupné: 20 Kč
Délka vycházky cca 2–2,5 hod.

Slánské hřbitovy
a dušičková vycházka
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Pro letošní rok jsme pro vás připravili novou komento-
vanou procházku, která vás zavede do známých slán-
ských budov. Nahlédneme do bývalého okresního 
domu, Sokolovny, nebo do útrob staré slánské radnice!

7. 6. | 11. 10.
Začátek vždy ve 14.00
Vstupné: 45 Kč
Délka vycházky cca 2–2,5 hod.

Co se skrývá za dveřmi?
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Návštěva kostela sv. Gotharda a klášterního kostela 
Nejsvětější Trojice. Jedna z našich nejoblíbenějších 
vycházek s jedinečnou možností nahlédnout do jinak 
běžně nepřístupných církevních památek.

31. 5. | 19. 7. | 16. 8. | 30. 8.
Začátek vždy ve 14.00
Vstupné: 45 Kč
Délka vycházky cca 2–2,5 hod.

Po svatých místech
Sakrální perly města
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Díky svolení Vlastivědného muzea ve Slaném, vám 
můžeme nabídnout také prohlídky Velvarské brány, 
kde se nachází expozice bývalého městského 
opevnění, která jistě zaujme malé i velké návštěvníky. 
Otevřeno je od června do září, každou sudou sobotu.

7. 6. | 21. 6. | 5. 7. | 19. 7. | 2. 8. | 16. 8. | 30. 8. | 27. 9.
Prohlídka vždy od 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00
Vstupné: 10 Kč

Velvarská brána
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První kroky do hloubi slánských tajemství aneb není 
proč se bát. Vycházka seznamuje děti hravou formou 
s historií města, pověstmi a povídačkami a je určena 
pro děti od 8 let.

28. 6. – 21.30 | 26. 7. – 21.00 | 30. 8. – 20.30
Vstupné: děti 45 Kč | dospělí 65 Kč
Délka vycházky cca 1–1,5 hod.

Tajemná noční procházka
pro děti
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Již počtvrté vás provedeme vánočně vyzdobeným 
nočním městem a pokusíme se vás dostat do té 
správné sváteční nálady. Na cestu se zahřejete punčem 
a nebude chybět ani závěrečné vánoční překvapení!

12. 12.
Začátek ve 21.00
Vstupné: dospělí 65 Kč | děti 45 Kč
Délka vycházky cca 2 hod.

Tajemná vánoční noční
procházka s překvapením
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Košilaté historky z dob dávno minulých, vyprávění 
o mordech a příhodách zatajených, ztichlé město, 
nasvícené památky a atmosféru dokreslí závěrečné 
překvapení. Letos netradičně při svitu měsíce v úplňku!

24. 5. | 13. 6. | 12. 7. | 9. 8. | 20. 9.
Začátek vždy ve 22.00
Vstupné: dospělí 65 Kč | děti 45 Kč
Délka vycházky cca 2 hod.

Noční úplňková procházka
s překvapením
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Půldenní výlet za historií a památkami Velvarska. 
Podíváte se s námi do kostela sv. Václava v Ovčárech 
a do běžně nepřístupných objektů ve Velvarech. 
Na tento výlet vás odvezeme a zase přivezeme mikro-
busem. Je tedy nutné se předem závazně přihlásit 
v Infocentru, ať víme, že s vámi můžeme počítat.

27. 9. – 9.00
Vstupné: 45 Kč + náklady na dopravu 60 Kč

Poznejte památky Slánska
Ó Velvary, ó Velvary
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Půldenní výlet po slánském regionu. Podíváme se do 
Klobuk, Vraného nebo ke studánce Královce. Na tento 
výlet vás odvezeme a zase přivezeme mikrobusem. Je 
tedy nutné se předem závazně přihlásit v Infocentru, 
ať víme, že s vámi můžeme počítat.

28. 6. – 9.00
Vstupné: 45 Kč + náklady na dopravu 60 Kč

Poznejte památky Slánska
„Kamenný pastýř“

Nemůžete si z naší nabídky vycházek vybrat, nebo se vám 

nehodí ani jeden zvolený termín? Nezoufejte, i na takové 

případy myslíme. Každá z našich vycházek se dá individuálně 

objednat a není problém takzvaně ušít vycházku na míru, 

podle vašich požadavků a našich možností. Cena za takovou 

vycházku dlouhou 2 hodiny je 280,- Kč pro skupinu 

do 15 osob a 560,- Kč od 15 do 30 osob.

Tak už neváhejte, vezměte děti, rodiče, přátele 
i babičku s dědou a vydejte se s námi poznávat 

Královské město Slaný. Prostě…

Pojď te s námi na vycházku.

Minimální počet osob na vycházku 10.
Sraz je vždy zde před Infocentrem Pod Velvarskou 

branou. Vstupenky koupíte taktéž zde.

Infocentrum Slaný
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
Tel.: 312 523 448
E-mail: ic@infoslany.cz
Web: www.infoslany.cz
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Milí čtenáři,
doba je zvláštní, 

přestože se ozývají hlasy, 
že krize je za námi. Sice ji 
nikdo na vlastní oči ne-
viděl, ale přišla a dotkla 
se všech, tedy pokud 
nepočítám ty, kterých se 
nedotkla vůbec, a  ještě 
na ní vydělali. Není lehké 
poplatit složenky a navíc 
ušetřit na výlet. Chápeme 

to a o to více se snažíme nabízet vám tipy na výle-
ty, které jsou postavené na přijatelném vstupném, 
prohlídkách exteriérů a výletech krajinou. Navíc jsem 
přesvědčen, že našinci jsou koumáci, kteří stále lépe 
zvládají spletité uličky slev s cílem ušetřit na dopravě, 
ubytování i jídle. To mi dává naději, že jakmile bude 
krize defi nitivně zažehnána, budeme si moci dopřát 
víc na výletech.          

Ale co krize středního věku? Koho se týká, ví, že 
neodezní. Naopak postoupí do stadia jakéhosi ohléd-
nutí za životem. Přestože dnešní střední generace není 
o nic lepší či horší než ty předešlé, nese stigma doby, 
kdy po čtyřiceti letech práce zjistí, že nic nemá, nic 
si neužila, zato jí hrozí úřad práce, a důchod v nedo-
hlednu. Smutné, leč stále častěji pravdivé. Co zbývá? 
Spoléhat se na zázrak je jako vyhrát v loterii nebo dou-
fat v dědictví, které se nakonec změní na „Dědil jsem, 
umřel mi čert a já zdědil peklo“. Ale jak se říká, není 
růže bez trní, rybu nohy nebrní a nic se nejí tak horké, 
jak se uvaří. Jen si musíme pomoci sami. Stačí začít 
od maličkostí, jako třeba tím, že se začneme zdravit 
na turistických trasách, i když se neznáme. Je to malý 
krok pro člověka, ale velký krok pro příští generace.   

A protože právě čtete červnové vydání magazínu 
KAM po Česku, které je z valné části věnováno dětem, 
rodinám s dětmi a rodinným výletům, proč nezačít 
hned. Zvláště když v těchto případech rodiče často 
suplují také prarodiče, tetičky, strýčkové, zkrátka kdo 
má právě čas. Pořád to jsou ale rodinné výlety, na kte-
rých je stále co ukazovat nastupujícím generacím. Jak 
s oblibou připomínám, ani přitom nemusíme moc 
daleko. Stačí vyrazit za humna. S námi se můžete vy-
dat krajinou českou, moravskou i slezskou, vždycinky 
hezkou. Navštívit můžete města, památky, romantické 
vyhlídky i rozhledny. Jen vás musím upozornit, že to 
bude často do kopce nebo do schodů. Což zvládnete, 
jen děti občas poponesete. A hned jak si odpočinete, 
plni elánu vyrazíte k cíli. Odměnou vám budou jak 
široké, tak dlouhé, někdy i bystrozraké výhledy, plné 
dětských zvolání „jé“, „hele“ a „podívej“. 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Hezký den do redakce a čtenářům. Již hodně roků 

mi chodí časopis Kam po Česku domů. Bylo mi líto 

likvidovat tak zajímavé čtení, a  tak jsem přemýš-

lela, jak s  časopisy naložit. Zatelefonovala jsem 

do Pardubic do Klokánku. O  časopisy měli zájem 

a měla jsem ještě další turistické atlasy, a tak jsem 

je tam dovezla. Určitě byste mohli již nepotřebné 

časopisy někomu předat, aby neskončily ve sběru.

Eva Jarešová, Kolín

Dobrý den, paní Jarešová, předně mi dovolte poděko-

vat Vám za přízeň věnovanou naší redakci a ohledně 

starších vydání, zůstává nám jen pár kousků v archi-

vu. Ostatní dáváme podobně jako Vy dalším lidem 

i zařízením, která je ocení. Děkujeme za Váš tip. 

Dobrý den, prosím Vás, zda by nešly nějak upravit 

Vaše webové stránky. Velice špatně se posunují při 

vyplňování soutěžních otázek. Najednou odskočí, 

dlouho trvá, než se dají trochu nastavit atd. Děkuji. 

S pozdravem Bohumír Andrle

Děkuji Vám za upozornění, pane Andrle, ale řešení 

může být složitější. Jak mi bylo vysvětleno, závisí to 

na několika okolnostech, jako např. na prohlížeči, ve 

kterém se pohybujete, na připojení k internetu nebo 

i  na grafi cké kartě Vašeho počítače. Nicméně náš 

„webmistr“ dostal za úkol vše prověřit a já věřím, že se 

vše vyřeší ke spokojenosti našich čtenářů. 

Krásné dopoledne, tímto bych Vám chtěla MOC 

poděkovat za krásnou výhru, jakou kniha „Vaříme 

podle herbáře“ bezesporu je. 

Loučí se Štěpánka Fišerová, Strakonice

Krásné pozdravení i Vám, paní Fišerová, a jsme moc 

rádi, že se Vám výhra líbila. 

Dobrý den, zcela náhodou se mi dostal do rukou 

turistický magazín Kam po česku, je tam moc zají-

mavého čtení, rádi cestujeme a rodiny našich dětí 

často vyrážejí na kolech nejen po Česku, ale  i Ra-

kousku. Určitě je u  nás ještě hodně zajímavých 

míst, o  kterých zatím nevědí. Ráda bych věděla, 

jestli je možné si tento magazín a případně i Kam 

na výlet speciál „Cyklo 2014“ někde v Praze vyzved-

nout, možná v  redakci v  Kubelíkově ulici? Děkuji 

mnohokrát za informace. 

Hezký den přeje H. Remešová

Vážená paní Remešová, děkuji za Váš zájem o  naše 

magazíny a  pro několik příštích snad ani ne týdnů, 

ale dní je možné se pro „speciál“ zastavit v  naší re-

dakci. Ideálním řešením je pak předplatné, pro které 

je speciál automaticky bezplatným bonusem navíc.  

Luděk Sládek, šéfredaktor

1423. Katolické šlechtice pora-

zil Žižka v bitvě u České Skalice 

(6. 1. 1424) a nakonec i spojené 

pražany a  kališnickou a  katolic-

kou šlechtu v  bitvě u  Malešova 

7. června 1424. V  nejkrvavější 

bitvě celého husitského období 

bylo zabito 200 orebitů a 1 200 

příslušníků svatohavelské koa-

lice. Druhého dne Žižka ovládl 

Kutnou Horu, poddala se mu 

Kouřim, Český Brod a  Nymburk 

a  k  bratrstvu Menšího Tábora 

připojil Čáslav, Jaroměř, Dvůr 

Králové a  Trutnov. Rozpadl se 

pražský městský svaz a jeho zni-

čení zabránil smír na Špitálském poli (14. 9. 1424). 

Spojené armády pak vytáhly pod velením Žižky 

proti Albrechtu Habsburskému na Moravu, ale 

před obleženou Přibyslaví Jan Žižka 11. října 1424 

zemřel.  Josef Grof

Poté co se Žižka na jaře 1423 

ve zlém rozešel s  táborským 

svazem, v  Německém Brodě 

8.  března 1423 založil s  oreb-

ským bratrstvem, táborskou pol-

ní obcí a  orebskou a  táborskou 

šlechtou tzv. Menší Tábor ve vý-

chodních Čechách. Základním 

dokumentem se stala pozdější 

listina – Žižkův vojenský řád 

(září 1423), který byl dodržován 

sirotky i po Žižkově smrti. Čeněk 

z  Vartemberka, od roku 1419 

zemský spoluvladař s  Žofi í Ba-

vorskou (vdova po Václavu IV.), 

vytáhl proti Žižkovi, ale byl pora-

žen 20. dubna 1423 v bitvě u Hořic. V červenci Žiž-

ka obsadil Hradec Králové patřící husitskému pol-

nímu hejtmanu Diviši Bořkovi z Miletínka (pozdější 

velitel vojsk panské jednoty u Lipan), kterého poté 

porazil ještě v  bitvě u  Strauchova Dvora 4. srpna 

štědrým mecenášem umění – k nejvýznamnějším 

dochovaným památkám patří deskový obraz trůnící 

Panny Marie s Ježíškem a klečícím arcibiskupem Ar-

noštem u nohou – Kladská madona (sbírka Státních 

muzeí v Berlíně). Zemřel před 650 lety, 30. června 

1364, v Roudnici nad Labem a pohřben byl v Klad-

sku ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Alois Rula

Jeho otec byl královským purkrabím v Kladsku, 

kde Arnošt prožil své dětství. Vyučil se svobodným 

uměním ve farní škole johanitů v klášterní škole 

benediktinů v Broumově a studoval i v Praze. Vy-

sokoškolského vzdělání dosáhl ale v Itálii, kde stu-

doval 14 let (Bologna a Padova) práva. Tady se také 

seznámil s Karlem IV. 

Do Čech se vrátil roku 1339 a stal se knězem 

v biskupské kapitule u sv. Víta na Pražském hradě. 

Roku 1340 byl jmenován děkanem a  roku 1343 

pražským biskupem. Karel IV. jej vyslal s poselstvím 

k papeži ohledně zřízení pražského arcibiskupství, 

což se podařilo, a tak byl 30. dubna 1344 Arnošt jme-

nován jeho prvním arcibiskupem. V témže roce také 

vysvětil za přítomnosti krále Jana Lucemburského 

a Karla IV. základní kámen budoucí katedrály sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha. 2. září 1347 korunoval Karla IV. 

českým králem a jeho manželku Blanku z Valois čes-

kou královnou. Ve službách Karla IV. působil Arnošt 

také jako diplomat, seznámil se i s Petrarkou, které-

ho král pozval do Prahy roku 1356. Po založení praž-

ské univerzity (1348) se stal jejím kancléřem. Byl také 

Drtivé vítězství orebitů
Řeč bude o nejkrvavější bitvě husitských válek, o bitvě 
u Malešova. Ta se odehrála před 590 lety, 7. června 1424, a oddíly 
východočeského husitského svazu vedené již slepým Janem Žižkou 
z Trocnova a Janem Hvězdou z Vícemilic tu rozdrtily oddíly Diviše 
Bořka z Miletínka, velitele svatohavelské koalice. 

Jeho Excelence Arnošt z Pardubic
Poslední arcibiskup pražský (1343–1344) a současně první arcibiskup 
a metropolita český (1344–1364) Arnošt z Pardubic se narodil 25. března 1297 
v maličké vsi Hostinka na Náchodsku. Byl nejstarším ze čtyř synů Arnošta 
z Hostýně, z rodu pánů z Pardubic, který odvozoval svůj původ od Malovců.

www.kampocesku.cz   2
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KAM na výlet s:
Danielem Hermanem

Roku 1458 usedl na papežský stolec Pius II., 

velice autoritativní papež, který vzbuzoval u všech 

respekt. Papež naléhal na českého krále Jiřího z Po-

děbrad, aby zakročil proti kacířským husitům. Po-

žadoval, aby český král Jiří z  Poděbrad přestoupil 

ke katolické víře, odstranil kališnictví a obnovil jed-

notu církve v Čechách. Král zase žádal papeže o po-

tvrzení basilejských kom-

paktát, zejména o legalizaci 

kalicha (přijímání podobojí) 

a  jmenování Jana Rokyca-

ny pražským arcibiskupem. 

Pius II. oba požadavky od-

mítl, ale zároveň se ani on 

nedočkal splnění toho, oč 

žádal, a tak dal Čechům na-

jevo, že na smír nepřistoupí. 

Jiří z Poděbrad se posléze na 

setkání s  papežem Piem  II. 

diplomaticky připravoval, 

dokonce si hledal spojence 

v  řadách evropských kato-

lických rádců a snažil se na-

stolit mír a sjednotit Evropu. K setkání Pia II. a Jiřího 

z Poděbrad ale nikdy nedošlo, neboť papež umřel 

dřív, než k setkání došlo. Papež Jiřího z Poděbrad 

totiž povolal před církevní soud 15.  června 1464. 

Na to, aby se tam dostavil, měl český král 180 dnů. 

Jenže papež 14. srpna zemřel. 

Marie Kulinkovská

Jiří z Poděbrad Papež Pius II.

