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KAM na výlet 
s rodinou

a jinou zvířenouKAM za zážitkem nejvíc největším
Objevte zážitky i tam, kde byste je ani nečekali.

KAM na výlet s rodinou a jinou zvířenou
Víte, kde zajímavým způsobem prožít společné chvíle volna?

Od gotiky cesta aneb městečka a města 
Čech, Moravy a Slezska
Poznejte slavnou cestu našich měst od gotiky do 
současnosti.
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St ední k ídlo Pražského hradu; v pozadí 
v že Svatovítské katedrály

Central Wing of Prague Castle. St Vitus 
Cathedral’s towers in the background

Mittlerer Flügel der Prager Burg. Im Hintergrund 
die Türme des St. Veitsdoms
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Hlavní lo  kaple sv. K íže 
s nástropními freskami 
od V. Kandlera (19. stol.)

Nave of the Chapel 
of the Holy Rood with 
its ceiling frescos by 
V. Kandler (19th century)

Hauptschi   
der Heilig-Kreuz-Kapelle 
mit Deckenfresken 
von V. Kandler (19. Jh.)
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Detail nástropní fresky 
Abrahámova ob

Close-up of the ceiling fresco 
called Abraham‘s Sacri  ce

Detail des Deckenfreskos 
Abrahams Opfer

   
   

Novou publikací redakce KAM po Česku je obrazový průvodce  Pražský 
hrad, nádvořími do zahrad. Určen je široké návštěvnické veřejnosti, 
která se rozhodla či rozhodne navštívit tento nejvýznamnější český hrad 
na pražském vrchu Opyš. Věříme, že se stane památkou na nevšední 
zážitek z návštěvy místa, které bylo od 9. století sídlem českých knížat, 
králů, císařů Svaté říše římské, prezidentů republiky a současným 
symbolem Prahy i české státnosti. Svou rozlohou je jedním z největších 
hradních komplexů světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce 
největším starobylým hradem na světě vůbec. Díky oblíbené lidské 
činnosti, fotografování, můžeme uchovávat obraz světa na fotografiích 
(fós – světlo a grafis – štětec) tak, jak jsme jej v daném okamžiku viděli 
a zachytili. Přijměte tedy naše pozvání na prohlídku Pražského hradu, 
nádvořími do zahrad, zachycenou na fotografiích naší redakce.

Pražský hrad
nádvořími do zahrad

�  vázaná plnobarevná 
publikace vyšla 
v lednu 2015

�  4 jazykové mutace, 
200 stran

�  k dostání na pultech 
vybraných knihkupců 
a na adrese redakce 

�  doporučená 
prodejní cena 250 Kč
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KAM vybírá z obsahu

Turistický magazín KAM po Česku

Milí čtenáři,
květen bývá teplot-

ně nadprůměrný, ale le-
tos tomu tak být nemá. 
Od zdroje nadmíru 
fundovaného – Ropáka 
bahnomilného – vím, 
že průměrné denní tep-
loty vystoupají na 17 °C 
a noční klesnou k 7 °C. Ji-
nak řečeno, s počasím to 
bude jako na houpačce, 

ostatně stejně jako s chystanými zákony. Věřili byste, 
že stát uvažuje o povinném trvalém bydlišti? Je to tak 
a jen bezdomovci budou moci „bydlet“ na radnici. 
Nově by se také zavedlo přechodné bydliště, a kdo 
by porušil zákon, hrozí mu fi nanční trest. Nově se také 
chystá zavedení povinné školní lékařské prohlídky. 
Buď se mi to všechno jenom zdá,  nebo je to 
déjà vu a už to tu někdy bylo, ale bylo to zrušeno 
jako nedůležité. Co bude dál? Snad zákon o právu na 
práci podmíněný povinností pracovat nebo se vrátí 
občanky se zápisy o počtu dětí, partnerovi, rodičích, 
zaměstnavateli, vzdělání, branném poměru a očko-
vání? Říkám si, to by dnes ani nešlo, jak by to do té 
dnešní občanské kartičky zapisovali?

Květen je prý také měsícem lásky, jak se alespoň 
říká. Sám ale netuším proč. Je však dokázáno, že 
každoročně to na lidi v květnu přijde a oni začnou 
harašit. Berou útokem tradičně romantická místa, 
houfují se pod kvetoucími stromy a haraší a haraší. 
Jak haraší dnes naši mladí, je mi trochu záhadou. Naši, 
ti prý harašili, kde to šlo, hlavně aby to cizí oko moc 
nevidělo. Má generace, ta už harašila mnohem méně 
ostýchavě. Myslím si tedy, že dnešní mladí, poučeni 
generacemi před nimi, nutně haraší také – kde to jde 
a bez ostychu. 

A co na vás čeká v květnovém vydání našeho ma-
gazínu? Najdete tu tradičně od všeho trochu. Velkými 
tématy jsou Historické město roku, Festival muzejních 
nocí a Noc kostelů. Ale také tři velká výročí – konec 
války a dvě společenská – sklářské či pivovarnické. 
Nezapomněli jsme ani na místa plná zážitků či tradič-
ně oblíbená. Chybět nebudou novinky z našich měst 
včetně pozvání na zajímavé květnové akce. Osobně 
to budu mít v květnu tak, že navštívím jedno místo 
neznámé (zámek Bon Repos), jedno oblíbené (ne-
povím), dvě u přátel (Kostelec n. Orlicí a Rychnov n. 
Kněžnou) a jedno místo k zamyšlení (Terezín). Takhle 
to budu mít nejspíš já, ale co vy? Napíšete nám, kam 
jste se v květnu vydali? 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Pražský písař (480 let)

Pražský městský písař a  kronikář Bartoš Písař 

(? 1470 – 6. 5. 1535), zvaný Bartoloměj od sv. Jiljí, 

se narodil okolo roku 1470 v Praze. Jako obchod-

ník s  plátnem a  navíc vzdělaný muž patřil k  zá-

možnému stavu Starého Města pražského. Je au-

torem známé Kroniky o  pozdvižení jedněch proti 

druhým v obci pražské, nazývané Kronika pražská, 

kde svým osobitým způsobem, dnes bychom řek-

li jazykem opozičního politika, popsal politické 

praktiky po roce 1524 na Starém Městě. Konkrétně 

pranýřoval způsob vlády staroutrakvisty Jana Paš-

ka z Vratu nad Prahou, což Paška popudilo a nutně 

vedlo k Písařově vypovězení z Prahy (1524). Zpět se 

vrátil až roku 1529.

-zoe-

Výsledky ankety 
KAMFOTO 2014
Redakce KAM po Česku vyhlásila historicky první 

anketu o nejhezčí fotografi i uveřejněnou na strán-

kách našich magazínů. Čtenáři tak měli jedinečnou 

možnost vyhodnotit fotografi i, která je podle jejich 

názoru tou NEJ. Vítěze z  řad čtenářů najdete ve 

vyhodnocení soutěží na straně 32, ale která foto-

grafi e získala největší počet hlasů? Zde je odpověď.

1. místo získává Průvodcovská služba Kutná Hora 

s fotografi í pohledu na město a chrám sv. Barbory

2. místo patří Destinační společnosti Východní Če-

chy s fotografi í zasněžené chaloupky ze skanzenu 

Veselý Kopec

3. místo putuje do Ústí nad Labem s fotografi í kra-

jiny v záři slunce

Vítězům srdečně gratulujeme k výhře.

- red -

Dopisy čtenářů

Ing. Zuzana Pavlíková-

-Šimonková je prapravnuč-

kou prezidenta Škodových 

závodů v  Plzni pana Josefa 

Šimonka, který byl za zásluhy 

o rozvoj průmyslu v roce 1918 

povýšen do šlechtického sta-

vu. Svými schopnostmi se vy-

pracoval na muže číslo 2 v pl-

zeňské Škodovce a díky tomu 

si postupně mohl zakoupit 

zámek Stránov, hrad Houska 

a zámeček Lobeč.

Rodina barona Šimonka 

žila na zmíněných panstvích 

až do znárodnění v roce 1948.

V  roce 1990 se celý majetek vrátil původním 

majitelům, a protože jedním z dědiců byl její otec 

Ing. Jaromír Šimonek, tak se Ing.  Z.  Pavlíková-Ši-

monková stala zámeckou paní.

Původně studovala Karlovu univerzitu, Institut 

základů vzdělanosti, a  měla namířeno stát se od-

bornicí v  oboru dějin umění, takže její předměty 

byly dějiny divadla, proměna estetického ideálu 

apod. Když skončila první ročník, tak pochopila, 

že by měla pokračovat v  tradici své rodiny, a  tak 

přestoupila na Českou zemědělskou univerzitu. 

Je inženýrkou zemědělské 

ekonomie, což je přeci jen 

příhodnější vzdělání pro „stat-

kářku“, jak sama trefně říká.

A kam by pozvala na vý-

let naše čtenáře?

Na Kokořínsko, chráněné 

krajinné území jen 40 km od 

Prahy. Můžete se tu kochat 

krajinou, vydat se třeba ke 

skalnímu útvaru Pokličky, pro-

hlédnut si skály zvané Obr či 

Žába, anebo navštívit některý 

z  hradů a  zámků v  okolí. Já 

mám nejraději malou vesničku 

Lobeč nedaleko Mělníka na kraji kokořínského údolí. 

Můžete se odtud vypravit na hrad Houska, Kokořín 

nebo Bezděz. Klidná venkovská atmosféra je tím, co 

mě motivuje tady být. Kromě toho, že zde mám prá-

ci, tak miluji tu krajinu plnou památek. Neznám jiné 

místo, kde by od sebe bylo na vzdálenost deseti kilo-

metrů pět hradů. Jsem ráda, že přátele, kteří za mnou 

přijedou, mohu někam vzít. A  navíc Kokořínsko na-

štěstí není od Prahy tak daleko.