Daniel se narodil 28. 4. 1963 

v  Českých Budějovicích a  po 

maturitě zahájil studia na peda-

gogické fakultě, kterou po roce 

opustil. Poté pracoval tři sezony 

jako průvodce na zámku Hlubo-

ká, až do zásahu StB, kdy se stal 

přes noc pomocným dělníkem 

v  Jihočeských pekárnách. Po 

studiích na teologické fakultě 

v Litoměřicích byl v létě 1989 vysvěcen na kněze 

a na jaře 1990 se stal sekretářem kardinála Vlka. Po 

stážích v Německu a USA působil jako mluvčí Čes-

ké biskupské konference a na Lince pomoci v krizi. 

Poté co v roce 2007 požádal papeže o laicizaci (ze-

světštění), pracoval pro ministerstvo vnitra i kultury 

a v roce 2010 byl zvolen do funkce ředitele ÚSTR. 

O tři roky později byl sice Radou ÚSTR odvolán, ale 

soud v květnu 2014 prohlásil jeho odvolání za ne-

platné. Od prosince 2013 je poslancem a od ledna 

2014 ministrem kultury. Málo se ale ví, že Daniel stál 

za zveřejněním příběhu sestřenice jeho maminky, 

Hany Bradyové, která zahynula v Osvětimi-Březin-

ce, nebo osudů převaděče Josefa Hasila, nekoru-

novaného Krále Šumavy, který zachránil desítky lidí. 

I proto bylo mou milou povinností požádat pana 

ministra o tip na výlet pro naše čtenáře a tady je. 

Kdybych mohl pozvat na nějaké krásné místo, tak 

asi nezapřu své jihočeské kořeny a pozvu čtenáře do 

jižních Čech, které pokládám za mimořádně roman-

tickou část České republiky. Šumava, jež je součástí již-

ních Čech, je velmi specifi ckou oblastí a ukrývá v sobě 

úžasně romantickou krásu a jistou zádumčivost. Ta 

hloubka lesů, které 

tak důvěrně znám, 

očišťuje a  jsou 

v  nich místa, která 

jsou mi velmi drahá. 

Mohu tady jedno 

z nich jmenovat – je 

to Stožecká kaple 

u  Českých Žlebů. 

Tam jsem u studán-

ky živé vody čerpal 

mnoho a  mnoho 

inspirací pro různá 

rozhodnutí svého života a pokaždé se tam rád vra-

cím. Takže pokud mohu někoho někam pozvat, tak 

určitě do jižních Čech a na Šumavu. Samozřejmě tím 

ale nechci říct, že v jiných regionech naší krásné země 

nejsou stejně krásná místa, která jsou také tak drahá 

těm, kteří tam zapustili své kořeny.

Děkuji Vám, pane Hermane, za více než jen pou-

hý tip na výlet pro naše čtenáře. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

Největším dílem se však o  rekatolizaci v  českých 

zemích zasadili až Rudolfovi nástupci. Možná i pro 

jeho dosti závažné zdravotní stavy, které dávaly 

prostor k „intrikaření“ jeho rádcům.

Erik Hlaváček

Co obsahoval tento dokument, 

známý jako Memorandum o nábo-

ženských poměrech? Dal by se tak-

řka rozdělit do čtyř bodů: požada-

vek tří far v Praze, reforma pražské 

univerzity (klíčové bylo především 

postavení katolíků jako za vlády 

Karla IV.), jasný a  nekompromis-

ní postup proti jednotě bratrské 

a  podpora jezuitů. Přitom tento 

poslední trvale v Praze sídlící český 

panovník se stavěl k  podpoře re-

katolizace velmi obezřetně, neboť 

závislost jeho dvora na fi nančních 

prostředcích nekatolických čes-

kých stavů byla značná. Proto od roku 1555 platila 

zásada augšpurského náboženského míru – „čí vlá-

da, toho náboženství“. Dalo se však značně ovlivnit 

dosazování katolíků do významných státních funk-

cí či úřadů, o  což se Rudolf rád a  často zapříčinil. 

Vstřícný Rudolf
Český král Rudolf II. nebyl znám jen jako veliký „velebitel“ 
Prahy. Tento všestranný obdivovatel umění, který se stal po 
smrti svého otce Maxmiliána II. i římským císařem, podporoval 
žel bohu i rekatolizaci. V červnu roku 1584 předložil papežský 
nuncius Giovanni Francesco Bonhomini Rudolfovi pamětní list 
obsahující program obnovy katolictví v českých zemích.

Co můžeš udělat dnes…
Toto známé rčení by jistě přijal s povděkem i Jiří z Poděbrad, český husitský král 
a panovník, který nepocházel z panovnické dynastie. Jeho význam dokládá celá 
řada dnešních ulic, náměstí a kdoví čeho ještě. 

www.kampocesku.cz   3
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Historia 
magistra vitae

Republic a rádiová zpráva přivolala pomoc. Všech-

ny první rádiové zprávy byly vysílány Morseovou 

abecedou a  první hlasová zpráva byla vyslána 

v roce 1906. Marconi jako úspěšný podnikatel za-

ložil několik společností, které podnikaly v  oboru 

radiotelegrafi ckého spojení. V roce 1931 dokonce 

zprovoznil Rádio Vatikán pro papeže Pia XI. Ačkoli 

je Marconi považován za autora i  dalších vynále-

zů (např. rotační jiskřiště, duplexní radiotelegrafi e 

apod.), jeho autorství je v mnoha případech zpo-

chybňováno. Například co se týče bezdrátového 

přenosu, v roce 1943 se přišlo na to, že jej už něko-

lik let před Marconim uskutečnil Nikola Tesla. Tomu 

byl patent následně i připsán. Nicméně Guglielmo 

Marconi obdržel v roce 1909 Nobelovu cenu za fy-

ziku. Marie Kulinkovská

Jednalo se 

o  první bezdráto-

vý telegraf. V  roce 

1895, po jediném 

roce práce, se mu 

podařilo vyrobit 

fungující přístroj. 

Rok nato tento 

přístroj předvedl 

v Anglii a získal na 

něj patent. Násle-

dující rok dokázal 

bezdrátově vysílat 

zprávy přes La-

manšský průliv. V roce 1901 se mu podařilo navá-

zat transatlantické spojení, z Anglie do kanadské-

ho Newfoundlandu. Význam jeho vynálezu byl 

doceněn v roce 1909, kdy se na moři potopil parník 

Marchese Guglielmo Marconi

Polské rádio značky Pionýr

3. červen 969

Sv. Vojtěch byl vysvěcen na biskupa, a stal se tak 

druhým pražským biskupem. Je považován za au-

tora nejstarších českých duchovních písní. V jeho 

repertoáru byla např. známá píseň „Hospodine, 

pomiluj ny“.  V roce 999 byl papežem Silvestrem II. 

prohlášen za svatého.

červen 1044

Jedno ze tří vojenských tažení Jindřicha III. (28. říj-

na 1017 – 5. října 1056) do Uher, při němž rovněž 

„asistovalo“ české vojsko knížete Břetislava (mezi 

1002 až 1005 – 10. ledna 1055), který viděl novou 

příležitost k expanzi do sousedství českého státu. 

Zřejmě také proto vzbudily uherské výpravy v Če-

chách veliký zájem.

7. červen 1099

První křížová výprava v dějinách byla vyhlášena 

roku 1095 na clermontském koncilu papežem Ur-

banem II. a směřovala do Svaté země za znovudobytí 

Božího hrobu z rukou muslimů. V roce 1099 vojsko 

křižáků dorazilo k Jeruzalému a zahájilo pět týdnů 

trvající obléhání.

červen 1384

Popuzený král Václav IV. (26. února 1361 – 16. srp-

na 1419) využil malicherného sporu o jez na Labi 

a zbavil arcibiskupa Jana z Jenštejna (27. prosince 

1347 až 1350 – 17. června 1400), který byl českým 

šlechticem, duchovním, politikem i umělcem, jeho 

kancléřského úřadu, když ho předtím držel v zajetí 

na Karlštejně. 

12. červen 1394

Moravský markrabě Jošt uzavřel v Praze s přísluš-

níky vysoké české šlechty jednotu proti Václavu IV. 

Po zajetí krále Václava v Králově Dvoře u Berouna 

panskou jednotou v čele s markrabětem (jeho bra-

trancem) Joštem narychlo svolaný zemský sněm 

v Praze ustavil Jošta „zemským správcem“. 

24. červen 1434

Na popud zemského správce Aleše z Riesenburka 

byl svolán Svatojánský sněm, kterého se účastni-

ly české i moravské stavy a dohodly se nabídnout 

císaři Zikmundovi českou korunu. Táborské a sirotčí 

bratrstvo se tak vzdalo obnovy polních vojsk a vlast-

ních mandátů. Rozhodnutí krajského zřízení bylo 

totiž nekompromisní. V zemi bylo vyhlášeno roční 

příměří.

červen–listopad 1439

Připomeňme si velkou tragédii, která postihla naši 

zemi v roce 1439. V červnu u nás a v okolních ze-

mích vypukla morová epidemie. Bohužel si vyžá-

dala přes 50 tisíc životů. Mor do naší země dorazil 

za vlády Albrechta II. Habsburského, který nárok na 

český trůn získal sňatkem se Zikmundovou dcerou 

Alžbětou Lucemburskou. 

Důvodem zavedení tohoto vojensky organizo-

vaného strážního sboru bylo především ne příliš do-

konalé a zčásti rezervované vykonávání bezpečnost-

ních služeb policejní správy na venkově. Četnictvo 

spadalo pod armádu a nebylo pod dohledem poli-

cejního prezidenta či ministerstva vnitra, nýbrž mini-

sterstva války a striktně podléhalo vojenské jurisdik-

ci. Úplně první zmínky o působení tohoto sboru však 

sahají do napoleonských válek. Zde měly jednotky na 

starost udržování veřejného pořádku v obsazených 

územích, ale i  ochranu majetku. Rovněž se se zlou 

potázali dezertéři, kteří byli zadržováni. V roce 1815 

na Vídeňském kongresu připadlo Rakousku území 

severní Itálie a Tyrolska, kde působili lombardští čet-

níci. Tímto okamžikem tak můžeme mluvit o prvním 

působení četnických jednotek na rakouském území. 

Jako pomyslného zakladatele četnictva tak označme 

s  trochou nadsázky Napoleona I. Bonaparta, neboť 

jak už bylo řečeno, poprvé se četníci vyskytli v jeho 

taženích v napoleonských válkách. 

Erik Hlaváček

Pokrokový vynález 
jménem rádio
Věděli jste, že první rádio spatřilo 
světlo světa až koncem 19. století? 
Opravdu, je to tak. První způsob 
rádiového spojení objevil v roce 1896 
italský vynálezce Marchese Guglielmo 
Marconi. 

Počátky četníků v Čechách
„Pomáhat a chránit“… tento slogan Policie ČR zřejmě nestál u zrodu četnictva 
v Čechách. Celé to vzniklo před 165 lety, 8. června 1849, podle lombardského 
vzoru ofi ciálně ustanoveného císařem Františkem Josefem I. na celém území 
habsburské monarchie. Za vším hledejme teplického policejního radu Eichlera, 
kterému se myšlenka na vznik četnictva zrodila v hlavě už v roce 1810.

www.kampocesku.cz   4
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5. červen 1469

Český sněm odmítl svévolnou olomouckou volbu 

Matyáše Korvína českým králem a na návrh Jiřího 

z Poděbrad uznal nástupnictví Vladislava Jage-

llonského, syna polského krále Kazimíra IV., s do-

datkem, aby si Vladislav vzal za manželku Ludmilu, 

třináctiletou dceru Jiřího (k tomu ale nedošlo). Jiří 

se zřekl nástupnictví svých synů. 

10. červen 1619

Vojsko českých stavů bylo poraženo císařskou ar-

mádou v jedné z prvních bitev české fáze třicetileté 

války, v bitvě u Záblatí, čímž nastal obrat ve vývoji 

českého stavovského povstání během třicetileté 

války. Jednalo se o přelomovou bitvu války, proto-

že byla jedna z prvních, ve které stavové prohráli. 

červen 1639

Severovýchodní Čechy byly zaplaveny švédským 

vojskem, oddíly Zděňka z Hodic pronikly až k hra-

nicím Slezska. Švédové se také pokusili proniknout 

na Moravu, moravská zemská hotovost a studentská 

legie je však zastavily. Na severu Čech loupily jed-

notky generála Torstenssona, ten předtím operoval 

v Lužici a ve Slezsku.

15. červen 1754

Na farní zahradě v Příměticích u Znojma postavil 

svůj první bleskosvod farář Prokop Diviš. Svůj 

„meteorologický stroj“ sestrojil dříve než světově 

uznávaný vynálezce bleskosvodu Benjamin Fran-

klin. Divišova koncepce byla odlišná od Franklinovy, 

jeho bleskosvod byl především uzemněný, a proto 

fungoval lépe.

1. červen 1829

V Ledeburském paláci v Praze proběhla výstava 

českých průmyslových výrobků. Poprvé zde byly 

udělovány zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Ob-

dobné výstavy se poté v Praze konaly ještě několi-

krát. Byly k vidění například ve dnech od 22. června 

až do 31. července roku 1831, nebo také od 1. do 

30. září v roce 1836. 

17.–24. červen 1844

V Praze začali projevovat obrovskou nevoli tiskaři 

kartounu. Důvodem byly mzdy, které nerozlišovaly 

práci „snazší“ a „obtížnější“. Dělníci vstoupili do stáv-

ky především ve fi rmě bratří Porgesů na Smíchově. 

Po přidání dalších pražských kartounek došlo i na 

rozbíjení zatracovaných perotin. Zasáhnout muselo 

až vojsko, které vše vrátilo do „starých“ kolejí.

14. červen 1849

Císařským nařízením vstoupila v  platnost od 

1. července 1850 nová soudní organizace; správa 

soudnictví byla svěřena ministerstvu spravedlnos-

ti a nejvyšší soudní úřad byl přeměněn v nejvyšší 

soudní a kasační dvůr. Stal se vrcholem organizace, 

kterou tvořily další tři stupně: vrchní zemské, zemské 

a okresní soudy.

Jako veliký a  přesvědčený komunista spolu-

pracoval za německé okupace s  domácím odbo-

jem, což ho několikrát přivedlo do ohrožení života. 

Navíc také fi nančně podporoval postižené rodiny. 

Po válce se zařadil k budovatelům socialismu, za-

čal jezdit hrát do továren a jako horník dobrovolně 

brigádničil v kladenských dolech, jenže to mu brzy 

podlomilo zdraví. Zemřel 6. listopadu 1951 v Praze 

ve věku pouhých padesáti dvou let.  -mak-

Jindřich Plachta se narodil před 115 lety, 1. čer-

vence 1899 v  Plzni jako Jindřich Šolle. Ke svému 

pozdějšímu jménu přišel díky rozevláté peleríně, 

kterou jako školák s  oblibou nosil a  jež na jeho 

vysokém a  hubeném těle vlála. Po absolvování 

obchodní akademie v  Plzni pracoval budoucí he-

rec jako účetní. Ovšem vztah Plachty k číslům byl 

dost nepřátelský, a tak už během studií hrál potají 

divadlo. Po příchodu do Prahy začal vystupovat se 

svými vlastními sólovými čísly v  různých kabare-

tech, z nichž nejoblíbenější byla jeho pražská drb-

na Vůněslava Acetylénová. Plachtovo herectví se 

zalíbilo i  králi českých komiků Vlastovi Burianovi, 

který mu nabídl angažmá ve svém divadle. Ovšem 

ve chvíli, kdy Plachta svého šéfa zastínil, musel z di-

vadla odejít. Ve fi lmu si poprvé zahrál ještě v němé 

éře v roce 1926 a do konce 2. světové války nato-

čil přes 80 snímků a patřil mezi šest nejslavnějších 

fi lmových hvězd českého fi lmu. Kromě herectví se 

Plachta věnoval i psaní. Každý si určitě vybaví jeho 

humoristický román Pučálkovic Amina o  žirafě 

chované v činžáku.

Narodil se 30. června 1899 ve Studénce u No-

vého Jičína na Moravě. Vystudoval gymnázium 

v Olomouci a po maturitě a vojenské službě vstou-

pil v  roce 1918 do arcibiskupského semináře. 

O čtyři roky později, 5. července 1922, byl vysvěcen 

na kněze arcibiskupem Antonínem Cyrilem Stoja-

nem. Na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě 

v  Olomouci byl 15. prosince 1938 promován na 

doktora teologie. Po válce se vrátil na fakultu jako 

mimořádný profesor pedagogiky a  katechetiky. 

Dne 14.  října 1949 tajně přijal biskupské svěcení 

z  rukou tehdy internovaného olomouckého arci-

biskupa J. K. Matochy. V roce 1950 byl zatčen a do-

praven do internačního pracovního tábora v Želi-

vě. Propuštěn byl 28. května 1954.

Papež Pavel VI. jej 30. prosince 1977 jmenoval 

kardinálem a  arcibiskupem pražským. Na tomto 

postu se kardinál Tomášek stále více vzpíral ko-

munistickým zásahům do života církve. Zasadil 

se o svatořečení Anežky České a právě na ně vedl 

v  listopadu 1989 pouť věřících z  Československa 

do Říma. Kanonizace Anežky České je považo-

vána za předzvěst sametové revoluce započaté 

pět dnů poté. Jeho mše ve Svatovítské katedrále 

k  uvedení Anežky mezi české světce byla slavná. 