Děkuji za zajímavý tip na výlet.

Marcela Kohoutová

Milá redakce, rád bych odpověděl na vaše otázky 

z  dubnového čísla KAM po Česku. Tentokrát jich 

bylo málo. Například otázka k seriálu První repub-

lika. Když píšete o seriálu, tak to asi bylo v televizi. 

Tu už nemám více než 30 let a už ji nechci. Otázky 

KAM pro děti – ty nechám raději dětem… 

Vít Záhora, Praha

Milý pane Záhoro, děkuji za krás-

ný dopis, zvláště pak mi udělala 

radost Vaše zmínka o  televizním 

přijímači, který již 30 let nevlastníte 

a vlastnit nechcete. Má závislost na 

tomto fenoménu je velká. Ale vzpo-

mínám na léta, kdy jsem vyrůstal 

u  své tety, která televizi neměla 

a  stejně jako Vy ji zcela odmítala 

jako „žrouta času“. V  té době jsem 

také přečetl nejvíce knih, které mi 

otevřely dveře do života. Za to jsem 

tetě i knihám doživotně vděčný. 

Milá redakce, zasílám řešení 

soutěže KAM pro děti i  za svého 

vnoučka Štěpánka (4 roky), který moc rád soutěží 

a má rád plyšáky a jiné hračky, dinosaury, vyhrává 

nad námi i v pexesu. Přeji krásné jaro celé redakci. 

Marie Fialová 

Milá paní Fialová, Štěpánek ani netuší, co ve Vás má, 

kolik se toho naučí a kolik času mu můžete věnovat. 

Věřte mi, jednou na to přijde a bude za to moc rád. 

A  s  tím pexesem si hlavu nelámejte. Od okamžiku, 

kdy mě mé děti začaly v pexesu doslova ničit, v zájmu 

zachování vlastního ega jsem je začal učit šachy. Na 

nějaký čas to pomohlo…

Moc zdravím, zahájili jsme 

jaro výstavou „Narcis“ na 

Pražském hradě, nyní nás 

čeká další výstava „Narcis“ 

na výstavišti v  Lysé nad 

Labem. Následuje hodně 

práce na zahrádce, ale také 

nejbližší vámi nabízená 

Kutná Hora. Tak teď už jen 

to počasí a další „vaše návo-

dy“, kam se vydat po Česku 

nebo i dále?

Miloslava Lajksnerová

Zdravím Vás také, paní 

Lajksnerová, a jsem moc rád, 

že s námi cestujete po Česku. 

Plánů máte hodně. Věřím, že 

Vám přijdou naše tipy vhod a přivedou bolavá záda 

ze zahrádky na jiné myšlenky. Přeji jen samé správné 

počasí…

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Cedule z pražského Petřína
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KAM to vidí

KAM na výlet s ING. ZUZANOU PAVLÍKOVOU-ŠIMONKOVOU 



Nenaplněný mír (380 let)

Konfl ikt mezi říšskými stavy a císařem 
za třicetileté války měl ukončit Pražský 
mír z 30. května 1635. Nestalo se, ale 
všechno zlé bylo k něčemu dobré. Díky 
bitvě na Bílé hoře (8. 11. 1620) změnil 
majitele i jméno pražský luteránský 
kostel Nejsvětější Trojice.

Kostel byl po 

bitvě předán řádu 

bosých karmeli-

tánů a  na přání 

císaře Ferdinanda 

II. roku 1625 zasvě-

cen Panně Marii 

Vítězné (která prý 

pomohla vyhrát 

katolíkům na Bílé 

hoře) asv. Antonínu 

Paduánskému. O tři 

roky později věno-

vala Polyxena z Lobkovic klášteru svůj svatební dar, 

který si přivezla ze Španělska (1603) – Pražské Jezu-

látko. Sošce začala být přisuzována zázračná moc, 

a snad i proto císař Ferdinand II. nařídil, aby česká 

komora vyplácela klášteru důchod a  zásobovala 

mnichy potravinami z královských výnosů.

-red-

Břetislavova politika (980 let)

Kníže Břetislav I. (mezi 1002 až 1005 – 1050) se v květnu roku 1035 setkal na 
dvorském sněmu v Bamberku s císařem Konrádem II. Projednávala se zde odplata 
proti pohanským Luticům a Břetislav přislíbil českou pomoc.

Úspěšně tažení po boku císaře pro-

ti jednomu z nejodvážnějších kmenů 

pobaltských Slovanů mu vyneslo slá-

vu a jméno neohroženého válečníka. 

V této době byl již zkušeným státníkem 

a politikem a období jeho panování 

na počátku 11. století se řadí ke svět-

lým okamžikům českého středověku. 

Vybudoval silný stát, připojil Moravu 

k Čechám a stal se rovnocenným part-

nerem německé říše.

V roce 1038 začal pravděpodobně 

plánovat tažení do Polska, které sle-

dovalo jeden hlavní cíl, a to přenesení 

ostatků pražského biskupa Vojtěcha 

do Prahy a s tím naděje na zřízení 

biskupství. V červnu 1039 tedy 

vpadl se svým vojskem do 

Slezska, poté zamířil do 

Velkopolska a  nakonec 

dorazil do Hnězdna. Vý-

pravy se zúčastnila i část 

českého duchovenstva 

v čele s biskupem Šebířem. 

Při otevření Vojtěchova hrobu byla vyhlášena tzv. 

Břetislavova dekreta, která měla defi nitivně od-

stranit pohanské zvyky. Tentýž rok ale zemřel 

římský císař Konrád II. a jeho nástupcem se stal 

Jindřich III. S ním ale nastal zásadní obrat v poli-

tice říše a založení biskupství se odložilo ad acta.

-alba-

Mezinárodní den počítačů
Dnes jsme počítači zcela obklopeni a staly se součástí našeho světa do takové 
míry, že život bez nich není možný. Myslím si, že uvedení počítačů a čipů do našich 
životů představuje stejnou revoluci jako ovládnutí ohně nebo zpracování kovů.

Pojďme se však v krátkosti podívat na historii 

počítačů a jejich předchůdců. Jako první můžeme 

zmínit počítadlo abakus. Tato jednoduchá me-

chanická pomůcka usnadňující výpočty se pou-

žívala již v Babyloně. Dalším článkem ve vývoji je 

technický artefakt starověkého Řecka, z  ostrova 

Antikythera, který díky soustavě ozubených kol 

a  diferenciálů sloužil k  výpočtu pohybu Slunce 

a  Měsíce. Úroveň složitosti jeho částí se vyrovná 

hodinovým strojkům 18. století, ve kterém se obje-

vují další mechanické počítací 

stroje. Za druhé světové války 

vznikají první reléové počíta-

če. V  Německu to byl Zuse Z4 

a  v  USA Mark 1, který sloužil 

k vývoji atomové bomby. První 

generace skutečných počítačů 

přichází s objevem elektronky. 

Mechanická relé jsou nahra-

zena elektronkami a  v  krátké 

době tranzistory. Jsme v době, 

kdy počítače zabíraly několik 

místností a k  jejich chlazení se 

využívaly letecké motory. Další 

generace počítačů spočívala ve využití integrova-

ných obvodů, které na svých čipech integrují velké 

množství tranzistorů. Generace dnešních počítačů 

začala v roce 1981, a to použitím 1 018 tranzistorů 

na čip, který se nazývá mikroprocesor a  předsta-

vuje velkou kapacitu paměti, výkonu a  možností. 

Vzhledem k tomu, že jsme již zcela v obklíčení po-

čítačů, tak se upřímně těším na další technologic-

kou revoluci…

Daniel Jakšfo
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Analogový počítač ELWAT

Oltář v pražském kostele 

Panny Marie Vítězné

Břetislav I. nese ostatky sv. Vojtěcha

Denár, Břetislav I. 1050–1055

Deklamace 
s budoucností (175 let)

Jan Neruda po zhlédnutí dvou 
představení, ve kterých hrál Josef 
Frankovský, popsal jeho výkon 
jako průměrný, pohybující se 
v monotónní deklamaci. Přesto 
v něm viděl budoucího úspěšného 
herce. 

Herec a komik Josef Frankovský (13. 5. 1840 

– 15. 9. 1901), vlastním jménem Josef Franěk, 

se narodil v Praze. Ač měl studijní předpoklady 

a  otec chtěl, aby studoval, fi nanční situace ro-

diny mu nedovolila studia dokončit. Proto se 

vyučil stolařem a řezbářem. Se spolužákem Jo-

sefem Faltysem navštěvoval divadelní předsta-

vení a zanedlouho se oba stali členy Prokopovy 

divadelní společnosti, a  tak ve dvaceti letech 

prvně vstoupil na prkna, která znamenají svět. 

Později získal angažmá v  Prozatímním divadle 

(1869) i  v  Národním divadle (1881). Mezi jeho 

největší role patřila postava Kalafuny ve Stra-

konickém dudákovi a Valentina Bláhy v Našich 

furiantech. 

Pavel Vančura
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Historia magistra vitaeHistoria magistra vitae Kališnický kněz radikál (635 let)

Hlasatel revolučního chiliasmu – očekávání tisícileté Boží pozemské říše, která ukončí světové 
dějiny – Jan Želivský (? 1380 – 9. 3. 1422), vlastním jménem Jan Dloubal, se narodil patrně 
v Humpolci. Do Prahy přichází v roce 1418, aby tu burcoval a šířil své radikální myšlenky.