Když kardinál Tomášek prohlásil „V této chvíli také 

já stojím s  národem!“, praskla struna. Všichni pří-

tomní si uvědomili, že je třeba zvednout hlavu, 

a zamířili rovnou na Letnou, kde se konala největší 

demonstrace v dějinách sametové revoluce. Kardi-

nál Tomášek zemřel 4. srpna 1992 ve věku 93 let 

a byl pohřben v arcibiskupské hrobce svatovítské 

katedrály.

-mak-

Z účetního slavným komikem 
„Eman je pašák. Eman je pašák…“ říká krejčí Emanuel Habásko o svém synovi 
ve slavné komedii Muži v off sidu z roku 1931. A právě onoho dobrosrdečného 
krejčího skvěle zahrál Jindřich Plachta, geniální herec a komik, na jehož 
popularitu žárlil i Vlasta Burian. 

Vírou k velkému převratu
František kardinál Tomášek, od jehož narození uplynulo 115 let, byl katolický kněz, 
pedagog, teolog, 34. arcibiskup pražský a primas český. Velmi se zajímal o oblast 
výuky a výchovy. Napsal řadu učebnic a populárně naučných knih na toto téma.

KAM to vidí
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12. červen 1869

Převodem Waldsteinských závodů do vlastnictví 

Emila Škody vznikla fi rma Škoda Plzeň. Celková 

dohodnutá kupní cena byla 167 642 zlatých. Nový 

majitel začal plzeňskou strojírnu ihned úspěšně roz-

víjet. Koupil malou továrničku s 33 dělníky, ze které 

brzy vybudoval mamutí podnik, v němž pracovalo 

4 000 dělníků a 200 techniků. 

14. červen 1894

V Karviné došlo k  důlnímu neštěstí, při kterém 

zemřelo 235 horníků. Postihlo doly Jindřicha La-

risch-Mönnicha a bylo doposud největším důlním 

neštěstím v ostravsko-karvinském revíru. Výbuch 

zasáhl důl Františka, následný požár se rozšířil i do 

sousedních dolů Hlubina a Jan Karel, které s ním 

byly v podzemí propojeny.

30. červen 1894

Slavnostní otevření zvedacího mostu Tower Bridge 

v Londýně. Postaven byl v souvislosti s rozmachem 

průmyslové výroby ve východní části Londýna. Aby 

nebyla omezena lodní doprava, muselo se najít ide-

ální řešení stavby mostu. Ve veřejné soutěži zvítězil 

návrh městského architekta Horace Jonese.

10. červen 1909

Britský parník Slavonia poprvé použil mezinárodní 

tísňový signál v Morseově abecedě SOS. Sestává ze 

3 teček, 3 čárek a 3 teček vysílaných bezprostředně 

za sebou. Teprve později vznikla zpětně anglická 

věta „Save Our Souls“ (česky „Spaste naše duše“) 

nebo také „Save Our Ship“ (česky „Zachraňte naši 

loď“).

červen 1919

Nastalo období velkého poklesu zahraničního kur-

zu koruny. V květnu 1919, kdy měla koruna nejvyšší 

kurz, se platilo 34 švýcarských franků za 100 korun 

českých. V červnu se za stejnou sumu platilo už jen 

29 franků a v prosinci téhož roku tato částka spadla 

jen na 9,25 franku. Pokles koruny v tuto dobu byl 

opravdu výrazný.

15. červen 1919

V českých zemích (na Slovensku a na Podkarpatské 

Rusi v důsledku válečných akcí nebyly organizová-

ny) se konaly volby do obecního zastupitelstva. 

Zvítězila v nich sociální demokracie, následovali ag-

rárníci, socialisté, pak lidovci a teprve za nimi národ-

ní demokraté. Kramářova vláda podala 7. července 

1919 demisi.

16. červen 1919

Vyhlášena Slovenská republika rad pod ochra-

nou maďarské Rudé armády. Byl tak nastolen pokus 

o vytvoření diktatury proletariátu. Poté co maďarská 

vojska opustila území Slovenska, republika zanikla. 

Při tomto válečném konfl iktu padlo 1 018 čs. vojáků. 

ČSR vynaložila 1 miliardu a 234 milionů na válečné 

výdaje.

chlapecké školy, poté na gymnázium na Malé Stra-

ně. V letech 1901–1906 studoval práva na německé 

části Karlo-Ferdinandovy univerzity a navštěvoval 

také přednášky germanistiky a  dějin umění. Po 

absolutoriu v  letech 1907–1922 pracoval ve dvou 

pražských pojišťovnách. V roce 1908 publikoval své 

první texty. Kafkovo literární dílo obsahuje kratší 

povídkové prózy, z  toho množství fragmentů, tři 

nedokončené romány, deníky a  korespondenci. 

Mezi nejznámější patří romány Proces, Nezvěstný 

(Amerika), Zámek a  povídka Proměna. V  díle se 

projevuje jeho osobní duševní rozpolcenost; pocit 

vyřazenosti a  izolovanosti jsou hlavními motivy 

jeho tvorby. Důležitou úlohu v Kafkově životě hrála 

Milena Jesenská, první překladatelka jeho prózy 

do češtiny. Krátce žil ve Zlaté uličce v domě č. 22, 

kde napsal většinu povídek sbírky Venkovský lékař. 

Poslední léta svého života ale strávil v sanatoriích 

a  lázních v  Čechách, na Slovensku, v  Rakousku 

i v Německu. Léčil se také v Itálii a ve Švýcarsku. Po-

hřben je v rodinné hrobce na židovském hřbitově 

v pražských Strašnicích. -aba-

Narodil se v  rodině židovského velkoobchod-

níka s  galanterií Hermanna Kafky a  Julie Kafkové, 

rozené Löwyové; měl dva bratry, Georga a Heinri-

cha, oba zemřeli v  dětském věku, a  tři sestry, Elli, 

Valli a  Ottlu, všechny zahynuly v  koncentračních 

táborech. Kafkovou mateřštinou byla němčina, ho-

vořil také česky a částečně francouzsky. Chodil do 

Narodil se 17. června 

1909 v Brně jako posled-

ní ze třinácti dětí. V osmi 

letech se stal členem 

ochotnického spolku. 

Jeho maminka si však 

nepřála, aby si zvolil teh-

dy pochybnou existenci 

hereckého povolání, vy-

studoval tedy učitelský 

ústav a krátký čas působil 

na vesnických školách. 

Herectví ale stejně neodolal, brzy začal studovat 

na dramatickém oddělení brněnské konzervatoře. 

V  roce 1932 dostal nabídku od brněnského Zem-

ského divadla na stálé angažmá, v roce 1940 pře-

sídlil do Prahy do Národního divadla, kde působil 

až do roku 1977.

Větší fi lmovou roli získal společně s Lídou Baa-

rovou ve fi lmu „Za tichých nocí“. Uměl dobře zahrát 

psychologicky složité postavy a jeho herecké kva-

lity spočívaly v osobitém slovním projevu, kterým 

dokázal zaujmout diváky 

bez podbízivých a  laci-

ných gest. Rozehrál také 

postavu primáře Sovy 

v  televizním seriálu „Ne-

mocnice na kraji města“, 

bohužel už ji nestihl do-

točit. V době normalizace 

se nový ředitel Národní-

ho divadla Přemysl Kočí 

snažil Högerovi zakázat 

vystupovat jak ve fi lmu, 

tak v  televizi. Osočoval ho z  toho, že neumí hrát. 

V divadle vůbec panovala napjatá atmosféra. Hö-

ger dal nakonec sám výpověď, nespokojen s  tím, 

jak se v  divadle zachovali při nuceném odchodu 

jeho kolegyně Vlasty Fabiánové. O dva dny pozdě-

ji, 4. května 1977, zemřel. Nakolik stresující události 

ovlivnily jeho zdraví, se můžeme jen dohadovat. 

V září 2013 byla za přítomnosti jeho manželky Evy 

Högerové uložena hercova urna do krypty na Sla-

víně na pražském Vyšehradě. -mak-

Franz Kafka – pražská legenda
Jeden z nejvýznamnějších a nejoceňovanějších spisovatelů 20. století zemřel na 
tuberkulózu 3. června 1924 v rakouském sanatoriu v Kierlingu u Klosterneuburgu. 
I přes svůj krátký život se stačil německy píšící spisovatel židovského původu stát 
pražskou legendou.

NE dost dobrý pro normalizaci
Jeden z nejvýznamnějších českých herců Karel Höger byl jemný člověk 
s mimořádně citlivým hereckým projevem a kultivovanou výslovností. Kromě 
slávy poznal však i mnoho závisti, podrazů a bojů o výsluní na prknech, která 
znamenají svět.

Inscenace Měsíc na vsi z roku 1965, na fotografi i s kolegyní 

Vlastou Fabiánovou

www.kampocesku.cz   6
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28. červen 1919

Podepsáním Versailleské mírové smlouvy končí 

1. světová válka, a to po šestiměsíčním jednání na 

Pařížské mírové konferenci. Byla požadována plná 

odpovědnost Německa za vypuknutí války, včetně 

zaplacení 132 miliard marek státům Dohody za vá-

lečné reparace. V důsledku této smlouvy Německo 

přichází i o značná území.

9. červen 1934

Československá republika uznala de iure Sovět-

ský svaz. V návaznosti na to s ním začala udržovat 

diplomatické styky. Demokratická ČSR několik let 

nechtěla SSSR uznat, protože nesouhlasila s komu-

nistickým převratem, zavražděním cara a celé jeho 

rodiny a  leninskou, později i stalinskou násilnou 

bolševizací celé země.

30. červen 1934

Začala na příkaz Adolfa Hitlera jednorázová akce 

Noc dlouhých nožů, která zlikvidovala velitelský 

sbor SA, včetně jejího velitele a  tehdejšího spo-

lubojovníka Hitlera Ernsta Rohma a dalších dvou 

generálů a jednoho důstojníka. Byla tak radikálně 

vyřešena obava z ohrožení Hitlerovy moci.

21. červen 1939

K. von Neurath vydává nařízení o židovském ma-

jetku. Začíná tak nová etapa uplatňování židov-

ských kritérií podle Norimberských zákonů. Konfi s-

kaci židovského majetku za nacizmu a následnému 

převodu do rukou tzv. „árijců“ podléhaly i akciové 

společnosti s 25% židovskou účastí.

9.–11. červen 1959

Na sjezdu socialistické kultury vyzvalo stranické 

vedení tvůrčí pracovníky „k vysoké odpovědnosti za 

uskutečnění cílů socialistické kulturní revoluce, za 

široké osvojování marxistického světového názoru, 

k aktivní účasti na překonání ideologického dědictví 

minulosti a na formování socialistického člověka“.

19. červen 1979

Zemřel český herec a divadelní režisér Václav Vydra 

ml. Byl uznávanou osobností na divadelních jevi-

štích. Hrál jak role komediální, tak vážné. V letech 

1949–1951 učil na DAMU. V roce 1957 získal ocenění 

zasloužilý umělec. Se svojí chotí Danou Medřickou 

měli syna Václava Vydru – nynějšího převážně ko-

mediálního herce.

29. červen 1989

Zveřejněn manifest Několik vět, který se hlásil ke 

svobodě a demokracii. Obsahoval např. větu: „Vyzý-

váme vedení naší země, aby pochopilo, že nadešel 

čas ke skutečným změnám a že tyto změny jsou 

skutečná demokratická diskuze.“ Petici podepsaly 

tisíce občanů.

dou, především ve věci 

vytvoření čs. jednotek 

na území SSSR. Píka se 

stává jejich velitelem 

v  Moskvě roku 1941. 

Neúspěchem se stalo 

Píkovo protestování 

proti postupu Rudé ar-

mády na Zakarpatské 

Ukrajině. Píka se vrací 

v květnu 1945 do Prahy 

a je jmenován náměst-

kem náčelníka generál-

ního štábu čs. armády. 

Bohužel je ale také za tři 

roky ve vykonstruova-

ném soudním procesu 

odsouzen za vlastizradu 

k trestu smrti oběšením. Tělo se poté ztratilo a do-

dnes nebylo nalezeno.

Erik Hlaváček

Po přihlášení do 

československých legií 

se dostal až k  21.  čs. 

střeleckému pluku fran-

couzských legií a  zde 

povýšil až na poručíka 

obrany proti plynům. 

Za toto tažení byl mno-

hokrát vyznamenán – 

především za lékařskou 

službu v prvních liniích. 

V roce 1923 už byl nazý-

ván kapitánem v hlav-

ním štábu Čs. branné 

moci v Praze a šel stu-

dovat Vysokou školu 

vojenskou do Paříže. 

V době okupace Česko-

slovenska uprchl přes Francii do Londýna a zde se 

nabídl Janu Masarykovi. Významná pro Píku byla za 

druhé světové války spolupráce s Ludvíkem Svobo-

Státem zřízená organi-

zace Katolická akce byla za-

ložena 10. června roku 1949 

z podnětu představitelů KSČ, 

za pomoci tzv. vlasteneckých 

kněží Bohuslava Černockého 

a Josefa Plojhara. Cílem akce 

byla dohoda mezi Českoslo-

venskem a Vatikánem, která 

by vyhovovala komunistic-

kému režimu – z  katolické 

církve by se stala národní 

církev, která by byla méně 

závislá na Vatikánu. Ve sku-

tečnosti ale měla vystupovat 

proti biskupům a  kriticky 

hodnotit činnost papeže 

a  Vatikánu. Nejvyšší před-

stavitelé církve tuto dohodu 

odmítali a nechtěli na ni při-

stoupit a  právě vlastenečtí 

kněží měli reprezentovat 

většinový názor před arcibis-

kupem Beranem. Předsedou 

Katolické akce byl Ferdinand 

Pujman, manžel spisovatelky 

Marie Pujmanové. Katolická 

akce však skončila neúspě-

chem. Biskupové v čele s ar-

cibiskupem Beranem ji ostře 

odmítli. Do situace zasáhl 

i Svatý stolec, když exkomu-

nikoval (vyloučil ze svátost-

ného společenství církve) 

všechny, kteří Katolickou 

akci podporovali. Nicméně 

19. června roku 1949 došlo 

ve svatovítské katedrále k in-

cidentu, po němž byl arcibis-

kup Beran 14 let internován 

StB na různých místech.

 -mat-

Památka nezůstala, jen velký příběh
Ne každý stihne za život to, co stačil zažít československý voják a legionář Heliodor 
Píka. Na frontách působil jako zdravotník, ale i četař či poručík. Dočkal se dokonce 
oslovování „pane generále“. 21. června tomu bude již 65 let, kdy byl tento dnes již 
právem uznávaný národní hrdina oběšen v Plzeňské věznici Bory za vlastizradu – 
z vůle komunistických předáků.

Podpora náboženského života 
Katolickou akcí bylo nazýváno hnutí vlasteneckých katolíků, 
kteří ve spolupráci s kněžími usilovali o to, aby křesťanské 
zásady pronikly do soukromého i veřejného života lidí. Tedy 
aby se laická veřejnost zapojila do církevního života. To by 
ale nebylo možné bez součinnosti církve a státu. 

Žulový pomník kardinála Berana 

(ak. sochař prof. Stanislav Hanzlík 2009, Dejvice)

KAM to vidí
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„Podívaná, které se momentáln  
nic nevyrovná.“  Deník

13. 6. – 15. 6. | 12. 9. – 14. 9.

Hudba  Ondřej Soukup
Libreto a texty písní  Gabriela Osvaldová

V roli pantera BaghíryJiří Korn

NEJLEPŠÍ MUZIKÁL SEZÓNY

STRHUJÍCÍ CHOREOGRAFIE 
A AKROBATICKÁ ČÍSLA

Í Í

MIMOŘÁDNÝ MUZIKÁLOVÝ ZÁŽITEKÁ Ý ÁŽ EK

ORIGINÁLNÍ VÝPRAVNÁ SHOW

g y
tinami. lombardského typu.

ZÁMEK – RENESANČNÍ PALÁCE

1 .  N Á D V O Ř Í1 .  N Á D V O Ř Í

V S T U PV S T U P

2 .  N Á D V O Ř Í2 .  N Á D V O Ř Í

3 .  N Á D V O Ř Í3 .  N Á D V O Ř Í

Gotický palác

Severní renesanční palác

Černý salonek Jižní renesanční palác

www.telc.eu
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inami. lombardského typu.

ZÁMEKK – RENESANČNÍ PAALÁCE

Své odpovědi nám posílejte do 15. 6. 2014 z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.

www.kartografie.cz

Jméno kterého velmože nese centrální 
náměsti v Telči?

a) Oldřicha z Hradce
b) Menharta z Hradce
c) Zachariáše z Hradce ?

?      ?      ?

S námi za zdravím 
a poznáním
Klub českých turistů vás zve na 28. 
ročník „Pohádkového lesa“ v Krásné Lípě.
termín: 14. června

start: 8–11 hod. (nám. v Krásné Lípě)

trasy: 2 km městským parkem

7 km pohádkovým lesem

cíl: 14.30 hod. (nám. v Krásné Lípě)

V  cíli obdržíte diplom, odměny a  těšit se můžete 

také na zábavné výtvarné dílny, folklorní festival 

i  staročeský jarmark. V  15.30 proběhne vyhodno-

cení pohádkových bytostí s předáním odměn pro 

všechna stanoviště pohádkového lesa. 

Mikuláš Peterka (mikulas.peterka@seznam.cz)

Piknik v Botanické
Celoměstské celodenní setkání 
turistů a milovníků zeleně proběhne 
22. června v Botanické zahradě 
hlavního města Prahy v Troji. 

pěší:  4–19 km 

běh: 10 km 

cyklo: 20–25 km 

cíl: všechny trasy – v Botanické zahradě

doprovodný program: folklor, prodej map a turis-

tického vybavení, Štemplmánie aneb razítka po 

celé zahradě (soutěž pro děti i dospělé o volné dět-

ské vstupenky do Království železnic). „Zajděte si 

naboso pro zdraví“ a „Zlatý pruh Polabí – otevřete 

13. komnatu“

www.clovecepohnise.cz
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fi i osudnou. Oba si sice uvědomovali, že nejen v Sa-

rajevu, nýbrž v celé Bosně a Hercegovině převládá 

nepřátelská atmosféra vůči rakouské monarchii. 

Přesto se však rozhodli jet. 28. 6. 1914 po desáté 

hodině ranní došlo k  prvnímu útoku bombou na 

auto následníka trůnu. Tento útok byl ale neúčin-

ný. Osudovou se stala Františkovi chyba, když trval 

na dalším pokračování cesty městem. Možná by se 

zachránil. Osud tomu  však  chtěl jinak.

Po chybném odbočení vozidla se František 

Ferdinand s Žofi í omylem ocitli před druhým aten-

tátníkem Gavrilem Principem, který sám zaskočen 

situací, rychle však využil svého revolveru a  dva-

krát vystřelil. Oba výstřely byly bohužel úspěšné. 

Tento ubohý čin předčasně ukončil život násled-

níka trůnu i jeho manželky, zničil jejich nádherné 

manželství a z dětí učinil nešťastné sirotky.  Všichni 

atentátníci byli pochytáni a tvrdě potrestáni. Gavri-

lo Princip zemřel ve vězení v Terezíně. Sarajevský 

atentát rozpoutal válku, jakou do té doby lidstvo 

nezažilo. Marcela Kohoutová

František se narodil roku 1863 Karlu Ludvíko-

vi a Marii Annunziatě z rodu sicilských Bourbonů. 

Jeho velkými koníčky byl lov, armáda a také cesto-

vání, vždyť roku 1892 podnikl dokonce cestu ko-

lem světa. Mládí zasvětil vojenské kariéře, postu-

poval v hodnostech a prošel několika posádkami. 

Jediným příjemným vzrušením v  této době pro 

něho bylo nečekané dědictví po zemřelém vévo-

dovi z  Modeny, které ho fi nančně pozvedlo nad 

ostatní arcivévody a přidalo mu šlechtické jméno 

Este. Zlom přišel až roku 1889, kdy následník trůnu 

Rudolf (syn císaře Františka Josefa) spáchal se svojí 

milenkou sebevraždu. 

Od roku 1889, kdy se naplnila Františkova cesta 

k trůnu, si začal rozmýšlet svůj vladařský plán. Dle 

všeho chtěl nechat rozpadnout Rakousko-Uher-

sko a  následně vytvořit prosperující rakouskou 

monarchii. Na rozdíl od Františka Josefa nechtěl 

svou říši udržet tím, že by se ničím nehýbalo, ale 

naopak ráznou reformou. František se roku 1900 

oženil s českou šlechtičnou, hraběnkou Žofi í Chot-

kovou. Jediný problém byl v původu jeho manžel-

ky – sňatek byl tzv. nerovný. Žofi i mu rozmlouval 

samotný císař, který nemohl přenést přes srdce, že 

si následník rakouského trůnu vezme za ženu pou-

hou hraběnku. František si musel vykoupit císařův 

souhlas se sňatkem vzdáním se nástupnických 

práv pro děti z tohoto manželství. Musel uznat svůj 

sňatek na věčné časy za morganatický, tedy nerov-

ný. Manželství však bylo velmi šťastné, narodily se 

v něm tři děti (Žofi e, Maxmilián a Arnošt) a celá ro-

dina si žila spokojeně na zámku Konopiště.

Do Sarajeva jel arcivévoda na manévry armády, 

které naplánoval. Cesta do současné Bosny a Her-

cegoviny se však stala pro Františka a jeho ženu Žo-fo
to

 ©
  r
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Letos to bude již 100 let, co následník rakouského trůnu i se svou manželkou 
zemřel při sarajevském atentátu. I když citově chápeme pohnutky mladých 
atentátníků, nemůžeme v jejich činu vidět nic víc než pouhé gesto. Možná 
heroické, ale ve svých důsledcích zbytečné. Smrtí Františka Ferdinanda nemohla 
habsburská říše ani zaniknout, ani se dostat do větších obtíží. 

Poslední cesta 
arcivévody

Zámek Konopiště vás srdečně zve
na jubilejní výstavu ke 100 letému

výročí Sarajevského atentátu:

„Spojeni v životě i ve smrti“
otevřeno do 31.10.

 denně mimo pondělí

 červen–srpen 10:00–17:00 hod
 září–říjen 10:00–16:00 hod

www.zamek-konopiste.cz

Poslední chvíle před atentátem

Svatební fotografi e

Krypta s ostatky Ferdinanda a Žofi e na zámku v Arstettenu

Rodinný výlet Auto, ve kterém byl arcivévoda s manželkou zavražděn

Žofi e, Maxmilián a Arnošt

Mladý arcivévoda a hraběnka Žofi e

Poslední společná fotografi e

www.kampocesku.cz   9
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Zámek Hořovice
Přijměte naše pozvání na stálou 
výstavu historických hraček pro malé 
šlechtičny i šlechtice, která se nachází 
v bývalé zámecké kuchyni. Protože 
ale vyhlíží dost tajuplně a ukrývá 
pohádkovou říši dětské fantazie, 
věříme, že potěší i vaše děti. 

Uvidíte tu malé království panenek, deskové hry 

a  stavebnice, dětské portréty, nábytek speciál-

ně navržený a  vyrobený pro panenky a  mnoho 

dalšího. Pány kluky jistě zaujme rozměrný model 

historického kolejiště a model stříbrného rytíře na 

koni v plné zbroji. Prohlídka s průvodcem trvá cca 

30 minut a je vhodná i pro menší děti.

Tip na výlet k nám…
15. 6. Pohodové odpoledne v zámeckém parku ve 

stylu první republiky 

červenec: Strašidlo Cantervillské aneb podvečerní 

divadelní prohlídky 

Více na 
www.zamek-horovice.cz

www.kampocesku.cz   10
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Mým národům – správa st. zámku Březnice připra-

vila pro letošní návštěvnickou sezonu pokračování 

výstavy o  Františku Josefovi I. u  příležitosti stého 

výročí vypuknutí I. světové války. Výstava přibližuje 

období I. světové války 1914–1918 jak v  historic-

kém kontextu, tak ve vztahu k tehdejším držitelům 

březnického zámku – rodině Palff yů z Erdödu s his-

torickou vazbou na město Březnici.

Synagoga v Březnici – po více než 60. letech bude 

od 14. 6. znovu otevřena pro veřejnost synagoga 

v Březnici. V rámci projektu 10 hvězd byla Federací 

Zámek Březnice
Zámecký obvod 24, 262 72 Březnice
tel.: +420 318 682 179, mobil: +420 602 478 498
e-mail: breznice@npu.cz
www.zamek-breznice.cz

židovských obcí v  ČR synagoga opravena do pů-

vodní podoby z roku 1825. Tématem stálé expozice 

bude židovská vzdělanost v českých zemích, která 

si klade za cíl ukázat její historický vývoj, nastínit 

běžný život v židovských školách a přiblížit meto-

diku výuky na jednotlivých stupních židovského 

vzdělávacího systému. Provozovatelem synagogy 

je správa st. zámku v Březnici.

Zámek i synagoga budou otevřeny denně, mimo 

pondělí, červen–srpen 9–17 a září–říjen 9–16 hod.

Léto s Průvodcovskou službou Kutná Hora

21.–22. 6. Královské stříbření Kutné Hory – návštěvníci, kteří přijdou do Vlašského 

dvora se vstupenkou na Královské stříbření, obdrží slevu na vstupném (v sobotu 

a v neděli proběhnou dvě prohlídky města s odborným výkladem – v 11 hod. a ve 

13 hod.)

6. 7. Utrakvisté a jejich následovníci v Kutné Hoře 

3. 8. Dačičtí z Heslova a další kutnohorské rody 

24. 8. „Po stopách kutnohorských havířů“ – procházka údolím Vrchlice

6.–7. 9. EHD Vlašský dvůr – sleva na vstupném do Vlašského dvora, 

kostýmované prohlídky města

12.–13. a 19.–20. 9. Kutnohorský varhanní festival 

červenec–srpen

Každý den prohlídka města s průvodcem (v 11 hod. česky a ve 13 hod. anglicky). 

Kutnohorské léto
 Každý červencový a srpnový pátek prohlídka Vlašského dvora a muzea Odhalení 

tajemné tváře s kostýmovanými průvodci a ukázkou ražby mincí.

 Kutná Hora nestoudná – sobotní prohlídky města a muzea Odhalení tajemné 

tváře, kde se dozvíte o neřestném životě ve městě stříbra.

Více informací a rezervace na www.guide.kh.cz

Březnické zámecké pozvání
Počátky malebného březnického zámku sahají hluboko do minulosti. Jeho 
vznik je spojen s jedním z nejstarších českých rodů, s rodem Buziců, kteří svůj 
původ odvozovali od bájného Bivoje. Březnický zámek s renesanční zahradou, 
obklopenou baštami na straně jedné a anglickým parkem na druhé straně, vytváří 
přirozenou dominantu města.

MÝM NÁRODŮM
výstava

Z Á M E K  B Ř E Z N I C E

SYNAGOGA 

www.zamek-breznice.cz
www.10hvezd.cz
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KAM s dětmi: 
Vyhlídková věž Rumpál
strakonický hrad

9–17 hod.

  v rámci prohlídky strakonického muzea

  výhled na město a předhůří Šumavy

  vznik ve 13. století

  35 m vysoká, 99 schodů

Keramický den
21. 6. vodní mlýn Hoslovice

 10–17 hod.

  ukázky výroby keramiky

  různé postupy zpracování hlíny 

  prodej keramiky 

  dětská keramická dílnička

KAM, když prší: 
Tajemný svět fezů
25. 6. – 10. 8. strakonický hrad

9–17 hod.

  výstava fezových nálepek, ozdobných etiket 

zobrazujících Orient

  ke 30. výročí klubu sběratelů

  v unikátních prostorách kapitulní síně

Vaše návštěva, naše radost!

Jirka – 602 483 534
jirka@sumavous.cz 

Pavlína – 724 527 852
penzion@sumavous.cz

8  Velká zahrada pro děti 
s herními prvky a vybavením.

8  Zvěřinec s možností 
krmení pro děti.

8  Dětský lesní program – 
„Šumava originální zážitek“.

8  Zážitkové víkendové 
programy pro děti.

8  Vnitřní herna.
8  Dětská tvořivá dílna. 
8  Lesní mateřská škola Šumavousek 

pro děti od 3 do 6.
8  Dětský lesní klub pro děti do 3 let.

8  Dětské oslavy s občerstvením 
a programem pro děti.

8  Hlídaní dětí.
8  Zázemí pro rodiče – příjemné 

posezení v domácím prostředí, 
s domácím přístupem 
a občerstvením. Wifi  pokrytí.

8  Tradiční akce pro děti 
Pohádkový les se Šumavousem 
a Medohrátky.

8  Ubytování – 8 pokojů plně 
zařízených pro pobyt dětí s rodiči.

www.sumavous.czwww.sumavous.cz

5. 6. Krysáci výstava vás zavede do zákulisí natá-

čení večerníčku, kde se setkáte s Hubertem, Hoda-

nem a Edou. (Galerie 140)

10. 6. George Mraz (jazzový kontrabasista z Písku, 

žijící v  USA) oslaví své 70. narozeniny s  Camilliou 

Mraz a  Pavlem Zbořilem koncertem „Return to 

imagination“. (Divadlo Oskara Nedbala od 19 hod.)

13. 6. Petr Váňa sochař a  restaurátor vystaví své 

sochy, skici, kresby, obrazy a fotografi e na výstavě 

Příběhy soch. (Galerie U Radnice)

14. 6. Jana Kratochvílová vystoupí na hlavním 

náměstí. (od 20 hod.)

Kejklíři pod hvězdami i tajemné legendy ožijí při 

Pohádkách tisíce a  jedné noci v  uličkách, náměs-

tích a parcích Starého města. 

22. 6. Závod dračích lodí na Knížecím rybníku. 

Více na 
www.taborcz.eu

Léto nad Lužnicí v Táboře 
Konec školního roku můžete oslavit festivalem Léto nad Lužnicí 7.–29. června. 
Těšit se můžete např. na koncert Jany Kratochvílové, výstavu soch Petra Váni nebo 
Kejklíře pod hvězdami. Z trochu jiného soudku pak bude výstava Krysáci nebo 
souboj dračích lodí. 
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vé, zakladatelky slavných gobelínových dílen. Pro-

hlídka je určena hlavně pro mladší generaci a je ve 

znamení „Město, kde se historie vyřádila“. Je hrou 

plnou nečekaných úkolů a  informací. Geofun je 

mobilní aplikace vytvořená pro členská města DSO 

Česká inspirace, která v příštím roce oslaví již 20 let 

své existence. Město Jindřichův Hradec je jejím čle-

nem od roku 2001.

Discgolfové hřiště
V Mertových sadech přímo v centru města se 

otevřelo nové discgolfové hřiště. Discgolf je jedním 

z nejrozšířenějších sportů s létajícím diskem, odvo-

zeným z  klasického golfu.  Cílem hry je podobně 

jako v golfu dokončit jamku co nejmenším počtem 

úderů – tedy hodů. Discgolf může hrát každý. Je 

ideální sportovní aktivitou pro celou rodinu. Tato 

poutavá hra láká svou jednoduchostí a  zábavou 

současně. Výhodou jsou jasná pravidla a herní pro-

středí. Jindřichův Hradec tak nabízí další příležitost 

pro nevšední využití volného času. Herní disky jsou 

k zapůjčení a v prodeji v Informačním středisku.

TOP akce: Den města
pátek 6. 6. Václav Neckář a Bacily ve 20 hod. na 

III. nádvoří Státního hradu a zámku

sobota 7.6. II. a III. nádvoří

 Od 14 do 20 hod. úžasný svět her, historický 

kolotoč, tvořivá dílna, pohádka, medvíďata, 

ochutnávka sladké kaše... 

 Od 14 do 22 hod. Fešák Píno show, Michal Ne-

svadba – To nej s Michalem, Revolution of Me-

gic (kouzelník), koncertní verze Děti ráje, ABBA 

STARS Revival.

 Po celý den vstup zdarma na městskou i Čer-

nou věž, do Muzea fotografi e i  do Domu go-

belínů. 

26. 7. – 3. 8. TOP týden v Jindřichově Hradci

Akci zahájí pokus o rekord vytvořit živou parní ma-

šinu s vagonky. Hudbou se rozezní náměstí Míru 

i Muzeum fotografi e a MOM, kde se budete moci 

vyfotografovat v historických kostýmech. Děti bu-

dou jistě nadšené z návštěvy aquaparku, kde pro ně 

bude připraveno zábavné odpoledne plné soutěží 

a her. Celý týden vrcholí zábavní poutí Porcinkule. 

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

Jindřichův Hradec 
aktivně a zábavně

Kontrolními body jsou Dům gobelínů, Státní 

hrad a zámek, Muzeum Jindřichohradecka a Muze-

um fotografi e a moderních obrazových médií. Na 

závěr prohlídky vás bude, kromě posledního tajen-

kového slova, čekat zcela nevšední moderní zážitek 

v podobě unikátní aqua show. Procházet budete 

historickým centrem města a během trasy vám bude 

odkryta i ne zcela známá historie městských domů 

a budete zavedeni do tajuplných uliček.

Mobilní aplikace Geofun
Netradiční pohled na město si vychutnáte při 

aktivní a zábavné prohlídce města, během níž vás 

bude doprovázet postava Marie Hoppe-Teinitzero-

Novinkou letošní sezony je Interaktivní průvodce městem s QR body a tajenkou 
jako mobilní aplikace i v tištěné podobě. Výchozím bodem i cílovým místem bude 
Informační středisko, kde bude na úspěšné řešitele tajenky čekat odměna. Trasa 
vás zavede na nejzajímavější místa ve městě, která vám budou zároveň postupně 
odhalovat tajenková slova. 
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Když malí nevědí, 
velcí poradí…
1. Bílá paní Perchta z Rožmberka nosila na 

znamení dobra, radosti a štěstí:

a) bílé rukavice a úsměv na rtech

b) červené střevíčky a červenou kabelku

c) barevné korále a červená líčka

 

2. Šiju, šiju si (doplňte) do sucha i do 

vodičky.

a) pentličky

b) čepičky

c) botičky

3. S kým v pohádkách nejsou žerty?

a) s loupežníky

b) s čerty

c) s ježibabou

? 
Své odpovědi nám posílejte do 

15. června z www.kampocesku.cz 

nebo na adresu redakce. Pro 10 autorů 

správných odpovědí máme připravené ceny 

věnované „světem pohádek“. 

světa pohádek, pověstí, kouzel, řemesel   a  histo-

rie v krásném prostředí starobylého venkovského 

statku.