Jako husitský kazatel působil v kos-

tele Panny Marie Sněžné, kam přišel ze 

želivského kláštera. Svými kázáními 

v če ském jazyce burcoval a sjednoco-

val pražskou chudinu s jasnou vidinou 

nové, spravedlivé společnosti. Stal se 

lidovým vůdcem, který horlil proti pro-

spěchářům a  nepoctivcům ve všech 

společenských vrstvách. Svými posto-

ji nabádal k  nacionalismu a  bylo jen 

otázkou času, kdy latentní napětí ve 

společnosti přeroste v konfl ikt. K tomu 

došlo 30. července 1419, 

kdy proběhla první praž-

ská defenestrace na No-

voměstské radnici, která 

de facto odstartovala 

husitskou revoluci. V dal-

ších dnech došlo k  ple-

nění pražských kostelů, 

klášterů a k útěku většiny 

katolických obyvatel Pra-

hy. Želivský postupně zís-

kával moc, kterou nevá-

hal použít i k likvidaci protivníků. To se 

ale nelíbilo umírněným husitským pá-

nům, kterým se podařilo na čas vytla-

čit radikální chudinu z Prahy. Po jejím 

návratu propukl otevřený konfl ikt, jenž 

vedl k dohodě a Želivského dostal do 

izolace. Po Čáslavském sněmu (1421) 

vyvolal Želivský v  Praze 

nové povstání, plné te-

roru nepřátel revoluce. 

Jeho opozice ale sílila 

a  na základě obžaloby 

Jakoubka ze Stříbra byl 

Želivský zatčen, souzen 

a  popraven 9. 3. 1422. 

Po jeho smrti prakticky 

končí období radikálního 

husitství.

Alice Braborcová

Táborité plenící Prahu (595 let)

Po první pražské defenestraci byla situace v Království českém neudržitelná. Tragické události se 
daly do pohybu. Husitské války byly na spadnutí, radikální pražská chudina nabývala vrchu. 

Po smrti Václava IV. (1419) se 

zmocnil trůnu jeho bratr Zikmund, 

který ve snaze prosadit svou moc 

v království svolal křížovou výpra-

vu proti kacířským Čechům. Vytáhl 

na Prahu, kde byl však v památné 

bitvě na Vítkově a  pod Vyšehra-

dem poražen. Přesto ovládl třetí ze 

strategických míst, Pražský hrad. 

Husitské sbory Hrad oblehly, a tak 

se Zikmundovi vydal na pomoc 

jeho příznivec Jan z  Michalovic 

s  plnými povozy potravin a  zbra-

ní. Ale 22. května 1420 byl v Praze 

obklíčen a vozy mu byly zabaveny. 

Sám uhájil jen holý život, ale jeho 

syn Jindřich byl zabit. Husité mu 

následně zabavili i  další majetky 

v  Brandýse nad Labem a Toušeni. 

Po těchto událostech se táborité 

společně s  pražany rozhodli Pra-

hu vyplenit. Vypálili Břevnovský 

klášter, mnichy vsadili do vězení, 

klášter na Zbraslavi vyrabovali 

a  zapálili a  zneuctili nedávno po-

hřbené tělo krále Václava. Poničili 

požárem Malou Stranu, a  táborit-

ské ženy dokonce vyhnaly jeptiš-

ky z kláštera sv. Panny Kateřiny na 

Novém Městě pražském a poté jej 

rozbořily. Nejspíš Božím trestem 

pro ně byl pád štítu kostela, pod 

kterým nalezlo 27 z  nich svou 

smrt. Zikmund po prohrané bit-

vě u  Německého Brodu (1422) ze 

země odtáhl a  čekal dlouhých 17 

let, než se mohl nakrátko před 

svou smrtí znovu ujmout vlády 

v království.
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Kostel Panny Marie Sněžné

Plastika Jana Želivského od 

Lubomíra Fišera

Boj husitů s křižáky – Jenský kodex
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1315
(700 let)

Jitka 

Lucemburská

* 20. 5. 1315

† 11. 9. 1349

normandská 

vévodkyně, 

pramáti rodu 

Valois

1610
(405 let)

Karel Škréta

* 1610

† 30. 7. 1674

český barokní 

malíř 17. století

1795
(220 let)

František 

Antonín 

Gerstner

* 11. 5. 1795

† 12. 4. 1840

český průkopník 

stavby železnic 

v Čechách

1070 (945 let)

V Praze na Vyšehradě byla 

prvním českým králem 

Vratislavem I. založena 

Královská kolegiátní kapitula 

sv. Petra a Pavla. Nová kapitula 

byla vyňata z pravomoci praž-

ského biskupa a podřízena pří-

mo papeži. Vratislav tak omezil 

moc svého bratra, pražského 

biskupa Jaromíra.

1675 (340 let)

Vznikla mezinárodní dálko-

vá poštovní trať z Prahy do 

Polska a Ruska. Po zřízení 

funkce polních poštmistrů 

a polních poštovních útvarů 

v 16. století na ni později navá-

zalo oddělení polní pošty a poš-

ty civilní, nařízené dekretem 

císaře Leopolda I. z roku 1672. 

1845 (170 let)

Profesor chemie na pražské 

polytechnické fakultě Karl 

Josef Napoleon Balling vydal 

své čtyřsvazkové dílo Kvasná 

chemie, čímž ovlivnil další vývoj 

potravinářství. Již v roce 1839 

zkonstruoval praktický sacha-

rometr ke stanovení množství 

cukru v roztoku, čímž usnadnil 

kontrolu kvality výroby.

1. květen 1960 (55 let)

V Parku kultury a oddechu Julia 

Fučíka, dnešním Výstavišti, 

bylo dostavěno a slavnostně 

otevřeno kruhové panora-

matické kino jako třetí svého 

druhu na světě. Dále také přiby-

la Sportovní hala, Malá scéna, 

plavecký bazén a italská dráha. 

Areál je od 50. let minulého sto-

letí památkově chráněn. 

3. květen 1875 (140 let)

V Praze začala stavba trati 

koňské tramvajové dráhy. 

Její trasa vedla z Národní ulice 

po pravém vltavském nábřeží 

ke karlínské Invalidovně. Od 

května 1876 jezdila koňka také 

z Malé Strany na Smíchovské 

nádraží. 12. května 1905 byl její 

provoz ukončen.

4| www.kampocesku.cz  

KAM to vidí



Historia magistra vitaeHistoria magistra vitae
fo

to
 ©

 P
rá

ch
eň

sk
é 

m
uz

eu
m

 v
 P

ís
ku

fo
to

 ©
 R

üc
k 

Cr
ys

ta
l

Sedláci proti žoldnéřským oddílům (395 let)

Během třicetileté války došlo ve všech zasažených zemích k extrémnímu úbytku obyvatelstva. 
V průměru se jednalo o třicet procent, u mužů pak až o padesát. České země byly po většinu let 
uchráněny před největšími válečnými bitvami, přesto i u nás klesl počet obyvatel téměř o třetinu. 

Nejednalo se ale jen o vá-

lečné ztráty. Vzhledem k  ne-

dostatečnému zásobování 

a  zpožďování žoldu se vojáci 

bouřili a  plenili, co se dalo. 

Oddíly stále více vyčerpávaly 

zdroje potravin a  působily na 

prostředí, až přišla další hroz-

ba – epidemie. Břišní tyfus 

a  úplavice šířené vodou po-

zvedly produkci a  konzumaci 

piva. V  květnu roku 1620 se 

vztahy žoldnéřských band 

a  místního obyvatelstva staly 

neúnosnými a  propukly první 

selské nepokoje na Táborsku. 

Nedlouho nato se přidaly 

žatecké úřady, které nařídily 

shromáždění místních milicí 

proti všem cizáckým vojskům, 

zejména proti těm, která při-

cházela na pomoc stavům. Vše 

vyústilo v  ozbrojený střet asi 

400 venkovanů. K  dalším po-

vstáním došlo na Prácheňsku, 

Bechyňsku a  také v  králov-

ském městě Unhošti. Část sed-

láků se vydala také do Prahy, 

kde žádala odchod vojsk. Král 

Fridrich Falcký jejich žádosti 

sice nevyhověl, ale 18. června 

vydal patent, kterým povolo-

val sedlákům ozbrojovat se 

proti loupeživým žoldnéřským 

bandám, které mohli pobít 

nebo přivést do Prahy jako 

zajatce.

-JS-

Český křišťál – naše chlouba (345 let) 

České sklo znamenalo ve světě pojem. Vždyť 
na přelomu 16. a 17. století se Čechy staly 
světovým centrem křišťálového skla. 
Sklo se v českých zemích objevuje
už od nepaměti… 

Jak dokládají historické nálezy, 

sklo se na našem území objevovalo už 

za dob Keltů. V rámci výměnného ob-

chodu přinesli první skleněné perlič-

ky až z Blízkého východu. Poloha naší 

země s dostatkem písku a dřeva před-

určovala, že se z české kotliny stane 

jednou sklářská velmoc. První sklárny 

vznikaly ve druhé polovině 13. a v po-

lovině 14. století v příhraničních oblas-

tech, v Krušných a  Lužických horách, 

v  Krkonoších, na Šumavě a  na Mora-

vě.  Nejslavnějším obdobím v historii 

českého sklářství byl závěr 17. a počá-

tek 18. století. V  roce 1670 se v něko-

lika sklářských hutích podařilo utavit 

„český křišťál“. Sklo zdobené  brusem, 

ornamentální a  fi gurální rytinou 

svým vzhledem a  fyzikálními vlast-

nostmi připomínalo přírodní křišťál. 

Tímto „objevem“  si české sklo získalo 

bezkonkurenční postavení na evrop-

ském trhu a  čeští skláři zastínili  do té 

doby  nepřekonatelné  benátské sklo. 

Český křišťál představoval absolutní 

světovou špičku v tomto oboru po 

dobu delší než jedno století. O tom, že 

české sklo v minulosti bylo pojmem, 

není pochyb. Ale co dnes?