Víte, jaké pohádkové bytosti bydlely na statku, 

jak vypadá Smolíček Pacholíček, jak žijí vodníci či 

čertíci, co je to dřevožer? Odpovědi na tyto otázky 

získáte v naší pohádkové stodole.

Půda plná pohádek Borovany
www.borovanskymlyn.cz

Výstava na Půdě plné pohádek je vhodná 

nejen pro  všechny děti, ale určitě si s  dětmi rádi 

zavzpomínají i  rodiče. K  vidění jsou jak  kladné, 

tak i záporné postavičky našich klasických českých 

pohádek, ať už se jedná o  Dlouhého, Širokého 

a Bystrozrakého, vodníky, čerty atd. Součástí výsta-

vy je pohádkový krámeček, kde si můžete zakoupit 

upomínkové předměty. 

Pohádková kovárna Selibov
www.pohadkovakovarna.cz

Nedaleko Tálinského rybníka si dali uprostřed 

malebné vesničky dostaveníčko čerti, hastrmani, 

víly, skřítci a další pohádková havěť. Kdo je chce ale 

spatřit na vlastní oči, musí sebrat odvahu a vstou-

pit do tajemné Pohádkové kovárny.

Muzeum strašidel Plzeň
www.muzeumstrasidel.cz

Jedná se o jedinečnou expozici strašidel a po-

hádkových bytostí z Plzně a Plzeňského kraje. K vi-

dění je tu bájný kníže Radouš, vodníci, čarodějnice, 

saracenský čert, ohnivý pes, draci a jiná havěť ne-

stoudná. 

Muzeum pořádá speciální a  výukové progra-

my pro organizované skupiny dětí, ZŠ a  MŠ. Kro-

mě toho můžete v muzeu uspořádat narozeninové 

a pohádkové víkendy. V čarokrámku U Radouše lze 

koupit nejrůznější suvenýry. 

Pohádková chalupa Mlázovy
www.pohadkovasumava.cz

Přijeďte za pohádkou na Šumavu do Pohád-

kové chalupy v Mlázovech u Sušice na ojedinělou 

výstavu šumavských skřítků, víl, vodníků, čertů 

a  jiných pohádkových bytostí. Kromě výstavy zde 

najdete maňáskové divadlo, ateliér, kde si každý 

může udělat svůj suvenýr, dárek či svého skřítka. 

V  pohádkové zahradě najdete Rarášovu stezku, 

Perníkovou chaloupku, věštírnu a mnoho dalšího. 

Pohádkový statek Břasy-Vranovice
www.pohadkovystatek.cz

Pohádkový statek je krásné venkovské stavení 

na návsi vesničky Vranovice. Dříve patřil panu Králi, 

pak sloužil jako útočiště a  dílna pro šikovné ruce 

keramiků a  nyní se na statku usídlily pohádkové 

bytosti všeho druhu. Nechte se u nás vtáhnout do 

Na území Plzeňského a Jihočeského kraje máme 
hned několik možností, kde můžeme s úsměvem 
a nadsázkou nahlédnout do světa pohádek, 
strašidel a kouzel zapomenutých časů. 

Pojďme se 
společně bát
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seznámila s bohatou historií pivovaru od jeho za-

ložení pražským průmyslníkem baronem Ringhof-

ferem v roce 1874 až do současnosti. Návštěvníci si 

v doprovodu potulného malíře prohlédnou výrob-

ní prostory a v ležáckých sklepech se mohou starší 

18 let těšit na ochutnávku nefi ltrovaného piva Vel-

kopopovický Kozel. 

Navíc pro dospělé návštěvníky je v tomto roce 

připraveno ještě jedno malé zpestření. Na konci 

jubilejní prohlídky obdrží originální pivní minci, 

kterou si mohou ponechat na památku či si ji smě-

nit za pivo Velkopopovický Kozel ve vybraných 

restauracích. Za návštěvu stojí i  Kozlí obchůdek 

v Návštěvnickém centru s originálními dárky a su-

venýry připravenými speciálně k letošnímu výročí. 

Pro individuální návštěvníky probíhají jubilej-

ní prohlídky s potulným malířem každý den až do 

konce září vždy ve 13 a 15 hodin, od září do prosin-

ce pak o víkendech a svátcích ve 13 hodin. Skupiny 

od 10 osob si mohou jubilejní prohlídku objednat 

kdykoliv během otevírací doby: do konce září od 

10 do 18 hodin, od října do prosince od 10 do 16 

hodin. 

Do pivovaru se dostanete nejsnáze autem, 

když z dálnice D1 sjedete na 15. kilometru na Velké 

Popovice a  pokračujete 3 km až téměř do centra 

Velkých Popovic. Z Prahy se také můžete vydat na 

výlet vlakem do Strančic, kde čeká autobusový pří-

poj do Velkých Popovic, nebo můžete využít auto-

bus 363 z Opatova. 

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

 Traduje se, že potulný francouzský malíř, který 

během cest zavítal začátkem dvacátých let minulé-

ho století do Velkých Popovic, namaloval podobu 

pivních etiket s kozlem jako poděkování za pohos-

tinství pana Ringhoff era, čímž se zapsal do paměti 

místních i pivovaru. Byl to totiž poměrně revoluční 

krok, protože v té době nebyly v českých zemích na 

pivních lahvích etikety příliš běžné. 

Právě postava potulného malíře byla vybrána, 

aby v jubilejním roce provázela návštěvníky pivo-

varem a  netradičním a  zábavným způsobem je 

Jubilejní prohlídka pivovaru Velké PopovicePivovar Velké Popovice

Potulný malíř v historické varněTrasa prohlídky s potulným malířem 

Jen kousek od Prahy se nachází malebný historický pivovar Velké Popovice, ve 
kterém se již 140 let vaří poctivé české pivo. U příležitosti tohoto výročí připravil 
velkopopovický pivovar pro návštěvníky speciální prohlídky s potulným malířem. 
Právě ten totiž podle legendy namaloval podobu pivních etiket s kozlem. 
Nahlédnout pod pokličku velkopopovickým sládkům středočeského pivovaru 
s potulným malířem bude možné až do konce roku 2014.

Potulný malíř dal podobu kozlovi
a teď v pivovaru provádí 
návštěvníky
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KAM to vidí

z  velké části zničeny. Největší boje probíhaly na 

pláži Omaha, kde byly strmé břehy a pláž byla dob-

ře kryta křížovou palbou z mnoha kulometů a děl. 

Přes značné ztráty a počáteční chaos byla pláž ve-

čer 6. června zajištěna a dobyta.

Boj o pobřeží po úspěšném vylodění se soustředil 

na průlom z Normandie, osvobození Bretaně a ná-

sledný postup do vnitrozemí. Eisenhower rozdělil 

Normandii do dvou sektorů: britsko-kanadské-

ho na východě a  amerického na západě. Britové 

a  Kanaďané měli zablokovat postup německých 

tankových divizí přemisťovaných z  Pas-de-Calais 

a  obsadit město Caen. Američané měli obsadit 

poloostrov Cotentin, přístav Cherbourg a  prora-

zit do Bretaně. Koncem června bylo v  Normandii 

přes 875  000 spojeneckých vojáků, ale počátkem 

července postoupily invazní jednotky jen 24 km 

od pobřeží. Polní maršál Montgomery proto vydal 

rozkaz k  průlomu z  Normandie. Operace Cobra 

v  americkém sektoru vedená generálem Bradley-

em začala 18. července, den poté bylo dobyto 

město Saint-Lô a  31. července město Avranches 

a jeho důležitý most. Generál Patton se svojí 3. ar-

mádou most využil k postupu do Bretaně. Průlom 

z Normandie se tedy nakonec vydařil a spojenecká 

vojska se mohla rozvinout k  dalším operacím ve-

doucím k porážce hitlerovského Německa. 

Operace Overlord 
Cílem bitvy o Normandii, známé také jako vylodění v Normandii nebo Den D, bylo 

prolomit Hitlerův Atlantický val v severní Francii a otevřít dlouho odkládanou 

západní frontu. Výhodou Spojenců byl moment překvapení, vojenská převaha, 

spolupráce s francouzským odbojem, ale i nepřítomnost Luftwaff e a velká 

slabina valu – slabé jednotky. K úspěchu operace napomohly i výsadky tisíců 

spojeneckých parašutistů po celé Normandii. 

Původní termín vylodění byl kvůli špatnému 

počasí a  vysokým vlnám na vyloďovacích plážích 

odsouván až do června. Vrchní velitel Dwight D. 

Eisenhower nakonec rozhodl, že operace začne 

6. června. Britská Special Operations Executive 

vytvořila plán zapojení francouzského odboje do 

vylodění, který měl za úkol rozsáhlou sabotáž že-

leznic, komunikačních center, spojovacích drátů 

a  elektrických rozvoden. Signál ke všeobecnému 

útoku sabotérů byl vyslán prostřednictvím pravi-

delného vysílání BBC z Londýna. Plán Spojenců byl 

jednoduchý, vytvořit bezpečné předmostí, odkud 

by bylo možné podniknout mohutný útok hlavní 

části invazních sil. Aby Němci nemohli do oblasti 

stáhnout zálohy, do týla Atlantického valu byli sho-

zeni parašutisté ze 101. a 82. americké výsadkové 

divize a britského výsadkového sboru (13 000 vý-

sadkářů), kteří měli obsadit strategická místa. Přes-

tože místa shozu i  jednotky byly promíchané, cíle 

byly nalezeny, dobyty a drženy. 

Vylodění na plážích orientovaných severně k brit-

ským ostrovům dostalo krycí jméno Operace Over-

lord a pláže krycí jména Utah, Omaha, Gold, Juno 

a  Sword. Pláže Utah a  Omaha obsadila americká 

1. armáda, Golg a Sword britská 2. armáda a Juno 

Kanaďané. Německé jednotky byly zatlačeny od 

pláží, přinuceny k  ústupu na jih a  východ nebo 

-

Dwight David Eisenhower

Pláž Omaha, 1944

Eisenhower a americká 101. výsadková divize

Vylodění v Normandii

Hřbitov Collewile Sur Mer, americký hřbitov 
nad pláží Omaha

Pláž Omaha dnes

Atlantický val
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Německé ztráty do 11. července činily 70 tisíc pad-

lých a 40 tisíc zajatých vojáků. 

Žukov správně předpokládal, že část německých 

sil z Ukrajiny bude přemístěna na pomoc v Bělorus-

ku. Proto mohla vojska 1. ukrajinského frontu mar-

šála Koněva zaútočit na Lvov a Sandoměř, obsadit 

Vilnius a  pokračovat v  útoku v  Pobaltí, kdy odřízla 

Skupinu armád Sever od Třetí říše. Současně 3. bě-

loruský front obsadil Kovno a Vilno a  postoupil až 

k  hranicím Východního Pruska. U  Kovelu prolomil 

německou obranu 1. běloruský front a vojska vstou-

pila do polského Lublinu. Rudá armáda postoupila 

na Ukrajině až k  Visle, vstoupila na polské území 

a na jihu si vytvořila skvělou pozici pro osvobození 

Moldávie a útok na Rumunsko. Koncem července se 

sovětské a polské jednotky zastavily u bran Varšavy. 

Po více než čtyřicetidenním útoku, kdy Rudá ar-

máda svedla těžké boje, překonala několik set kilo-

metrů. Porážka měla pro nacistické Německo nedo-

zírné následky. Sověti si touto operací otevřeli dveře 

k postupu na Balkán, do Maďarska, Polska, Východ-

ního Pruska, Slezska a na Berlín. Operace Bagration 

a  vylodění v  Normandii měly zásadní vliv na další 

vývoj osvobozovacích operací v Evropě. 
-lgs-

Operace Bagration 
Jednalo se o jednu z největších bitev Velké vlastenecké války. Sovětská letní 

ofenziva v červnu 1944 dostala krycí název po carském generálu P. I. Bagrationovi, 

který zahynul v bitvě u Borodina (1812). Ofenziva byla reakcí na německou 

poměrně úspěšnou stabilizaci fronty. Sovětské velení počítalo s otevřením západní 

fronty Spojenci, jež bylo dohodnuto na Teheránské konferenci již v listopadu 1943. 

Autorem odvážného plánu byl maršál G. K. Žukov. 

Operaci měl zajišťovat 1. pobaltský, 1., 2. a 3. bě-

loruský front o síle 2,5 milionu mužů. Jejich výzbroj 

byla 4 080 tanků a  samohybných děl, 22 000 děl 

a  minometů, 2 000 kaťuší a  6 000 letadel. Bojů se 

účastnilo také dálkové letectvo a Dněperská váleč-

ná fl otila. Velmi významnou součástí operce bylo 

150 000 partyzánů, jejichž akce začaly 20.  června 

1944 likvidací mostů a  ničením kolejí, záso-

bovacích tras i  německých kolon. Rudá 

armáda zahájila operace až u příležitos-

ti třetího výročí napadení SSSR, tedy 

22. června 1944. Hlavní útok ale 

přišel o den později, kdy velitel 

1. běloruského frontu generál 

Rokossovskij nařídil překročit 

pripjaťské bažiny i s těžkou bo-

jovou technikou po haťových 

cestách. Zděšení a  údiv němec-

kých generálů nebraly konce. Sla-

bá obrana byla bez milosti smetena, 

protože generálové vůbec nepo-

kládali za možné, že by v  tomto 

bažinatém úseku sovětská vojska 

uvažovala projít. Jednotky 2. bělorus-

kého frontu do 27. června pronikly až 

k Dněpru a 28. června osvobodily Mo-

gilev. Do 29. června 1. pobaltský front 

prolomil německou obranu a  obklíčil 

a  zničil celý německý armádní sbor. 

V  prostoru Bobrujska 1. běloruský 

front obklíčil 6 divizí německé Sku-

piny armád Střed, provedl obchvat 

a 3. července osvobodil město Minsk. 

Čechoslováci se účastnili bojů na obou frontách a vyznamenali se svou odvahou postavit se nenáviděnému nepříteli se zbraní v ruce. Mnozí se ale konce války nedožili. Čest jejich památce.
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KAM to vidí

Operace Bargation

Maršál Georgij Konstantinovič Žukov

Generálporučík Alfons Hitter 

kapituluje před 

generálem Čerňakovským 

a generálplukovníkem Vasilevským

Sovětská houfnice 203 mm



I  vyznavači sportu najdou v  Aši své vyžití. Je 

zde několik sportovních hřišť, která využijí ti nej-

menší i  dospělí. Aš je protkána sítí cyklostezek 

a  stále se  budují nové. Mezi ty nejnovější patří 

Mostní cyklostezka, která spojuje Aš s Bavorskem, 

a  cyklostezka podél toku Halštrov, která vede do 

německé  Oelsnitz. Pro milovníky zimních sportů 

Aš nabízí lyžařský areál na vrchu Háj, který je vhod-

ný jak pro rodiny s dětmi, tak pro zkušené lyžaře. 

Rozhledna na vrchu Háj
Rozhledna na vrchu Háj je nejzápadněji polo-

ženou rozhlednou v ČR a řadí se k Bismarckovým 

rozhlednám. Její stavba byla zahájena v roce 1902 

podle návrhu Wilhelma Kreise a slavnostně otevře-

na byla v roce 1904. 

Tato majestátní kamenná stavba se tyčí na vr-

chu Háj, který díky své výšce 758 m n. m. dominuje 

Smrčinám. Samotná rozhledna měří celkem 34 me-

trů a  její základnu tvoří čtvercový půdorys o  roz-

měru 6,7 x 6,7 m. Lze na ni vystoupat po 122 scho-

dech. Díky své výšce a dominantnosti se řadí k těm 

největším z Bismarckových rozhleden. 

Je z ní krásný kruhový výhled na Krušné hory 

s  Klínovcem, Chebskou pánev, Doupovské hory, 

Český les, Slavkovský les a také sousední Německo. 

Město Aš uvidíte jako na dlani.

Rozhledna je otevřena denně v  období od 

1. dubna do 31. října. Vstup je zdarma. Z  centra 

města vede k  rozhledně modrá turistická značka. 

Návštěvníci mohou svůj automobil zaparkovat na 

parkovišti u  nového sportovního areálu s  in-line 

dráhou, který byl v roce 2010 vybudován pod roz-

hlednou. Doplnil tak lyžařský areál, který se na vr-

chu Háj nachází již několik desítek let, a díky tomu 

vrch Háj tvoří krásné místo k  odpočinku, relaxaci 

a sportu. 