- mirea -

1795
(220 let)

Pavel Josef 

Šafařík

* 13. 5. 1795

† 26. 6. 1861

spisovatel, 

slavista 

a jazykovědec

1820
(195 let) 

Josef Mánes 

* 12. 5. 1820

† 9. 12. 1871

český malíř, 

ilustrátor 

a grafi k

1855
(160 let)

kniha Babička

14. 5. 1855

první vydání 

knihy Babička 

Boženy Němcové

7. květen 1895 (120 let)

Ruský vynálezce Alexandr 

Stěpanovič Popov předvedl na 

slavnostním zasedání Ruské 

fyzikálně chemické společnosti 

v Petrohradu první rádiový 

přijímač na světě, který sám 

vynalezl. O několik dní později 

předvedl praktickou ukázku 

bezdrátové telegrafi e.

9. květen 1880 (135 let)

Rakouské ministerstvo vnitra 

povolilo změnu názvu obce 

Přední Ovenec na Bubeneč. 

Základem původního názvu 

obce bylo pravděpodobně sta-

ročeské pojmenování knížecího 

ovčince. V 16. století vznikl tvar 

Bubeneč, patrně pod vlivem 

sousedních Buben. 

9. květen 1915 (100 let)

Vypukla bitva u francouz-

ského Arrasu. Jednalo se 

o jedno z největších bojových 

vystoupení českých legionářů 

v prvním roce 1. světové války. 

Základ roty tvořili zejména 

sokolové a sokolský pozdrav 

„Nazdar!“, kterým se zdravili, dal 

celé rotě jméno.

10. květen 1925 (90 let)

Osvobozené divadlo zahájilo 

činnost jako amatérská scé-

na divadelní sekce sdružení 

Devětsil pod vedením J. Honzla 

a J. Frejky. Největší popularity 

divadlo dosáhlo až po příchodu 

dvojice J. Wericha a J. Voskovce, 

později i skladatele J. Ježka.

13. květen 
Na svátek Serváce, jedno-

ho ze tří ledových mužů, se 

vžila česká pranostika „Před 

Servácem není léta, po Serváci 

s mrazy veta“. Období mezi 

10. a 14. květnem totiž bývalo 

výrazně chladnější, a proto 

získalo označení jako období 

studených svatých či ledových 

mužů.
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Historia magistra vitaeHistoria magistra vitae Úspěšný podnikatel z rodu Starcků (245 let) 

Johann David Starck (1. 5. 1770 – 10. 11. 1841) se pro své podnikatelské nadání stal 
nejúspěšnějším podnikatelem západních Čech. Podnikal v oblasti hornictví a chemického 
průmyslu a proslavil svůj rod široko daleko. 

Pocházel z  rodiny vi-

nopalníka  a  tkalce  Josefa 

Karla  Starcka, který vyráběl 

mušelín ( jemná bavlněná 

tkanina) a do výroby zapojil 

všech pět svých synů. Nej-

starší z nich, Johann, se záhy 

osamostatnil a  nedlouho 

nato pro něho pracovalo 800 

domácích tkalců. Johann Da-

vid se zajímal o výrobu texti-

lu, ale jako správný podnikatel 

také o jeho prodej. Uvědomil 

si, že vybělené látky budou 

mnohem cennější a  lépe 

se budou prodávat. Kyselina 

sírová vhodná pro bělení lá-

tek a krajek (tzv. olea) tehdy 

 ovšem byla v Čechách ne-

dostatkovým zbožím. A  tak Johann 

neváhal a začal s její výrobou sám, ko-

lem roku 1793 v mosazné huti ve Stří-

brné.  Aby si zajistil dostatečný zdroj 

paliva, koupil také hnědouhelný důl ve 

Svatavě u Sokolova. V Tisové u Kraslic, 

kde se narodil, zřídil první přádelnu ba-

vlny. Stal se mimo jiné i zakladatelem 

dnešní Sokolovské uhelné. Postupně si 

vybudoval chemické impérium s mno-

ha závody v západních Čechách. Za své 

zásluhy byl roku 1837 Ferdinandem I. 

Dobrotivým povýšen do šlechtického 

stavu a přijal přídomek Edler von Starck. 

V jeho snahách úspěšně pokračoval 

jeho syn Johann Anton a společnost 

„J. D. Starck“ získala ocenění na výstavě 

důlních projektů v Paříži. 

Marie Kulinkovská fo
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Avantgardní básník (115 let)

„Manon je motýl, Manon je včela. Manon je růže hozená do kostela.“ Mnohokrát jsme si 
přeříkávali romantické rýmy z Manon Lescaut, když jsme byli o něco mladší a bláznivě 
zamilovaní. Zkrátka Nezvalovy verše k lásce prostě patří.

 Vítězslav Nezval se narodil 

26. května 1900 v  Biskoupkách, 

ale větší část svého dětství prožil 

v Šamikovicích (dnes Šemíkovice), 

kam se rodina učitele Bohumila 

Nezvala roku 1903 přestěhovala. 

Po maturitě na třebíčském gym-

náziu odešel studovat na Filozo-

fi ckou fakultu Univerzity Karlovy. 

Školu nedokončil, přesto byl ve 

svých 26 letech uznávaným básní-

kem, psal hry pro několik divadel, 

překládal z  francouzštiny a  před-

nášel. V  roce 1922 vstoupil do 

Devětsilu a stal se vůdčí osobností 

naší prvorepublikové avantgar-

dy. Spolu s  Jaroslavem Seifertem 

vtiskl ráz českému poetismu, kdy 

charakteristickým rysem Nezva-

lovy tvorby byla jeho dokonalá 

práce se slovem, elegance a oso-

bitá zvukomalebnost. V roce 1924 

vstupuje do Komunistické strany 

Československa, ale zatímco jeho 

umělečtí kolegové po několika 

letech stranu opouštějí, Nezval 

zůstává. V roce 1948 se oženil s ce-

loživotní partnerkou (znali se od 

roku 1926) Františkou „Fáfi nkou“ 

Řepovou, se kterou žil až do své 

smrti, přestože roku 1952 poznal 

Olgu Jungovou, se kterou měl 

i  syna Roberta († 1971). Vítězslav 

Nezval zemřel na srdeční infarkt 

6. dubna 1958 a místem poslední-

ho odpočinku mu je pražský Vyše-

hradský hřbitov. 

Drahomíra Samková

1915
(100 let)

Vítězslav 

Vejražka

* 9. 5. 1915

† 8. 6. 1973

český herec, 

divadelní režisér, 

pedagog a politik

1925
(90 let)

Vladimír Dvořák

* 14. 5. 1925

† 28. 12. 1999

český herec, 

textař, 

konferenciér 

a scenárista

1910
(105 let)

Blanka Waleská

* 19. 5. 1910

† 6. 7. 1986

česká divadelní, 

fi lmová 

a televizní 

herečka

14. květen 1525 (490 let)

Kazatel a teolog Martin Luther 

začal v kostele ve Wittemberku 

světit kněží, což znamenalo po-

čátek svěcení bez biskupské 

posloupnosti. Postupně sem 

začali jezdit i čeští vyznava-

či utrakvismu, čímž se snažili 

rozšířit vliv protestantismu na 

českou církev pod obojí. 

14. květen 1835 (180 let)

Ve Vídni se narodil Jiří Kristián 

Lobkowicz, český šlech-

tic z rodu Lobkoviců, politik 

a nejvyšší maršálek Království 

českého. Stál v čele českého 

zemského sněmu, kde hájil 

autonomii Království české-

ho uvnitř Rakouska-Uherska. 

Zemřel roku 1908 v Praze.

15. květen 1745 (270 let)

Císařovna Marie Terezie vydala 

dekret, kterým byli Židé vy-

povězeni z českých a mo-

ravských zemí. K úplnému 

vypovězení nedošlo, ovšem 

na Moravě nesměli Židé žít 

v královských městech až do 

19. století. Centrum židovského 

života na Moravě plnil Mikulov, 

sídlo moravského zemského 

rabinátu až do roku 1925.

15. květen 1880 (135 let)

V Novém Městě na Moravě 

se narodil český sochař Jan 

Štursa. Je považován za jed-

noho ze zakladatelů moder-

ního českého sochařství. Po 

absolvování studia na Akademii 

výtvarných umění pracoval jako 

Myslbekův asistent. Zemřel 

roku 1925 v Praze.

16. květen 1270 (745 let)

Došlo k silnému požáru města 

Chebu, kdy téměř celé město 

lehlo popelem. Krátce předtím 

se město poddalo českému krá-

li Otakarovi. Při požáru zahynu-

lo přibližně 150 obyvatel města. 

Mezi zničenými budovami byl 

také kostel sv. Mikuláše, který 

byl později nově vystavěn.

Nezvalova busta v Dalešicích od Jana Simoty
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Temné časy klášterů (65 let)

Po únoru 1948 se katolická církev, ke které se v té době hlásilo na 76 % lidí, stala trnem v oku 
komunistickému režimu. Řeholníci patřili k duchovní  a vědecké elitě národa, která mimo jiné 
přednášela na univerzitách, vydávala časopisy a věnovala se badatelské činnosti. Komunisté se 
obávali jejich organizovanosti, zvláště jim vadil vliv církve na mládež a možnost podávání zpráv 
o situaci u nás do zahraničí. 

Komunistická propaganda proto 

začala šířit pověsti o klášterech jako cen-

trech špionáže a úkrytech protistátních 

živlů . Mnozí představení  klášterů  byli 

sledováni. V noci ze 13. na 14. dubna 

1950 bylo přistoupeno k násilné likvida-

ci klášterů, k tzv. Akci K – klá štery (jinak 

vžité označení jako Bartolomějská noc). 

Přepadeno bylo celkem 

219 mužských řehol-

ních domů. Ženské klá-

štery byly likvidovány 

později, protože tisíce 

řádových sester pra-

covaly v nemocnicích 

a ústavech, kde je ne-

byl režim schopen tak 

rychle nahradit. Stalo 

se, že 2 376 řeholníků 

z celkem 28 řádů bylo 

během jediné noci pře-

vezeno do internačních 

táborů, ve kterých vět-

šina z nich strávila několik let nucenými 

pracemi. Někteří byli uvězněni a ti mlad-

ší narukovali do PTP. 