Informační centrum Aš
Hlavní 23, 352 01 Aš
mobil: +420 702 414 711 
e-mail: infocentrum@info-as.cz
www.info-as.cz

Vše o historii Aše se návštěvníci mohou dozvě-

dět v Textilním a národopisném muzeu Aš a nyní 

i v nově otevřené expozici v památkově chráněné 

budově bývalé hasičské zbrojnice.

Významným přírodním úkazem na Ašsku je 

Goethova skalka, která byla vyhlášena přírodní 

památkou v roce 1972. Tvoří ji skalní útvar 400 m 

dlouhý a 10 m široký, skalní stěna dosahuje výšky 

3–15 m. Je zde také umístěna pamětní deska, jež 

připomíná zdejší pobyt básníka J. W. Goetha.

Další pozoruhodností je nejzápadnější bod ČR, 

který se nachází v bývalém Újezdě u Krásné u Aše. 

Bod je označen hraničním mezníkem č. 1844, hra-

nici s Německem zde tvoří potok. V roce 2008 byl 

v blízkosti nejzápadnějšího bodu vybudován Most 

Evropy, který spojuje ČR s Německem.

Aš má také několik pamětihodností, mezi kte-

ré se řadí například socha Martina Luthera, jedi-

ná svého druhu v  ČR. Byla odhalena v  roce 1883 

u příležitosti 400. výročí Lutherova narození. Socha 

se nachází v těsné blízkosti památníku evangelic-

kého kostela, který v  roce 1960 vyhořel. Neméně 

zajímavou památkou je zřícenina hradu Neuberg 

v  Podhradí. Z  hradu zde zůstala 22 m vysoká věž 

a obvodové zdi přilehlého zámku. 

Nejzápadnějším městem České republiky je město Aš, kde žije zhruba 
13 000 obyvatel. Okolí Aše vyniká svou krásnou a neporušenou přírodou, 
dominuje jí vrch Háj s výškou 758 m n. m. a na něm stojící kamenná rozhledna. 

Nejzápadnější město 
naší vlasti
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3 + 1 z Litoměřic 
Turisté, kteří chtějí v královském městě 
Litoměřice zažít během několika dnů 
více zážitků, mohou ušetřit. A to díky 
sedm dní platné kartě mající podobu 
knižní záložky, která byla vydána 
u příležitosti zahájení letošní 
turistické sezony pod názvem 
„3 + 1 z Litoměřic“. 

Umožní za zvýhodněné vstupné návštěvu:

 vyhlídkové věže Kalich (foto 1), která skýtá 

kouzelný pohled na historické jádro města, 

včetně soutoku Labe a Ohře

 hradní expozice Cesta za vínem, jež se vydá-

vá po stopách českého vinařství (foto 2) a vína 

je zde možné i ochutnat

 podzemní expozice Důl Richard v  promě-

nách času, která mapuje historii i  současnost 

dolu Richard, který se nachází v těsné blízkosti 

Litoměřic a veřejnosti není přístupný  

Na každém místě získá tu-

ris ta do karty razítko o ab-

solvování prohlídky a na zá-

věr je oprávněn vychutnat 

si kávu nebo horkou čo-

koládu zdarma v kavárně 

Fér Kafe v  parku Václava 

Havla. Cílem je nejen zvýšit 

propagaci turistických atraktivit města, ale zároveň 

přimět návštěvníky, aby se v  Litoměřicích zdrželi 

déle než jeden den.  

www.litomerice-info.cz

Vzdálenosti jsou příjemné, převýšení zvládnu-

telné a trasy bezpečné. Po cestě lze navštívit třeba 

přesunutý kostel, autodrom, hrad s dílnou magis-

tra Kelleyho, hipodrom se sousedním golfovým 

hřištěm a  spoustu dalších zajímavostí. V  Mostě 

najdete také špičkové dráhy pro in-line bruslaře. 

Čtyřkilometrovou kolem jezera Matylda, další ko-

lem jezera a sportovního areálu Benedikt, unikátní 

potom podél koňské dráhy. 

Nevěříte? Přesvědčte se na vlastní kůži. Spor-

tovní možnosti, které Most nabízí, jsou nepře-

berné a lákavé. I proto Most kandiduje na titul 

Evropské město sportu pro rok 2015.

Statutární město Most, www.mesto-most.cz

Turistické informační centrum 
tel.: +420 476 448 223 (220)
e-mail: infocentrum@mesto-most.cz
www.imostecko.cz

Světově unikátní Kamencové jezero je pro své 

jedinečné složení vody nazýváno malým Mrtvým 

mořem, avšak dá se u něj strávit krásné pravé čes-

ké léto u vody. Upravený přírodní areál se spous-

tou sportovišť, minigolfem a  půjčovnou lodiček 

si zamilují velcí i malí, děti budou nadšeny i z obří 

trampolíny, z brouzdaliště s nafukovacími atrakce-

mi či z pirátského hřiště. Podkrušnohorský zoopark 

se skanzenem Stará Ves láká k  celodenním pro-

cházkám – svou rozlohou je totiž největší v Česku. 

Komentované krmení lachtanů, lanové centrum 

Lanáček, lokálka Amálka, Erusoafari i  Dětská zoo 

nabízí nepřeberné množství skvělých zážitků. 

A pokud nebudete mít štěstí na počasí, stačí sbalit 

plavky a vyrazit do nově vybudovaného Aquasvěta 

s plaveckým bazénem i spoustou vodních atrakcí, 

jako jsou tobogány, skluzavky, vířivky či bublinko-

vé koupele.

www.echomutov.cz

Za sportem i tajemnem do Mostu
Kolem jezer Matylda a Benedikt, v lese na Resslu nebo na 
dalších 160 km v okolí Mostu, tam všude vedou atraktivní 
cyklostezky a cyklotrasy. Až na některé extrémní tratě je 
většina z nich určena především rodinám s dětmi. 

V Chomutově se rodiny nenudí
Město na úpatí Krušných hor, stejně jako přírodními krásami oplývající jeho 
okolí, nabízí stále více dobrých důvodů vybrat si je za cíl své rodinné dovolené. 
Například Bezručovo údolí – nejhlubší, nejdelší a nejkrásnější údolí Krušných hor – 
můžete navštívit pěšky, na kole, na in-line bruslích, a tedy i s kočárkem. 
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nezůstal u letectva, uvažoval o studiu, ale nakonec 

začal vyučovat angličtinu a  pracoval v  kanceláři 

spediční fi rmy otcova přítele – Řivnáč & Šůla. Po-

měry v republice ale začaly být neutěšené. A pro-

tože jeho bratr žil v  Anglii a  Jiří mohl navíc jako 

příslušník britské armády demobilizovat tam, kde 

narukoval, dlouho neváhal. Podruhé tedy opustil 

republiku směr Londýn, opět vlakem, tentokrát 

s dalšími pěti jemu podobnými v oddělení pro brit-

ské vojáky. 

Rodiče zůstali v  Československu a  tatínek ze-

mřel již v prosinci 1948. Když se Jiří vrátil na jeho 

pohřeb, začal mamince vyřizovat výjezdní povole-

ní do Anglie. Tam zpočátku žili společně s bratrem 

a  Jiří provozoval importní fi rmu. V  roce 1952 se 

oženil s  Dorothy Blundy, se kterou měl syna Ste-

phena (1954) a  dceru Helenu (1956). V  průběhu 

roku 1960 odjela celá rodina do Izraele, kde žila do 

roku 1968, a po návratu do Anglie pracoval Jiří jako 

developer. Několikrát navštívil Československo, ale 

před první návštěvou se musel nejprve vykoupit 

z československého občanství. V roce 1986 zemře-

la Jiřího maminka a  o  dva roky později také jeho 

manželka. V roce 1990 přijel do Československa na 

návštěvu za svým kamarádem Pavlem Vranským, 

kde se také prvně setkal se svou současnou part-

nerkou Helenou Machačovou, a již tu zůstal.

pro Památník Terezín Luděk Sládek

koslovenské armády v Anglii a během měsíce byl 

vybrán do československých perutí Královského 

letectva. Prošel výcvikem, mimo jiné i  na Baha-

mách, a  byl zařazen na kombinovanou funkci ra-

dista-střelec u 311. československé bombardovací 

perutě RAF jako četař do posádky škpt. Rudolfa 

Protivy a později k posádce npor. Jana Josefa Hu-

bičky. Jak Jiří se zasněným pohledem říká, nejlep-

ších vzpomínek na působení v RAF má mnoho, ale 

nemá cenu je zmiňovat, stejně jako ty špatné. Ope-

rační činnost perutě byla ukončena 4. června 1945.

Po válce se jako první do Prahy vrátila mamin-

ka a na ulici potkala Jaroslava Kafku, bratrance Ji-

řího, který také přežil koncentrák. Protože mu byl 

přidělen byt v Klimentské ulici, nabídl jí ubytová-

ní. Tatínek se k nim po návratu s exilovou vládou 

přistěhoval. Jiří se vrátil do Prahy spolu se svou 

311. perutí v srpnu 1945 a po dlouhých letech se 

setkal s maminkou. Později si rodiče opatřili vlastní 

byt, také v Klimentské ulici. Bratr Felix se domů vrá-

til na studentský festival, setkal se s rodiči, ale vrátil 

se zpět do Anglie, kde ještě studoval. Jiří po válce 

Jiří spolu se svým mladším bratrem Felixem 

(*28. června 1925) navštěvoval Akademické gym-

názium na Příkopech. Blížící se hrozbu nacismu Jiří 

nikdy nebral moc vážně. Jako kluk chodil do Tche-

let lavan (Modrá bílá), jednoho z  prvních židov-

ských mládežnických hnutí. Prvně se o  své cestě 

vlakem z Čech do Londýna dozvěděl spolu s bra-

trem asi měsíc před odjezdem. Rodiče vše zařídili 

s panem Wintonem. Ano, s  tím sirem Nicholasem 

Wintonem, který odvezl z  Čech, a  tak i  zachránil 

699 židovských dětí a který se v květnu 2014 do-

žil požehnaných 105 let. Rodiče chtěli, aby chlapci 

dokončili školní rok, proto datum jejich odjezdu 

bylo až 28. června 1939, na Felixovy 14. narozeniny. 

Do Anglie odjely ještě děti otcových bratrů Maxe 

a Karla, ale ne jako součást Wintonova transportu. 

Dospělí zůstali a čekali na svůj osud, který byl 

nemilosrdný. Jiří si vzpomíná, že dědeček Lud-

vík Kafka zemřel doma, ještě před transporty do 

Terezína. Max a  Karel Kafkové prošli terezínským 

ghettem a  zemřeli ve vyhlazovacích táborech, 

stejně jako dva synové a  dcera Julie s  miminkem 

dědečka Bernarda Weinera, který zemřel v ghettu 

v  Terezíně. Zachránili se jen Karlův syn František 

a  Maxova dcera Marie díky odjezdu do Londýna. 

Jiřího tatínek měl to štěstí, že v době obsazení Čes-

koslovenska nacisty byl v Paříži a v Londýně vyjed-

návat přijetí určitého počtu Židů, ale vypukla vál-

ka, hranice byly uzavřeny a on se nemohl vrátit. Za 

války pracoval v Londýně na ministerstvu pro hos-

podářskou obnovu československé exilové vlády. 

V  jeho kanceláři se Jiří také setkal s  Janem Masa-

rykem. Jiřího maminka byla druhým transportem 

v listopadu 1941 deportována do ghetta v polské 

Lodži. Přestože nikdy moc o svých zážitcích nevy-

právěla, Jiří od ní slyšel, že v lodžském ghettu bylo 

jejím úkolem starat se o čtrnáctileté a starší dívky. 

V  srpnu 1944 byla kvůli blížící se Rudé armádě 

transportována do Osvětimi a  v  zimě téhož roku 

na severní Moravu do továrny v Bernarticích, kde 

se dožila osvobození. 

Prvním místem Jiřího v  Anglii byl tábor pro 

uprchlé děti v Ipswich. Poté začal studovat střední 

školu v Cheltenhamu a asi po dvou letech nastou-

pil do učení u fi rmy Sigmund Pumps v Gateshead. 

Jako plnoletý se 13. června 1942 přihlásil do čes-

Podplukovník ve výslužbě Jiří Pavel Kafka se narodil 
2. 5. 1924 jako prvorozený syn židovského právníka. Otec 
Emil byl o 20 let starší než maminka Eliška Weinerová, která 
pocházela z Českého Brodu. Rodiče se brali asi v roce 1922 
a bydleli na Smíchově, potom v Pařížské ulici. Maminka byla 
moc hodná, šikovná, silná a schopná žena, která znala dobře 
jazyky. Tatínek měl svou advokátní praxi v Rytířské ulici 
a v pražské židovské obci působil v dobrovolné funkci jejího 
předsedy do začátku války. 

Vlaky druhých šancí

Čerstvý devadesátník 

Jiří Pavel Kafka

311. peruť – Jiří je třetí zprava

 Jiří s manželkou a dětmi

Rodiče Emil a Eliška Kafkovi  

Felixův doklad 

pro „Winton Train“ 

Jiří a Felix na prázdninách 

v Písku

Jiří v uniformě britského 

královského letectva

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
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I v letošním roce přináší 4K karta novinky, a to 

rozšířením poskytovatelů do Českého středohoří, 

kde můžete využít cyklobus, projet se Podřipským 

motoráčkem nebo navštívit zámek v Roudnici nad 

Labem.

A jak si kartu pořídíte? Je to velmi snadné i do-

stupné pro každého. Zájemce o  kartu zašle SMS 

zprávu ve tvaru DADP na číslo 90206 a  následně 

obdrží na svůj mobilní telefon unikátní kód. V prv-

ním navštíveném zařízení zaplatí vybraný typ karty, 

tedy 190 Kč/1 dítě, 290 Kč/1 dospělý či 590 Kč/1 ro-

dina (2 dospělí a  2 děti do 15 let). Při návštěvě 

dalších zařízení stačí při platbě nahlásit svůj kód 

a vstupné do zařízení je zdarma, nebo vám bude 

poskytnuta sleva 10 %. Karta platí 2 dny, takže když 

v  Dolním Poohří, Českém středohoří i  Krušnohoří 

strávíte víkend, její využití se vám určitě vyplatí.

Kde všude 4K kartu využijete, to přináší ná-

sledující výčet: zámek Klášterec nad Ohří, zámek 

Nový Hrad Jimlín, zámek Červený hrádek, Pod-

krušnohorský zoopark, Městské muzeum ve fran-

tiškánském klášteře v  Kadani, Oblastní muzeum 

v Lounech, Regionální muzeum v Žatci, Chmelař-

ské muzeum v Žatci, Chrám chmele a piva v Žatci, 

vyhlídková věž chrámu sv. Mikuláše v  Lounech, 

radniční věže v Jirkově, Kadani a Žatci, Doupovská, 

Kozí, Švestková dráha, Horní hrad Hauenštejn, Po-

svátný okrsek Ostrov a mnoho dalších.

Více informací naleznete na www.4kkarta.cz.

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

Vydejte se s dětmi
za poznáním přeshraničního regionu

Vítejte v malebné krajině německo-
-českého turistického regionu od Bad 
Muskau na severu přes Zhořelec, Žitavu 
a Českou Lípu až na břehy Máchova 
jezera na jihu – v přeshraničním regionu 
propojujícím zemský okres Zhořelec 
a Českolipsko. Tato rozmanitá krajina 
nadchne jistě každého z vás. Pohodlné 
rodinné výlety či delší cyklistické túry – 
každý si zde přijde na své. 

Tipy pro rodinné výlety 
Doporučujeme navštívit Motýlí dům v němec-

kém Jonsdorfu (Schmetterlingshaus), kde kromě 

tropických motýlů, které můžete pozorovat zblíz-

ka, najdete i překrásná akvária a terária. Z Jonsdor-

fu se dostanete vláčkem po místní úzkorozchodné 

trati až do Žitavy nebo Oybina.  V regionu Česko-

lipsko mají rodiny v  oblibě především kraj okolo 

Máchova jezera, kde lze putovat po naučných 

stezkách se Čtyřlístkem okolo Blaťáku (Máchova 

jezera) nebo zavítat do Muzea Čtyřlístku v  Dok-

sech. V České Lípě si mohou nejen děti vyzkoušet 

techniky potiskování textilu v Centru textilního tis-

ku, které sídlí v blízkosti hradu Lipý v centru města. 

V Novém Boru se můžete vydat po stopách sklářů 

po nově vybudované naučné stezce a  v  místních 

sklářských dílnách vyzkoušet toto krásné tradiční 

řemeslo. Pestrou nabídku aktivit nabízí Adrenalin 

park Jedlová (Jiřetín pod Jedlovou), kde si můžete 

vyzkoušet sjezdové káry, terénní koloběžky, obří 

houpačku, lanové centrum a downhill.

e-mail: info@ceskolipsko.info
info@zittauer-gebirge.com
www.ceskolipsko.info
www.zittauer-gebirge.com

Dolním Poohřím s 4K kartou
Sezona v Dolním Poohří je v plném proudu. Také letos 
můžete využít při svých výletech slevovou turistickou 
4K kartu. S ní ušetříte až 30 % z cen vstupného. 

Žitavská úzkokolejka

www.kampocesku.cz   21

KAM na výlet



? 
Která z hereček nehrála ve fi lmu Hotel 

Modrá hvězda?

a) Adina Mandlová

 b) Marie Glázrová

 c) Ella Nollová

Své odpovědi posílejte do 15. června 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží od 

Edice ČT publikaci Černobílé idoly 3.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Martin Ježek a Pavel Trojan
Tak nám zabili Ferdinanda

Je neděle 28. 6. 1914. Řidič zastavuje vůz s  Františkem 

Ferdinandem a jeho ženou. Martin Ježek, novinář a bý-

valý balkánský zpravodaj Českého rozhlasu, odhaluje 

v titulu Tak nám zabili Ferdinanda společně se srbistou 

Pavlem Trojanem pozadí českých stop v Bosně a Herce-

govině zcela nezáměrně mířících k  sarajevskému aten-

tátu. Úplně poprvé mají čtenáři možnost po sto letech 

skládat společně s  autory mozaiku českých, bosensko-

hercegovských a  rakousko-uherských příběhů, které se 

v určitých momentech prolínají do současné reality Bos-

ny a  Hercegoviny. Jak napovídá název závěrečné kapi-

toly (Procházka českým Sarajevem), kniha poslouží také 

jako unikátní průvodce po českých architektonických 

akcentech v bosenské metropoli.

cena: 199 Kč

www.radioservis-as.cz

?
Jak se jmenoval řidič, který autem vezl v Sarajevu 

následníka trůnu Františka Ferdinanda D´Este 

a jeho choť Žofi i Chotkovou?

a) Alfréd Musil, b) Josef Kučera, c) Leopold Lojka

Své odpovědi posílejte do 15. června 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu redakce. 

Tři autoři správných odpovědí obdrží od vydavatelství 

Radioservis publikaci Tak nám zabili Ferdinanda.

Martin Ježek a Pavel Trojan

TAK NÁM ZABILI 
FERDINANDA

A ČEŠI V SARAJEVU

Aleš Cibulka
Černobílé idoly 3 – rodinná 
alba a korespondence

Třetí díl Černobílých idolů plný úsměvných i  váž-

ných, ale pokaždé čtivých medailonů o hereckých 

hvězdách stříbrného plátna obsahuje v první části 

knihy texty z Cibulkových pamětnických kalendá-

řů z let 2013 a 2014.

Ve druhé části se autor tentokrát ponoří do rodin-

ných alb a soukromí hereckých idolů, a to díky ra-

tolestem slavných.

Zvláštní oddíl je věnován korespondenci Adiny 

Mandlové a  Ferdinanda Peroutky z  konce 70. let 

minulého století, která je uložena ve sbírkách čes-

kých exulantů, konkrétně v PeroutkaPapers v Hoo-

ver Institutu v Kalifornii.

cena: 299 Kč

Miroslav Zikmund 
a Jiří Hanzelka
Legenda Z+H 
Druhá cesta

Kdo by neznal legendy Hanzelku 

a  Zikmunda. Druhá cesta je jejich 

druhou cestovatelskou knihou. Je-

jich první kniha popisuje cestu po 

Africe a  Americe a  nyní ji doplňuje 

druhá cesta Asií, a  vzniká tak ucele-

né dvousvazkové dílo. Cesta vede 

tentokrát přes Blízký východ, mon-

zunovou Asii, Indonésii, Japonsko 

a asijskou část bývalého Sovětského 

svazu. Z jejich obdivuhodného poči-

nu vzešla celá řada reportáží, rozhla-

sových relací a  celovečerních doku-

mentárních fi lmů. Kniha je vybavena 

František Kašička, Bořivoj Nechvátal
Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, 
Blatensku a Vodňansku

Muzeum středního Pootaví Strakonice vydalo k výročí 120 let od své-

ho založení publikaci Hrady, hrádky a  tvrze Strakonicka, Blatenska 

a   Vodňanska. Kniha je zúročením dlouholeté práce autorů Bořivoje 

Nechvátala a Františka Kašičky. Na 632 stranách se čtenáři dozví o 143 

lokalitách, které jsou doplněny 250 plá-

ny a  438 obrazovými předlohami. Titul je 

určen nejen nové generaci historiků a  ba-

datelům, ale též široké laické veřejnosti se 

zájmem o historii Jihočeského kraje. Je cen-

ným katalogem jihočeských památek, který 

poslouží jak při památkové ochraně objek-

tů, tak při jejich novém stavebním rozvoji, 

ale  také zvýšenému zájmu veřejnosti o je-

jich návštěvu. Obsáhlé resumé v  němčině 

a  angličtině zajišťuje dostupnost výsledků 

průzkumu i pro historiky ze zahraničí.

cena: 360 Kč

informace@muzeum-strakonice.cz

bohatou obrazovou přílohou s mnoha doposud nepublikovanými 

snímky z  archivu Hanzelky a  Zikmunda. Kresbami knihu doplnil 

Aleš Čuma. Přílohou knihy je unikátní barevný plakát.

cena: 598 Kč

www.jota.cz
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14. 6. ve 13 hod. Náchod slaví 760 let 

Do Náchoda přijede zakladatel města rytíř Hron se 

svou družinou. Na jeho počest uspořádá město ře-

meslné trhy s vystoupením kejklířů a šermířů. Moc-

ného šlechtice přivítají svým vystoupením nejen 

náchodské mateřské a základní školy, ale i zpěvák 

Petr Kolář (Masarykovo náměstí). 

www.mestonachod.cz

21. – 22. 6. 2014, Masarykovo náměstí

Turnaj v plážovém fotbale a volejbale

Plážový víkend a  písečné hrátky nejen pro ro-

diny s dětmi

Náchodské náměstí se promění v  písečnou pláž. 

Využijte této jedinečné příležitosti a  soutěžte 

s  námi v  plážovém fotbale a  volejbale. Nebo si 

s  dětmi postavte třeba jen hrad z  písku. Zába-

vě se meze nekladou. Přihlášky do turnaje na 

www.bezedoscup.cz.

www.mestonachod.cz

poplatek brožurku a mapku s deseti políčky pro 

zakreslení reliéfových ornamentů. Ty se nacházejí 

na každém zastavení a vaším úkolem je ornament 

najít a překreslit tužkou či pastelkou do brožurky. Po 

správném zakreslení všech 10 stanovišť získáte opět 

v informačním centru za odměnu maloúpský groš. 

www.krkonose.eu

Regionální TIC Krkonoše
Krkonošská 8
543 01 Vrchlabí
e-mail: info@krkonose.eu
www.krkonose.eu

Jednotlivá zastavení jsou umístěna v  lokali-

tě Malé Úpy a mají za úkol seznámit malé i velké 

návštěvníky této malebné horské obce nejenom 

s tvorbou paní spisovatelky, ale také s nádhernými 

místy a nezapomenutelnými výhledy, jež by bez 

motivace mnohdy malé dětské nožky jen těžko 

zdolávaly. V  informačním centru získáte za malý 

Josef Škvorecký se vrátil do Náchoda
Slavný spisovatel se po deseti letech vrátil do svého rodiště. Usedl na 
pohodlnou lavičku u kašny na náměstí, odložil klobouk a s úsměvem 
vzpomíná na své lásky z mládí.

Pohádková stezka Malou Úpou 
Pohádková stezka Malou Úpou aneb Putování Malou Úpou za Krkonošskými 
pohádkami. Čeká zde na vás deset zastavení s pohádkami známé české 
spisovatelky, paní Marie Kubátové. Pohádky jsou přeloženy do angličtiny, 
němčiny a polštiny. 
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Je to už nějaký čas, co jsme dělali fotohádanku pro naše 
čtenáře. A protože červnové vydání je věnované rodinným 
výletům, rozhodli jsme se vám nabídnout touto formou 
několik tipů, kam se s dětmi vydat na výlet. Ale pozor, 
není to tak lehké, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Velká 
fotohádanka 
pro malé i velké

1. Ve kterém městě je tento klášter?  

a) Ostrava

b) Brno

c) Praha

2. Zámek na obrázku je…

a) Bruntál

b) Radíč

c) Kopidlno

3. Chata stojí na…

a) Šerlichu

b) Milešovce

c) Sokolu

4. Kde kostel najdeme? 

a) v České Třebové

b) v Moravské Třebové

c) v Jindřichově Hradci

5. Zámek stojí v obci…

a) Brtnice

b) Borovnice

c) Bernartice

6. Poznáte skanzen?

a) Letovice

b) Modrá

c) Prášily

7. Kde je tento zámek?

a) v Opočně

b) v Doudlebech

c) v Litomyšli 

8. Poznáte i tenhle skanzen?

a) Rožnov pod Radhoštěm

b) Zubrnice

c) Lysá nad Labem

11

33

44

55

6622
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9. Na jakém vrchu stojí kostelík?

a) na Velké Deštné 

b) na Třístoličníku

c) na Radhošti

10. Na obrázku je…

a) věž hradu Dívčí kámen

b) Pustý hrádek u Seče

c) rozhledna na Kleti

11. Poznáte zámek?

a) ve Zruči nad Sázavou

b) ve Žlebech

c) ve Strakonicích

12. Kostelík stojí u…

a) Duchcova

b) Lanškrouna

c) Dobrušky

13. „Šumavský obr“ je pohřben…

a) v Horní Vltavici

b) na Kvildě

c) ve Stachách

14. Kde je a komu patří zámek…

a) Chlumec n. C. – Kinští 

b) Rychnov n. Kn. – Kolowratové

c) Jemniště – Sternbergové 

? 
Své odpovědi posílejte 

do 15. června 

z www.kampocesku.cz 

nebo poštou na adresu redakce. Tři 

autoři správných odpovědí obdrží 

publikaci Legenda Z+H, Druhá cesta, 

kterou věnovalo nakladatelství Jota.

77 1111

88 1212

99 1313

1010 1414
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Nabízíme i tradiční ubytování – vlastníme sty-

lový apartmán se spaním na vyhřívané peci. Sou-

částí apartmánu je kuchyňský koutek, rozměrná 

vana a nechybí i televize.

Jsme vybaveni i pro školní výlety a školy v pří-

rodě. Připravíme soukromou oslavu, svatbu nebo 

fi remní akci dle vašeho přání.

V  těchto dnech také rozjíždíme výrobu mléč-

ných výrobků z  vlastního kravského mléka. Sou-

částí areálu je i obchůdek s novoříšskou keramikou, 

místní pálenkou a dárkovými předměty.

www.hospodarskydvur.cz

Neopakovatelné zážitky nejen z  koňského 

hřbetu si u nás mohou dopřát malé děti i  ti dříve 

narození. Kromě koní a oslíků zde chováme i ostat-

ní hospodářská zvířata – poníky, kozy, ovce, prasa-

ta domácí i divoká, jeleny a místo tu má i stájová 

kočička.

Nově naše stáje obývá stádo oslů andaluských, 

které si osobně přivezl majitel ze Španělska. Za vý-

běhy pro koně dojdete k rozlehlému rybníku, kde 

je možnost rybolovu, v létě koupání či plavení koní.

V areálu se také nachází lihovar, moštárna a za-

vedená pěstitelská pálenice pro výrobu pálenky 

z  ovoce drobných pěstitelů. Hosté si mohou do-

mluvit i výklad s prohlídkou zařízení pálenice včet-

ně ochutnávky vzorků destilátů.

Od července 2010 je v  provozu nově zrekon-

struovaná stylová restaurace s  otevřeným krbem 

a s výhledem do stáje s hospodářskými zvířaty. Va-

říme tradiční české pokrmy i minutková jídla. 

Klientům nabízíme stylové ubytování v  zre-

konstruovaném hotelu. Jednopodlažní nebo me-

zonetové pokoje jsou vybaveny dvěma až pěti 

lůžky s  vlastním sociálním zařízením a  příslušen-

stvím (tv, minibar, ventilátor). Každá koupelna je 

zdobena obklady s motivem bylin, které se vyrábí 

v nedaleké Nové Říši.

nově otevřeno od 5. 7. 2014

denně: květen–říjen

Co si na ploše 5 hektarů užijete?

Discgolfové hřiště s 9 jamkami (koši) je situová-

no po celé vnitřní části pěšího okruhu, každé ze 

stanovišť symbolizuje jednu z významných staveb 

architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla na Žďársku.

Hřiště na minigolf s 18 stanovišti.

Hřiště pro předškoláky s prolézačkou, skupinovou 

houpačkou, cvrčkem, točidlem, pružinovým hou-

padlem, vahadlovou houpačkou a pískovištěm.

Hřiště pro mladší děti vybavené lezeckým miká-

dem, lanovou prolézačkou, skluzavkou, balančním 

skate trenažerem a dvojitou houpačkou.

Hřiště pro starší dorost ve stylu malého lanového 

parku s dvojitou lanovou pyramidou (výška 6 m).

Fitpark s  10 relaxačně-posilovacími zařízeními, 

z toho 5 nepohyblivých fi tstanic k vybudování cel-

kové tělesné síly, pružnosti a rovnováhy při využití 

vlastní tělesné hmotnosti a 5 fi t modulů s mechanic-

kými pohyblivými částmi v provedení brusle, lyže, 

váha, zdvihací zařízení a surf.

Molo s půjčovnou loděk a šlapadel pro projížďku 

po hladině Pilské nádrže.

Hřiště s písčitým povrchem a hřiště s travnatým 

povrchem.

2 stabilní stoly pro stolní tenis.

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem a oploce-

ním vhodné pro míčové hry.

Přírodní amfi teátr pro vyžití dětí, např. jízdou na 

odrážedle nebo dětském kole.

Vícefunkční objekt s občerstvením, šatnami a půj-

čovnou kol, koloběžek a sportovního náčiní.

Kde nás najdete?

 –  30 km od dálnice D1, 

exit 141 Velké Meziříčí – západ

 – u Pilské nádrže ve Žďáru nad Sázavou

 – GPS: 49°35‘19.4“N 15°55‘57.9“E

www.sportispo.cz

Hospodářský dvůr Bohuslavice
Areál uprostřed malebné vesničky Bohuslavice je zařízen pro odpočinkovou 
i aktivní dovolenou. S rodinou či přáteli zde prožijete příjemné chvíle v členité 
krajině Vysočiny. Využít zde také můžete kompletní jezdecké a vozatajské služby. 

Volnočasový areál Pilská nádrž
ve Žďáru nad Sázavou
Objevte nový velký volnočasový areál, který všechny návštěvníky překvapí svou 
bohatou nabídkou. Své brány otevírá již v sobotu 5. července, proto neváhejte 
a přijeďte se podívat!

Tento projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Regionálního operačního programu Jihovýchod.
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Pro všechny příznivce historických automobilů 

a motocyklů opět připravujeme Oldtimer festi-

val, který v zámeckém parku 28. 6. oslaví již svůj 

21. ročník. Rodiny s dětmi se můžou těšit na Bál 

princezen, na nějž v sobotu 12. 7. zveme všechny 

prince a princezny, pro které bude připraven zábav-

ný celodenní program. 

Během tradičních Napoleonských her (16. 8.) 

si návštěvnici prohlédnou vojenské ležení, ukázky 

manévrů i věrnou rekonstrukci vybrané bitvy na-

poleonských válek. Poslední prázdninovou sobotu 

30. 8. se na zámeckém nádvoří představí Maheno-

va činohra s klasickou Moliérovou hrou Scapinova 

šibalství. 

www.zamek-slavkov.cz

Samozřejmostí pro všechny návštěvníky je 

možnost prohlídky zámku samotného, který nabí-

zí celkem tři prohlídkové trasy představující části 

kdysi rozsáhlé kounicovské galerie a také obě pa-

tra zámeckých sklepů. Hlavní letní sezona je již za 

dveřmi a Zámek Slavkov – Austerlitz opět přichází 

s rozmanitým programem akcí, kterými chce nalákat 

i k opakovaným návštěvám. 

V letních měsících bude určitě nejvýznamnějším 

výstavním počinem výstava děl z již legendární 

stavebnice Merkur. Součástí výstavy bude i inter-

aktivní část, kde si budete moci sestavit vlastní loď, 

letadlo nebo třeba žirafu. Výstava bude v prostorách 

zámku k vidění v termínu od 23. 5. do 31. 7. 

Jedním z vrcholů letošní sezóny bude koncert 

známého písničkáře a básníka Jarka Nohavici. Kon-

cert se uskuteční v sobotu 21. 6. v zámeckém par-

ku. Trochu z jiného soudku bude divácky oblíbená 

improvizační show známého televizního pořadu 

Partička, která se představí na zámeckém nádvoří 

26. 6.  a to hned ve dvou představeních.

Rozhledna Mařenka
Novou rozhled-

nu Mařenku 

najdete u  obce 

Štěměchy, ji-

hozápadně od 

města Třebíče. 

Stojí na stejno-

jmenném vrchu 

(711m n. m.), 

který získal své 

jméno podle 

dívky Mařenky, 

kterou prý lou-

pežníci v  roce 

1689 v  těchto 

místech zamor-

dovali. Rozhledna s neobvyklým trojúhelníkovým 

půdorysem má desetimetrový kamenný základ, na 

němž je umístěna dřevěná a ocelová konstrukce, 

která se tyčí do výšky asi 30 metrů. 