Akce velkou měrou při-

spěla k ateizaci národa 

a komunisté díky tomu 

získali i velké množství 

budov pro své vlast-

ní využití. Za „Akci K“ 

nebyl nikdy nikdo stí-

hán, natož odsouzen, 

a tak potrestán. Přitom 

majetkové převody 

legalizovala vyhláška 

Státního úřadu pro věci 

církevní až z 31. května 

1950, o měsíc a půl po 

vlastní akci. 

Jana Stránská

Otec pana Tau i Návštěvníků (90 let)

Máte rádi pana Tau, Chobotnice z II. patra nebo Návštěvníky? Potom si s námi jistě připomenete 
nedožité devadesátiny režiséra a scenáristy Jindřicha Poláka. Nestor českého sci-fi  fi lmu a fi lmů 
pro děti se narodil 5. května 1925 v Praze.

Po 2. světové válce byl asistentem režie u ně-

kolika známých režisérů, ale brzy začal připravo-

vat i své vlastní fi lmy. Jeho prvním celovečerním 

fi lmem byla Smrt v sedle (1958), následovalo sci-

-fi  drama Ikarie XB 1 a historický snímek Nebeští 

jezdci. Vedle námětů pro dospělé se Polák věnoval 

především tvorbě pro děti a  mládež, která vyvr-

cholila v legendárním seriálu Pan Tau (scénář psal 

s Otou Hofmanem).

Na detektivní příběh Noc klavíristy s Václavem 

Voskou navázal krimipříběhem podle skutečné 

události Smrt stopařek nebo sci-fi  komedií Zítra 

vstanu a opařím se čajem (1977) s Petrem Kostkou 

v  hlavní dvojroli. V  žánru sci-fi  natočil ještě tolik 

oblíbený seriál Návštěvníci (1983), následovaný 

fantastickým seriálem Chobotnice z II. patra, nebo 

Lucie, postrach ulice, které vznikaly v koprodukci 

se západním Německem. Jindřich Polák zemřel 

22. srpna 2003 v Praze.  Marcela Kohoutová

1830
(185 let)

Antonín Baum

* 12. 5. 1830

† 2. 5. 1886

český architekt 

a archeolog, 

sběratel 

a konzervátor 

památek

1950
(65 let)

inscenovaný 

proces 

s Miladou 

Horákovou 

31. 5. – 8. 6. 1950

1955
(60 let)

Mezinárodní 

den Červeného 

kříže 

8. 5. 1955

na výročí 

narození 

zakladatele 

H. Dunanta
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16. květen 1870 (145 let)

V Praze se narodil český malíř 

Antonín Slavíček. Je považo-

ván za přední postavu českého 

impresionismu a krajinářství. 

Vytvořil přes 70 krajinomaleb 

vesnice Kameničky u Hlinska, 

které jsou považovány za jeho 

vrcholnou tvorbu. Zemřel roku 

1910 v Praze.

17. květen 1920 (95 let)

V Poličce se narodil Vladimír 

Škácha, voják a příslušník 

výsadku Silver B. V roce 1939 

se přihlásil do cizinecké legie, 

kde sloužil společně s Janem 

Zemkem a Tomášem Býčkem. 

Po 2. světové válce emigroval 

i se svou rodinou do Kanady. 

Zemřel 23. března 1987.

19. května 1930 (85 let)

Začala fungovat nová dělo-

střelecká střelnice v Brdech. 

Vůbec první ránu odpálil z ka-

nónu plukovník Jaroslav Hořejší 

v půl osmé ráno na dopadovou 

plochu Jordán, která byla jako 

první odlesněna a předána 

armádě k užívání. K zahájení 

střelby byl určen dělostřelecký 

pluk 2 z Plzně. 

20. květen 1125 (890 let)

Ve středu toho dne napadlo 

v Čechách mnoho sněhu, ze-

jména na horách. Byla tak veli-

ká zima a mráz, že i vinice a obi-

lí na polích vymrzlo a uschlo. 

V horách zamrzly menší potoky 

natolik, že se po nich člověk 

mohl klidně projít 

a nepro padl se.

26. květen 1995 (20 let)

Večer došlo k požáru pražské-

ho hotelu Olympik. Nastala 

evakuace hotelových hostů, při 

které kromě hasičů asistovalo 

také 80 policistů, desítky stráž-

níků a 54 zdravotníků. Požár 

se podařilo zlikvidovat před 

10. hodinou večerní. Při požáru 

zahynulo 8 lidí, dalších 34 bylo 

zraněno. 

Želivský klášter sloužil několik let jako internační 

tábor pro politicky nepohodlné řeholníky 

Otto Šimánek jako pan Tau s Veronikou Renčovou v roli Claudie (1970) 

Mezi internovanými v želivském 

klášteře byl i kardinál František 

Tomášek (1899–1992)
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potom z Prahy do Chebu to jsou necelé dvě hodiny 

cesty. Do Chebu ale také jezdí například Pendolino 

nebo autobusy Student Agency, takže si myslím, že 

dostupnost je i touto cestou opravdu dobrá.

Čím byste oslovila například rodiny s dětmi?

Výlet pro rodinu s dětmi, na to jeden den v Chebu 

rozhodně nestačí. Myslím si, že právě pro tuto cílovou 

skupinu je Cheb ideálním místem. Především pak re-

vitalizace prostoru v bezprostředním sousedství měst-

ské památkové rezervace je přesně tím místem, kde se 

snoubí citlivá krajinná úprava místa, doplněná řadou 

nejrůznějších sportovních aktivit.

Kvůli čemu si myslíte, že se budou lidé do Chebu 

vracet?

Rozhodně si myslím, vedle již zmíněného, že to 

bude kvůli našemu náměstí, na které se váže celá pa-

mátková rezervace. Město má v péči 50 památkově 

chráněných domů a až na jeden nemáme žádný, který 

by působil zchátrale. Cheb je ale také ideálním místem 

k pořádání výletů do okolní krajiny, a to i do soused-

ního Bavorska. 

Zvláštní uznání v soutěži získala města Pra-

chatice, Polná a Nový Jičín, která se v minulosti již 

Historickými městy roku stala. Ministr kultury Daniel 

Herman předal také Cenu za památkovou péči (in 

memoriam) významnému archeologovi, kastelo-

logovi a vysokoškolskému pedagogovi prof. PhDr. 

Tomáši Durdíkovi, DrSc. (24. ledna 1951 – 20. září 

2012). Cenu převzala jeho manželka Miroslava Dur-

díková. Ceny v soutěži Mladí fotografují památky 

převzali Radek Votoček (foto Cvikov), Dominik Beran 

(foto Mračna nad Krumlovem) a Adam Šťastný (foto 

Strahovská knihovna). 

Cenu časopisu Moderní obec si z  Pražské-

ho hradu odvezlo město Litomyšl. Cenu převzal 

starosta Radomil Kašpar jako ocenění redakce za 

dlouholetou komplexní systematickou péči města 

o nemovité kulturní památky, u jejíchž začátků stál 

bývalý starosta města a senátor Jiří Brýdl. 

Předseda SHS ČMS Libor Honzárek předal 

přítomným ministrům pomyslnou cenu (střep 

z  kachlových kamen), jako připomínku nutnosti 

péče o památky v naší zemi. Odstupující předseda 

Českého národního komitétu IKOMOS doc. PhDr. 

Josef Štulc předal pomyslnou štafetu předsednictví 

prof. Ing. arch. akad. arch. Václavu Girsovi, který ve 

svém projevu důrazně apeloval na všechny přítom-

né a především pak na představitele vlády ČR, aby 

zvýšenou měrou podpořili památkovou péči u nás. 

Doprovodného programu v průběhu akce se 

se ctí zhostil Dětský folklorní soubor Hradišťánek 

(zal. 1955) z Uherského Hradiště. 

Luděk Sládek

Prvně byla tato cena udělena v roce 1995 (za rok 

1994), a to městu Svitavy. Od té doby se vystřídalo 

celkem 13 ministrů kultury a 19 minstrů pro místní 

rozvoj. Od roku 1996 je cena předávána při příleži-

tosti oslav Mezinárodního dne památek a sídel a od 

roku 1997 probíhá ve Španělském sále Pražského 

hradu. Zřizovatelem Ceny za nejlepší přípravu a re-

alizaci Programu regenerace městských památko-

vých rezervací a městských památkových zón jsou 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 

Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní 

rozvoj, ve spolupráci s Českým národním komitétem 

ICOMOS a Kanceláří prezidenta republiky.

Odborná komise vybrala vítěze krajských kol, ze 

kterých vzešli tři fi nalisté. Nositelem této ceny za rok 

2014 se stalo město Cheb. Na druhém a třetím místě 

se umístilo město Jičín a městská část Praha 1. Ceny 

pro vítěze krajských kol převzali za Jičín místostaros-

ta Petr Hamáček, za městskou část Praha 1 starosta 

Oldřich Lomecký, za Holešov zástupce nedorazil, za 

Litomyšl starosta Radomil Kašpar, za Lomnici nad Po-

pelkou starosta Josef Šimek, za Nový Jičín starosta 

Pavel Bártek, za Olomouc náměstek primátora La-

dislav Šnevajs, za Polnou starosta Jindřich Skočdo-

pole, za Boskovice místostarostka Jaromíra Vítková, 

za Kadaň starosta Jiří Kulhánek, za Klatovy starosta 

Rudolf Salvetr, za Kutnou Horu starosta Martin Starý 

a za Prachatice starosta Martin Malý. 

Cenu za příkladnou péči o památky v roce 

2014 převzala za město Cheb jeho místostarostka 

Daniela Seifertová. Pro město je to druhé prestižní 

ocenění, první získalo za Historickou památku roku 

2014. Paní místostarostky jsme se zeptali, jak do 

Chebu přilákat i nás, přespolní.

Dopravní dostupnost Chebu je velice dobrá. Vo-

zem je to část cesty po dálnici a dále po komunikacích 

první třídy. Když to situace na našich silnicích dovolí, 

Vlastní Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón je umělecké dílo z českého 
křišťálu vyrobené fi rmou Rückl Crystal, a. s., sklárna Nižbor. Symbolizuje ocenění, 
ke kterému náleží pamětní grafi cký list, ale také fi nanční odměna 1 000 000 Kč.

Historické město 
roku 2014

Španělský sál Pražského hradu 16. dubna 2015 Ministr kultury Daniel Herman, místostarostka města Chebu 

Daniela Seifertová, předseda SHS ČMS Libor Honzárek 

a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová 

Ministři vlády ČR s pomyslnou cenou předsedy SHS ČMS 

 Libora Honzárka

Dětský folklorní soubor Hradišťánek

Zvláštní uznání, zleva: Nový Jičín – starosta Pavel Bártek, Prachatice 

– starosta Martin Malý, Polná – starosta Jindřich Skočdopole
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CHEB – Historické město roku 2014
Letos tomu bude 954 let od první písemné zmínky o městě (1061), které je dnes 
33tisícovým společenským, kulturním a hospodářským centrem v Karlovarském 
kraji. Historická část města byla 1. října 1981 prohlášena městskou památkovou 
rezervací a zahrnovala 205 nemovitých kulturních památek. 

Od roku 1997 se Cheb hlásí pravidelně do sou-

těže „O cenu za nejlepší přípravu a realizaci progra-

mu regenerace městských památkových rezervací 

a  zón“, svůj první program však vypracovalo již 

v roce 1994. V rámci programu investuje ročně do 

obnovy nemovitých kulturních památek vlastních 

i jiných majitelů kolem 30 mil. Kč. V roce 2014 pro-

bíhaly opravy například na Městské knihovně, po-

kračovala rekonstrukce objektu bývalého hotelu 

Hradní dvůr a záchranné práce na chebském hra-

du. Nový vzhled dostala kašna s dudákem v Březi-

nově ulici, byla restaurována část hradeb, ve Fran-

tiškánském klášteře započala oprava havarijních 

vitráží, dále radnice na náměstí dostala novou fa-

sádu i ve dvoře, včetně vitráží původních gotických 

oken. Nový kabát město pořídilo i dalším několika 

domům v památkové rezervaci.

Za to vše a  především za nejlepší přípravu 

a  realizaci Programu regenerace městských pa-

mátkových rezervací a  městských památkových 

zón získalo město Cheb prestižní cenu „Historické 

město roku 2014“. 

Obnova fasády Schirdingerova domu na 

chebském náměstí Krále Jiřího z  Poděbrad, který 

je v  majetku města, přinesla městu další skvělé 

ocenění „Památka roku 2014“. Stavba z počátku 

13. století, obnovená po požáru ve století 15., pro-

šla pozdějšími stavebními úpravami (renesančními 

i  barokními), zachovala si však gotické ztvárnění 

uliční fasády, částečně obnovené v rámci asanace 

počátkem 60. let 20. století. Na základě průzku-

mem zjištěných skutečností bylo přistoupeno k re-

habilitaci původního, pozdně gotického vzhledu 

domu. 

Tip na výlet – Cheb
Historické město roku, Památka roku – to jsou 

dva dobré důvody, proč se do města vydat. Ale 

dobrých důvodů je mnohem víc. Například cheb-

ský hrad a zdejší rozsáhlá etnografi cká sbírka, sa-

krální deskové malby, tradiční chebská keramika, 

valdštejnské expozice a další. Oázou klidu na jed-

nom břehu řeky Ohře a sportovních aktivit na dru-

hém, se stala Krajinka, odpočinková a  sportovní 

zóna pod chebským hradem. Mimo Cheb je láka-

vým cílem 18 metrů vysoká Bismarckova rozhled-

na na Zelené hoře s nezapomenutelným výhledem 

na Chebsko, Krušné hory, výběžky Šumavy a Slav-

kovský les. Okolí města nabízí další řadu lákavých 

překvapení. A kdy se k nám vypravit? Kdykoli, na-

příklad už 29. května v rámci Noci kostelů do fran-

tiškánského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na 

shledanou u nás…

Turistické infocentrum
Jateční 476/2, 350 20 Cheb
tel.: +420 354 440 302
e-mail: infocentrum@cheb.cz
www.cheb.cz
www.encyklopedie.cheb.cz

Schirdingerův dům Památka roku 2014
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Středověké hradby 
Klatov jsou 
výjimečně zachovalé
Klatovy patří k městům 
s nejzachovalejším opevněním, které 
bylo vybudováno ve 13.–14. století. 
Právo ohradit město hradbami Klatovy 
získaly od svého panovníka již při svém 
založení roku 1260. 

Systém s baštami a příkopy se skládal z vnitř-

ního a později i vnějšího opevnění. Byl natolik do-

konalý, že město bylo takřka nedobytné. Z  měst-

ského opevnění se do současné doby dochovaly 

nejen zbytky hradeb samotných, ale i další stavby, 

jako jsou okrouhlice, věže a bašty. Jedinou, do ne-

dávna nepřístupnou okrouhlicí byla ta nacházející 

se v sousedství letního kina. V rámci opravy střechy 

okrouhlice bylo realizováno její částečné proskle-

ní, aby mohla v budoucnu sloužit jako vyhlídkové 

místo ve městě. Nyní je dosažitelná z nově rekon-

struovaného areálu letního kina. Čas ukáže, jakým 

způsobem se nakonec okrouhlice otevře veřejnos-

ti, k čemu bude sloužit. Zatím si návštěvníci Klatov 

mohou prohlédnout ostatní části středověkého 

městského opevnění a přenést se na chvíli do dob 

dávno minulých. Dvojité hradby jsou nejlépe vidět 

z Hostašových sadů, z parku, který nedávno prošel 

I. etapou revitalizace. Druhou okrouhlici středově-

kých hradeb najdeme v  parku nazývaném Sady 

J. Vrchlického, směrem k muzeu a Pavilonu skla Kla-

tovy. Historické centrum města si můžeme vychut-

nat díky novému osvětlení náměstí. Svými barev-

nými tóny zvýrazňuje krásu klatovské architektury. 

Více na:
www.klatovy.cz/icklatovy

Španělský sál, 16. dubna 2015

Rothmayerův sál, který vznikl podle plánů architekta Josipa Plečnika
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Litomyšl – moderní historické město 
Litomyšl je nositelem titulu Historické město roku 2000. Jsme přesvědčeni, že od 
této doby jsme urazili velký kus cesty a zrealizovali obnovu nejvýznamnějších 
památkových objektů, které se nalézají v památkové rezervaci. 

Největší investiční akce v  novodobých ději-

nách Litomyšle – revitalizace zámeckého návrší 

za bezmála 500 milionů Kč – byla fi nancována 

z evropských dotací. Cena časopisu Moderní obec 

nám udělala velkou radost. Ocenění jsme získali za 

inspirativní umné skloubení dlouholeté koncepč-

ní obnovy MPR s  trvale rozvíjenou moderní tváří 

města. 

O  tom, jak se nám 

daří doplňovat moder-

ní architekturou histo-

rické město, se můžete 

přijet přesvědčit do lázní ducha Litomyšl kdykoli. 

Nejen architekturu můžete zažít při operním fes-

tivalu Smetanova Litomyšl, Gastronomických 

slavnostech M. D. Rettigové, Dnech otevřených 

památek či ArchiMyšli – oslavě Světového dne 

architektury. 

www.litomysl.cz

Jičín – nominace na ocenění 
Historické město roku 2014
Jičín je jedinečným dokladem raně barokního urbanistického a stavebního 
plánování. Město eviduje celkem 84 kulturních památek, kde zcela určujícími 
jsou Valdická brána se zbytky městského opevnění, zámek a zámecká zahrada, 
jezuitská kolej, kostel sv. Ignáce a sv. Jakuba Většího, synagoga, Valdštejnská 
lodžie s Libosadem i čtyřřadá lipová alej. 

Město bylo nominováno 

mezi tři fi nalisty velmi pres-

tižní soutěže o titul Historic-

ké město roku 2014, která je 

každoročně součástí dotač-

ního projektu Program rege-

nerace Ministerstva kultury 

ČR. Stalo se tak poprvé v his-

torii soutěže a  je to důkaz vzrůstající péče města 

o jeho památky, které jsou mj. také silným nosným 

tématem pro cestovní ruch.

Pozvánka do města 
23. 5. Food Festival v  zámeckém parku v  rámci 

akce „Otevíráme Jičín“. Návštěvníkům budou zdar-

ma zpřístupněny turisticky atraktivní objekty v Jičí-

ně. (www.jicinskyfoodfestival.cz) 

19. 6. – 31. 8. Prodloužené víkendy v Jičíně – od 

pátku do pondělí je připraven bohatý program 

pro volné chvíle na různých místech města i v jeho 

okolí. (www.vikend.jicin.cz)

9.–13. 9. Jičín – město pohádky – 25. ročník ob-

líbeného multikulturního festivalu nejen pro děti. 

Pohádkový týden nabídne tvůrčí dílny, pouliční 

divadélka, koncerty, jarmark i  spoustu zážitků. 

(www.pohadka.cz)

Městské informační centrum 
tel.: +420 493 534 390
e-mail: ic@jicin.org 
www.jicin.cz

Kadaň – co jinde ne
Město dlouhodobě pečuje 
o památkový fond na svém území. 
V rámci Programu regenerace MPR 
bylo realizováno i v roce 2014 nespočet 
akcí. Například byla obnovena helmice 
radniční věže včetně jejích vrcholových 
atributů. 