Na vrchol rozhledny vás vyvede konstrukčně 

vydařené schodiště s nízkými nášlapy a 156 scho-

dy. Nejvyšší vyhlídková plošina se nachází ve výšce 

28 metrů. 

Vstup je zdarma po celý rok. 

www.rozhledny.infocesko.cz

Rozhledna 
Čantoryje
Jedná se o nejvýchodněji položenou vyhlídkovou 

stavbu v České republice, ze které je krásný výhled 

na území tří států – České, Slovenské a Polské re-

publiky. Rozhledna je vysoká 29 metrů a na vrcho-

lek hory, na které stojí, vede lanovka. Rozhlednu 

bychom hledali na bájné hoře Velká Čantoryje, nej-

vyšším vrcholku Slezských Beskyd. K hoře se váže 

pověst o „spících rytířích“, která je obdobou čes-

kých rytířů. Hlavním výchozím bodem turistických 

tras na vrchol hory je obec Nýdek. 

www.cantoryje.cz

Strážnická věž
Byla postavena okolo roku 1615 a ve své době pl-

nila strážní úlohu při obraně města. Její chloubou 

je hodinový stroj z roku 1900 a zdobený zvon „Sva-

tý Josef“ ulitý roku 1719. Ve věži je malá expozice 

o historii města a folkloru. Z vyhlídky téměř 20 me-

trů se nabízí ojedinělý pohled na město.

Otevřeno: květen–září každou sobotu a neděli od 

10.00 do 18.00 hod.

mobil: +420 775 238 763
www.straznice-mesto.cz/tic

Rozhledna 
v Hustopečích
V Hustopečích najdete rozhlednu v jedné z největ-

ších botanických rarit na Moravě, v mandloňových 

sadech. Věž ze dřeva a ocele s vyhlídkovou ploši-

nou ve 12 metrech se stala cílem výjimečné nauč-

né stezky.

Krásná příroda, památky na dosah, cyklostez-

ky, zábava, to vše najdete v Hustopečích. Rozmani-

tá zákoutí hustopečské pahorkatiny poseté nejen 

vinohrady jsou krásným místem pro výlety a  roz-

hledy do krajiny. Jste srdečně zváni.

www.hustopece.cz
www.hustopece-city.cz

Zámek Slavkov – Austerlitz 
v letní sezoně 2014
Zámek Slavkov – Austerlitz byl v roce 2008 zařazen mezi národní kulturní památky. 
Vedle četných výstav je Zámek Slavkov – Austerlitz i spolupořadatelem několika 
koncertů.
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lahůdkou je stylová vyhlídka z Domu pánů z Lipé 

na náměstí Svobody v samotném centru Brna. 

Až na okraj města se musíte vydat na vrch 

Hády, odkud budete mít město Brno jako na dlani. 

Jedinečný je i výhled z opravdové rozhledny v okra-

jové části Brna v Soběšicích. Kousek za hranicí měs-

ta, ale stále v dosahu městské hromadné dopravy, se 

na skalnatém hřbetu vypíná rozhledna Babí lom. 

Za dobré viditelnosti můžete z kruhového ocho-

zu vidět vrcholky Drahanské vrchoviny, Žďárských 

vrchů, Ždánického lesa i Pálavy. Jižním směrem se 

otevírá úchvatné panorama města Brna. 

Turistické informační centrum města Brna
Radnická 8 (Stará radnice)
658 78 Brno 
tel.: +420 542 427 150
e-mail: info@ticbrno.cz
www.GOtoBRNO.cz

V historickém centru města se nachází téměř 

63 metrů vysoká vyhlídková věž Staré radnice, ze 

které je krásný výhled na střed Brna, s dominan-

tou hradu Špilberk a katedrálou sv. Petra a Pavla. 

A právě z věže katedrály je za nejjasnějšího počasí 

možné směrem k jihu vidět i vrcholky Alp. Další mís-

to se skvělým výhledem je hrad Špilberk s rozhled-

nou v nárožní věžici hradu. Umožňuje krásný pohled 

na Brno. Každý, kdo si chce tento pohled užít, musí 

ale napřed překonat malou překážku ve formě scho-

dů, kterých je přesně 103. Po jejich zdolání se pak 

objeví historické jádro města se všemi jeho domi-

nantami, okrajové části Brna a při hezkém počasí je 

možné jižním směrem zahlédnout i známou siluetu 

Pálavy. Dobří pozorovatelé mohou mezi zástavbou 

v Černých Polích nalézt i známou funkcionalistickou 

památku UNESCO vilu Tugendhat. Ve stejném archi-

tektonickém slohu je i další zastavení. Sejdete-li par-

kem dolů směrem k areálu brněnského výstaviště

s patnácti výstavními pavilony, naskýtá se vám další 

možnost ptačího pohledu přímo ze střechy admini-

strativní budovy. Zde nemusíte zdolávat schody, do 

desátého patra vyjedete pohodlně výtahem. Potěšit 

se můžete pohledem na hrad Špilberk, katedrálu sv. 

Petra a Pavla i katedrálu na Starém Brně – založena 

v roce 1323 Eliškou Rejčkou, jejímž opatem byl i Gre-

gor Johann Mendel – zakladatel genetiky. Doslova 

Turisté i návštěvníci tradičně rádi zdolávají výzvy a nejinak tomu je v případě 
zdolávání rozhleden, vyhlídkových věží či výstupů na místa s krásnou vyhlídkou. 
V Brně se vám nabízí celkem osm nejrůznějších možností, jak shlédnout na město 
i jeho okolí z ptačí perspektivy. Jejich návštěvu zvládnete hravě i za jediný den.

Brno a okolí z ptačí 
perspektivy

fo
to

 ©
 M

ic
ha

l J
en

čo
; M

ar
ie

 S
ch

m
er

ko
vá

Průhled z věže katedrály sv. Petra a Pavla

Pohled na Brno z hradu Špilberk

Věž Staré radnice

KAM na výlet
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kálních folklorních akcí, kterých díky podpoře Vi-

nařského fondu každoročně přibývá. V posledních 

letech se oblíbenou akcí staly například „otevřené 

sklepy“, kdy se vždy v obci domluví několik vinařů 

a zpravidla o víkendu zpřístupní svá podzemí. Zde 

nabízejí vína k ochutnání, porovnání a mnohdy i ke 

zvýhodněnému nákupu. Zkuste odolat! 

Další nedílnou součástí vinařské turistiky je 

spojení moravských vín a gastronomie. Kdo není 

sportovně naladěn či si jen chce některý z dnů od-

počinout, určitě rád využije nabídky mnoha vinných 

sklepů či hotelů na zážitkové snoubení vín a pokr-

mů. K vybraným pochoutkám vám školený somme-

lier nabídne vhodné víno, které představí, a provede 

vás chuťovým zážitkem. 

Kromě webových stránek mají turisté k dispozici 

také kvalitní průvodce a mapy z edice Krajem vína, 

které na výstavách a veletrzích pravidelně vyhrávají 

ocenění za nejlepší průvodce. Kromě profesionální-

ho a poutavého zpracování mají ještě jednou pod-

statnou výhodu – jsou zdarma.

www.vinazmoravy.cz
www.vinazcech.cz

Jižní Morava v  minulých letech plně využila 

svého potenciálu a zapracovala zejména na kvalitě 

a rozmanitosti nabízených služeb. Vinaři, kteří se 

v porevolučním období věnovali logicky zejména 

obnovení vinařství, pořizování nových technolo-

gií a vysazování vinohradů, zvládli obnovit výrobu 

poměrně rychle a bez přehánění produkují světově 

uznávaná vína. V posledních letech se tak mohou 

věnovat rozvoji doplňkových služeb a vinařské tu-

ristice. Národní vinařské centrum současně přišlo 

s projektem certifi kace služeb vinařské turistiky, kte-

rý si dal za úkol vypracovat seznam zařízení vysoké 

kvality. Návštěvníci tak získali jednoduché vodítko, 

jak najít kvalitní ubytování, a rádi se pak na jižní 

Moravu vracejí. Více o turistických cílech spojených 

s vínem a certifi kaci těch nejlepších naleznete na 

www.vinazmoravy.cz v sekci Víno a turistika. 

Dřívější nabídka vína samotného a jeho ochut-

návek ve sklepech se rozrostla do širokého spektra 

aktivit vhodných pro celou rodinu. Jednou z nej-

využívanějších možností, jak na jižní Moravě trávit 

volný čas, je sport. Síť značených cykostezek čítající 

1 200 km protíná všechny jihomoravské podoblasti 

a nabízí všechny typy cyklotúr – od kratších jedno-

denních, vhodných například pro rodiny s dětmi, 

až po náročné vícedenní trasy pro zkušené cyklisty. 

Kromě cyklistiky je ve vinařském kraji rozšířeno 

také vodáctví, jízda na koni, pétanque, nově jízda na 

Segway a řada dalších doplňkových aktivit, které ve-

dle vína osloví široké spektrum turistů všemožných 

zájmů. Putování jižní Moravou je také samozřejmě 

možné operativně spojit s četným množstvím lo-

Jižní Morava nejkrásnější 
Česká republika nabízí mnoho překrásných koutů, jež stojí za návštěvu či delší 
dovolenou. Většina turistů zavítá nejčastěji do hlavního města Prahy a už na 
druhém místě stojí jižní Morava. Krásný kraj plný zvlněných vinic přímo zve 
k úniku z přeplněných měst a k aktivní relaxaci. 
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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.

Elbe-Freizeitland Königstein
Schandauer Str. 51
Königstein – Saské Švýcarsko
info@elbefreizeitland-koenigstein.de
www.elbefreizeitland-koenigstein.de

Užijte si v Labském rekreačním volnočasovém 

parku Königstein v Saském Švýcarsku den plný zá-

žitků, ve kterém nebude chybět skok do 30metro-

vé výšky na Sky Catapultu nebo lezení na 25 metrů 

vysokou lezeckou stěnu, ze které se pak necháte 

spustit dolů. Čeká na vás spousta dalších atrakcí. 

Lanový park, aquazorbing, bungee trampolína, 

skluzavka a  minigolf se výborně hodí i  pro naše 

malé hosty.

Outdoorová zábava je zaručena pro celou rodinu!

Labský rekreační 
volnočasový park 
Königstein 
Pusťte si do žil čistý adrenalin!

Voucher: 1x lezení na lezecké stěně – 
platný pro 1 osobu v červnu 2014
(prokažte se tímto článkem v magazínu KAM po Česku)
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Správné odpovědi a výherci

Tajenku křížovky a odpovědi 

na fotohádanku nám zašlete 

do 15. června na adresu 

redakce nebo 

z www.kampocesku.cz. 

Dvakrát třem autorům 

správných odpovědí 

zašleme mapu věnovanou 

vydavatelstvím 

Kartografi e PRAHA.

a) Vranov nad Dyjí b) Bruntál c) Louny

Poznáte místo na fotografi i?

Soutěže za měsíc květen 2014
Celkem došlo 3 325 odpovědí, z toho 3 208 z internetu a 117 dopisů

Duhová stavebnice pro holky a kluky – 
Když malí nevědí, velcí poradí…
otázka 1: b) 1979

otázka 2: c) zvukový modul 

otázka 3: b) 1 roku 

soutěžilo: čtenářů 438; správně 392; špatně 46

výherci: Salma Buzaradová, Tuřany u  Slaného; Zuzana Izáková, Dobruška; Hana Johanisová, 

Praha; Vladimíra Krejčí, Brno; Vlasta Uličníková, Ratiboř; Jitka Vosiková, Liberec; Jana Vyskočilová 

ml., Plzeň; Josef Beran, Klatovy; Václav Čáp, Česká Skalice; Ondřej Jupa, Praha

EDICE ČT
otázka: Kolik let bude mít příští rok Večerníček?

odpověď: b) 50 let

soutěžilo: 463 čtenářů; správně 459; špatně 4

výherci: Helena Šnáblová, Unhošť; Ladislav Červinek, Most; Jaroslav Honzík, Heřmanův Městec

Krajiny domova
otázka: Kolik knih vyšlo Václavu Cílkovi ve společnosti Albatros Media včetně Krajin domova?

odpověď: b) 2

soutěžilo: 387 čtenářů; správně 178; špatně 209

výherci: Štěpánka Fišerová, Strakonice; Marie Havlíčková, Ivančice; Pavel Kunst, Česká Lípa

ŠPALÍČEK VÝLETŮ pro každý den jeden 2
otázka: Turistické cíle v knize Špalíček výletů pro každý den jeden 2 jsou rozděleny podle krajů. 

Kolik kapitol tedy kniha má?

odpověď: b) 14

soutěžilo: 531 čtenářů; správně 399; špatně 132

výherci: Jiřina Klůcová, Chrudim; Anna Konopásková, Praha; Petra Salgová, Ostrava

Chlumec nad Cidlinou dětem – 
Když malí nevědí, velcí poradí…
otázka 1: a) hrabě František Ferdinand Kinský 

otázka 2: c) císaře Karla VI.

otázka 3: a) 1785, b)1775, c) 1765

Redakční šotek zařídil, že u soutěže Chlumec nad Cidlinou dětem u 3. otázky jsou všechny varianty 

správné. Redakce se všem soutěžícím omlouvá.

soutěžilo: čtenářů 329; správně 278; špatně 51

výherci: Jana Marfi lová, Liberec; Jitka Masriová, Jesenice; Pavlína Skořepová, Liberec; 

Pavel Kaplánek, Dalovice; Jiří Ševeček, Brušperk 

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografi i?

odpověď: b) Debrník

soutěžilo: 353 čtenářů; správně 329; špatně 24

výherci: Františka Matoušková, Ivančice; Vlasta Rulcová, Liberec; Martin Tlach, Olomouc

Křížovka
… nejdelšího jeskynního systému

soutěžilo: 371 čtenářů; správně 367; špatně 4

výherci: Zdena Bučková, Letohrad; Helena Cardová, Litoměřice; Antonín Šinogl, Sedlčany

S dětmi do Teplických skal – 
Když malí nevědí, velcí poradí…
otázka 1: b) v Broumovském výběžku

otázka 2: b) Střmen 

otázka 3: a) Poseidon

soutěžilo: 348 čtenářů; správně 281; špatně 67

výherci: Květa Čípová s  Kubíkem, Česká Třebová; Marie Fialová, Karlovy Vary; Iva Hrušková, 

Palkovice; Ivana Pernicová, Blansko; Alenka Kašpárková, Ostrava; Terezka Horká, Náchod; Honzík 

Dědek, Sychrov; Jiří Košík, Zlín; Josef Krtil, Dobruška; Zdeněk Svoboda, Újezd u Brna

Májový koncert Tomáše Savky (internetová soutěž)
otázka: Ve kterém muzikálu aktuálně září Tomáš Savka v roli Che?

odpověď: a) Evita

soutěžilo: 105 čtenářů; správně 101; špatně 4

výherce: Jitka Puchernová, Kladno

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání květen 2014

Informační centrum LounyMírové náměstí 35, 440 23 Louny

Luděk Slád k
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Kroměříž – 
dovolená plná zážitků 
Na sezonu plnou novinek a zajímavých tipů se mohou letos těšit návštěvníci 
Kroměříže. Atraktivní nabídka uspokojí široké spektrum turistů. Stěžejním 
tématem jsou zdejší unikátní technické památky, chybět ale nebudou ani sezonní 
výstavy a oblíbené kostýmové prohlídky.

Letošní rok přináší jedinečnou příležitost 

objevit technické skvosty Kroměříže, z  nichž ně-

které se otevírají veřejnosti vůbec poprvé. Z  těch 

nejzajímavějších uveďme například Foucaultovo 

kyvadlo v Květné zahradě, Biskupskou mincovnu, 

protiatomový kryt pod Knihovnou kroměřížska, 

areál lokomotivního depa na vlakovém nádraží, 

Arcibiskupskou vodárnu nebo větrný mlýn ve Vel-

kých Těšanech, národní kulturní památku. Kromě-

říž bude pokračovat úspěšnými kostýmovými pro-

hlídkami Tajemství staré Kroměříže, hrou Hledání 

pokladu biskupa Bruna spojenou s ruční ražbou 

mincí a během roku bude dokončena i Expozice 

Karla Kryla. 

Říši pohádek v Kroměříži připomenou 

kostýmy z Arabely

Pokud patříte k těm, které okouzlil pohádkový 

seriál Arabela, nenechte si v  době od 20. června 

do 31. srpna ujít jedinečnou výstavu v Muzeu Kro-

měřížska. Originální kostýmy Arabely, Rumburaka, 

Xénie, Vilibalda, Viga a dalších, včetně kouzelného 

prstenu, připomenou nejen slavný seriál, ale pře-

devším jeho tvůrce. Scénář napsal kroměřížský ro-

dák Miloš Macourek a jednu z nezapomenutelných 

rolí čarodějnice ztvárnila Jana Andresíková, která je 

rovněž kroměřížskou rodačkou. 

Turistické informační centrum Kroměříž 
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 321 408 
mobil: +420 777 671 116 
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz
www.kromeriz.eu
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