Pokračovaly restaurátorské práce v unikátním 

komplexu kláštera františkánů, město Kadaň usilu-

je o jeho zařazení na indikativní seznam UNESCO. 

Na nábřeží pod kadaňským hradem byla odhale-

na skulptura „Pocta Mikuláši z  Kadaně“, dvakrát 

zvětšená kopie původního hodinového stroje 

Pražského orloje. Bylo restaurováno barokní sou-

soší sv.  Jana Nepomuckého. Úpravou procházejí 

veřejná prostranství, například Löschnerovo ná-

městí. Město můžete navštívit celoročně, třeba 

v době konání akce Císařský den. 

www.mesto-kadan.cz

Nábřeží Maxipsa Fíka – orloj

Zadní trakt domu č. p. 2, Valdštejnovo nám. 

(oprava fasády v r. 2014)

Františkánský klášter

Starosta města Radomil 

Kašpar s cenou časopisu 

Moderní obec
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Navštivte Boskovice – 
město sedmizubého hřebene
Město Boskovice leží v Jihomoravském kraji asi 40 km severně od Brna. 
Je historickým i kulturním centrem regionu, kterému základy položil 
věhlasný rod pánů z Boskovic. 

Pro ideální spojení zdejší památkové zóny 

a krásného okolí se Boskovice stávají centrem tu-

ristiky, relaxace a odpočinku.

Ve 13. století po založení gotického hradu vzni-

ká trhová osada pod hradem. První uvedení názvu 

Boskovice je z  roku 1222, kdy Jimram z  Boskovic 

byl svědkem vydání listiny Přemyslem Otakarem I. 

Městská památková zóna Boskovice byla vy-

hlášena v roce 1990. Zaujímá prakticky celou plo-

chu historické části města (39,73 ha) a zahrnuje 36 

z  celkového počtu 51 nemovitých kulturních pa-

mátek. Nejvýznamnější jsou: hrad, empírový zámek, 

zámecký skleník, jízdárna, panská rezidence, panský 

dvůr, kostel sv. Jakuba Většího, radnice s vyhlídkovou 

věží. 

Zcela unikátní je soubor staveb bývalého ži-

dovského ghetta se synagogou maior a židovským 

hřbitovem. Židovská obec v Boskovicích byla jed-

nou z největších na Moravě.

V rámci soutěže za nejlepší realizaci Programu 

regenerace městských památkových zón za rok 

2014 se staly Boskovice vítězem v  rámci Jihomo-

ravského kraje. V roce 2014 byly provedeny opravy 

a  obnovy fasád u  bývalé panské rezidence, pan-

ského dvora, jízdárny a několika domů v židovské 

čtvrti.

www.boskovice.cz
www.regionboskovicko.cz

Prestižní ceny 
pro Nový Jičín
O celkovém vítězi soutěže Historické 
město roku 2014 bylo rozhodnuto 
16. dubna ve Španělském sále 
Pražského hradu. Nový Jičín získal titul 
Historické město 2014 v krajském kole. 

Odborná komise, složená ze zástupců minis-

terstev kultury a pro místní rozvoj a Sdružení his-

torických sídel Čech, Moravy a Slezska, se zajímala, 

jak se město stará o městskou památkovou rezer-

vaci. Zejména hodnotila projekty obnovy nemo-

vitých kulturních památek v  loňském roce. První 

etapa stavebních úprav Hotelu Praha, opravené 

kulturní památky, vzhled veřejných ploch, spole-

čenský život ve městě a vybudování expozice Ge-

nerál Laudon v domě, ve kterém vojevůdce zemřel, 

přinesly Novému Jičínu odměnu ve výši 100 tisíc 

korun a postup do celostátního kola.

Město také obdrželo Zvláštní uznání za sou-

stavné vynikající výsledky v  péči o  svou památ-

kovou rezervaci. Městská památková rezervace je 

živým centrem města s  historicky kultivovaným 

prostředím. Před několika lety byla dokončena 

obnova náměstí, z  něhož je vyloučena doprava. 

Postupně se provádí revitalizace parků, zelených 

ploch a ulic po obvodu městské památkové rezer-

vace. V roce 2014 se v rámci programu regenerace 

prováděla obnova jedné kulturní památky – I. eta-

pa obnovy Hotelu Praha, který město získalo do 

svého majetku. Město spravuje několik fondů, kte-

ré napomáhají obnově a propagaci rezervace. 

www.novyjicin.cz

Polná
Město Polná je do Programu 
regenerace městských památkových 
zón zapojeno od roku 2000 a je 
nositelem ocenění Historické město 
roku 2006. Pro rok 2014 se Polná stala 
vítězným městem za Kraj Vysočina 
a obdržela zvláštní uznání ministryně 
pro místní rozvoj Karly Šlechtové, 
ministra kultury Daniela Hermana 
a předsedy SHD Čech, Moravy a Slezska 
Libora Honzáreka za dlouhodobou péči 
a starost o zachování nejen památek, 
ale také tradic a kulturního dědictví.

Město Polná ležící v  srdci Vysočiny, na rozhraní 

Čech a Moravy, se třemi náměstími a čtyřmi kostely, 

původně vyrostlo z podhradí a je pravděpodobné, že 

v těchto místech existovalo již koncem 12. století.

Historické jádro města tvoří původně protáh-

lé tržiště rozdělené monumentálním barokním 

kostelem Nanebevzetí Panny Marie na dvě menší 

náměstí, Husovo a  Sezimovo. Třetí, dnešní Karlo-

vo náměstí, je v zachovalém židovském ghettu se 

třiceti dvěma původními domy, synagogou a  ra-

bínským domem. Za posledních 10 let byla prove-

dena regenerace všech tří náměstí a obnova fasád 

32 měšťanských domů, které do náměstí směřují. 

Stěžejní akcí v  roce 2014 byla obnova obecního 

židovského domu a  znovuotevření Regionálního 

židovského muzea.

Významnou dominantou města je hrad, dnes 

Areál hradu a zámku, kde sídlí Městské muzeum.

Na území města Polná se nachází 77 památko-

vě chráněných objektů, z nichž jeden, chrám Nane-

bevzetí Panny Marie, je národní kulturní památkou.

www.mesto-polna.cz
www.infocentrumpolna.cz

Cenu za krajské vítězství převzal pan místostarosta 

Mgr. Pavel Bártek od pana ministra kultury Mgr. Daniela Hermana

Masarykovo náměstí

Pohled na centrum města, autor: František Mach
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MĚSTOSVĚT
10. 4. — 19. 6. 2015
Galerie Villa Pellé

Město a jeho svět v ilustraci pro děti

výstava
besedy
kreslírny
čtení
hraní
mumraje

www.villapelle.cz | Pelléova 10, Praha 6

Strahovská knihovna
Strahovská knihovna je jednou z  nejcenněj-

ších historických knihoven u  nás. Uchovává přes 

200 000 svazků, z toho přes 3 000 rukopisů a 1 500 

prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech, 

ale i v přilehlých depozitářích. 

Nashromážděné knihy nalezly v  17. století 

útočiště v nově vybudovaném sále, který se dnes 

nazývá Teologický. Hlavní klenutý sál Strahov-

ské knihovny, nazvaný Filosofi cký, o  rozměrech 

asi 10  x  32 metrů, sahá přes dvě patra budovy 

a  má zhruba v  polovině výšky ochoz. V  letech 

1992−1993 byl Strahovský klášter obnoven a  ná-

sledně opraven. Především Filosofi cký sál prošel 

nákladnou rekonstrukcí, trvající 

jeden a půl roku. 

www.strahovskyklaster.cz

Kvůli výstavě byla řada uměleckých děl restaurová-

na, většina z nich bude vystavena v moderní historii 

vůbec poprvé. Aby byl dán prostor co největšímu 

počtu návštěvníků, bude výstava otevřena výjimeč-

ně dlouho, až do konce roku 2015.

Loreta Praha
Loretánské nám. 7, 118 99 Praha 1
www.loreta.cz
www.facebook.com/loretapraha

První zmínky o pokladu se datují již k roku 1636, pro-

story historické klenotnice vznikly stavební úpravou 

na počátku 18. století. V roce 1962 však byla nej-

cennější díla pokladu přesunuta do 1. patra vstupní 

budovy, kde je můžete obdivovat dodnes. Bohužel 

od té doby jsou prostory historické klenotnice veřej-

nosti nepřístupné a s nimi zmizely z očí více než tři 

čtvrtiny děl tvořících soubor Loretánského pokladu. 

Loreta proto svým návštěvníkům připravila na 

letošní letní sezonu velmi zajímavou výstavu, jež 

představuje onu „skrytou tvář“ pokladu, kterou ve-

řejnost naposledy spatřila za první republiky. Zá-

vratné množství diamantů však nečekejte – výstava 

především rozkrývá velkou pestrost a různorodost 

votivních darů, které poklad po staletí vytvářely. 

Vystaveny jsou drobné hříčky ze slonoviny, misky 

a poháry z drahých kamenů, manýristické obrazy, 

barokní a renesanční šperky, medaile, koruny mi-

lostné loretánské sošky. Zblízka si můžete prohléd-

nout také velký stříbrný svatostánek a antependium. 

Skrytá tvář Loretánského pokladu
Kdo by neznal loretánskou klenotnici se sbírkou monstrancí závratné ceny. 
Snad každý už někdy zaslechl pojem Pražské slunce, jímž lidé tradičně nazývají 
nejvzácnější diamantovou monstranci.

.

Madona s hrozny, Daniel Fröschl, po r. 1605, tempera na dřevě

Korunka pro sošku P. Marie 

Loretánské, Norimberk, 

1. polovina 17. století, 

stříbro zlacené

Vázička s konvalinkami, 

2. polovina 17. století,

slonovina Celkový pohled do expozice
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Václav Žmolík
Po Česku II. 
Neznámé příběhy

Televizní a  rozhlasový moderátor Václav Žmolík 

navazuje na úspěch své publikace Po Česku a při-

pravil na čtyřicet nových pozvánek k  výletům do 

míst známých i téměř neznámých, která určitě stojí 

za návštěvu. Kniha je rozdělena do několika oddílů. 

Vyprávění o místech, která často v hodině dvanácté 

zachránili osvícení lidé, je pojmenováno Jak duch 

vítězí nad zmarem. O  místech, jež osloví něčím 

často nepojmenovatelným, hovoří v  oddíle Místa 

údivu. Chvála nadšenců přibližuje práci obětavců, 

kteří často zachraňují velké hodnoty. A názvy po-

sledních dvou oddílů (Ne)známé příběhy z historie 

a  Zajímavosti a „vychytávky“ netřeba vysvětlovat. 

Jednotlivé kapitoly přibližují historii a  současnost 

navštívených míst, ale zároveň mohou sloužit jako 

užitečný průvodce, který poskytuje informace 

o všem zajímavém, co daná místa nabízejí. 

cena: 199 Kč

www.radioteka.cz

Petr David, Vladimír Soukup
1 000 technických památek 
a zajímavostí 
To nejkrásnější z Čech, 
Moravy a Slezska

O tom, že technické památky jsou zajímavé a stojí 

za to je navštívit, vás přesvědčí nová celobarevná 

publikace 1 000 technických památek a zajímavos-

tí. Kniha nabízí výběr toho nejzajímavějšího a nej-

hezčího z  českých technických památek. V  knize 

se objevují monumentální stavby ovlivňující cha-

rakter krajiny, ale i zajímavé muzejní expozice, kde 

si sami můžete vyzkoušet některé činnosti. Kniha 

je složena z  pestré mozaiky technických pamá-

tek – od mostů přes rozhledny, přehrady, mlýny, 

pivovary, průmyslové areály, dopravní stavby, vo-

dohospodářská díla až po zemědělské stavby, uni-

káty. Každé z tisícovky hesel je doplněno aktuální 

fotografi í.

cena: 799 Kč

www.bux.cz

Petr David, Petr Ludvík, Vladimír Soukup
Malý špalíček výletů – 
Královéhradecký kraj

Čtenáři si jistě vzpomínají na úspěšné „velké“ Špalíčky, 

které informovaly o různých zajímavostech napříč naší 

republikou. Mladším bratříčkem jsou „malé“ Špalíčky 

z nové edice. Publikace Malý špalíček výletů – Králo-

véhradecký kraj obsahuje 52 tipů (na každý víkend 

jeden), které jsou věnovány nej atraktivnějším cílům 

– městům, hradům, zámkům, přírodním lokalitám 

a dalším zajímavostem v kraji. Jednotlivá hesla mají 

větší prostor, lokality jsou tak představeny podrobněji, 

zahrnují také přehlednou mapu, aktuální praktické 

informace a místní zvláštnosti. Tradiční součástí pu-

blikace jsou slevové poukázky. V rámci této edice se 

postupně představí další kraje ČR. 

cena: 269 Kč

www.soukup-david.cz

? 
Ve kterém turisticky významném místě byla 

v r. 1983 otevřena expozice Pravěk očima 

Zdeňka Buriana?

 a) v archeoskanzenu Všestary

 b) v Zoo Dvůr Králové nad Labem

 c) v zámku Nové Město nad Metují

Své odpovědi nám posílejte do 15. května 

z www.kampocesku.cz (soutěže) nebo poštou 

na adresu redakce. Tři autoři správných 

odpovědí obdrží knihu Malý špalíček výletů – 

Královéhradecký kraj věnovanou vydavatelstvím 

Soukup a David.
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Od té doby pod vedením tehdejších 
majitelů Fürstenbergů probíhala 
důkladná rekonstrukce, prováděná 
v duchu romantismu a návratu k původní 
podobě, zakončená r. 1921. Podílel se 
na ni i Josef Mocker a ve fi nále Kamil 
Hilbert.

• Nepřehlédnutelnou dominantou je 42 m 
vysoká Velká věž, o průměru 12 m, a dále 
hranolová čtyřhranná Prochoditá věž – 
tudy také vede vstup na Dolní nádvoří. To 
obklopují nízké objekty s Hejtmanským 
domem, čtvercová věž Huderka, nechybí 
kašna a studna s rumpálem. Největší 
prostorou celého areálu je reprezentační 
Královský sál zabírající celé patro 
v západním paláci, chlouba gotického 
stavitelství, po Vladislavském sále na 
Pražském hradě druhý nejrozsáhlejší 
gotický prostor u nás. Vznikl ve 13. stol. 
a v 15. stol. byl přebudován – z té doby 
pochází hvězdová klenba. V jižním 
křídle je pozdně gotická kaple se síťovou 
klenbou, jedna z nejkrásnějších hradních 
kaplí u nás. 

• Při návštěvě hradu si můžeme vybrat 
mezi třemi prohlídkovými trasami 
s průvodcem a volně přístupnou trasou 
do prostoru parkánu, hradebních ochozů 

Již 900 let stojí na 
ostrohu poblíž ústí 
Rakovnického potoka 
do Berounky královský 
hrad Křivoklát, jedna 
z našich nejstarších, 
nejznámějších 
a nejnavštěvovanějších 
památek. Mnozí 
odborníci jej nazývají 
králem českých hradů. 
Do jeho zdí se vsákly 
osudy celé zdejší oblasti 
a svým způsobem i celého českého 
království. Byl inspirací pro mnohé 
básníky, spisovatele i malíře, často jej 
využívaly i fi lmové a televizní štáby. 
Okolní hluboké křivoklátské lesy byly 
oblíbeným loveckým revírem českých 
panovníků a proto byly uchráněny před 
kolonizací a výstavbou vesnic. Chráněny 
jsou i v novodobé historii, v r. 1977 zde 
byla vyhlášena Biosférická rezervace 
UNESCO, v r. 1978 Chráněná krajinná 
oblast Křivoklátsko, připravuje se 
vyhlášení národního parku. 

• Kamenný hrad, založený někdy v letech 
1225–35, byl za Přemysla Otakara II. 
přebudovaný na honosné panovnické 
sídlo. Hrad mnohokrát vyhořel, vždy ale 
díky své důležitosti povstával z trosek. 
K významné obnově poničených 
budov došlo za Jiřího z Poděbrad a za 
Jagellonců, kdy byl velkoryse přestavěn 
do stylu pozdní gotiky. Za Habsburků 
sloužil i jako vězení. Ani později se 
mu nevyhýbaly ničivé požáry – oheň 
v r. 1826 jej zničil prakticky celý 
s výjimkou kaple a Královského sálu. 

Křivoklát33
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Alchymista Edward Kelley
Nejznámějším z vězňů na Křivoklátě 
byl alchymista, působící na dvoře císaře 
Rudolfa II., Edward Kelley (1555–97). 
Tento podvodník a šarlatán, v rodné zemi 
pro podvody připravený o uši, byl ve věži 
Huderce uvězněn poté, co v souboji zabil 
císařského úředníka Jiřího Hunklera. 
Měl tam zůstat tak dlouho, dokud císaři 
neprozradí tajemství výroby zlata, 
kamene mudrců a elixíru života. A tak 
se Kelley raději pokusil o útěk – provaz, 
po němž se spouštěl, se však přetrhl 
a alchymista si zlomil nohu tak nešťastně, 
že mu musela být amputována. Na 
svobodě podváděl dál, a tak opět putoval 
za mříže, tentokrát na hrad Hněvín nad 
Mostem. Znovu se snažil utéci a opět si 
zlomil nohu. Do vězeňské kobky se ale 
nechtěl vrátit za žádnou cenu, raději 
dobrovolně vypil jed.

vat svět kolem nás či jak si zpestřit a rozšířit školní 

učivo.

cena: 249 Kč

? 
Témata jsou ve Wifi ně rozdělena do pěti 

okruhů: technika, móda, společnost, volný 

čas a… Jaký je pátý okruh témat Wifi ny?

 a) příroda

 b) sport

 c) literatura

Své odpovědi nám posílejte do 15. května 

z www.kampocesku.cz (soutěže) nebo poštou na 

adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí 

obdrží od Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop nebo na 

telefonním čísle 387 222 555.

Martin Poláček
Wifi na

Wifi na je pořad, který se na obrazovce České televi-

ze objevil spolu se startem jejího dětského kanálu 

Déčko v září 2013. Dnes ho sledují již desetitisíce 

diváků a  nejoblíbenější je mezi dětmi ve věku 9 

až 10 let. Mnozí z nich by si také rádi zkusili, co na 

vlastní kůži zažívá pětice dětských reportérů (wifi -

ňáků) a co všechno se při tom dozví. Kniha Wifi na 

jim to také umožní. Nabízí inspiraci a návod, jak si 

k určité základní informaci opatřit další, jak objevo-
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Sklářský průmyslník, 
diplomat a publicista (115 let)

Sklářská rodina Rücklů a spolu s nimi také sklárna v Nižboru si 12. května 
připomenou významné výročí. Bude tomu 115 let, co se narodil skláři Františku 
Rücklovi jeho první syn Jan Jiří (12. 5. 1900, Včelnička – 24. 8. 1938, Praha).

Vystudoval práva a  fi lozofi i v  Praze, Mnicho-

vě a  Innsbrucku. Studia zakončil na pařížské Sor-

bonně, kde získal titul doktor práv. Za těchto studií 

a několikaletého pobytu v Paříži si vybudoval vyso-

ké postavení a  uznání nejen v  katolických církev-

ních kruzích, ale také v evropských průmyslových 

a  bankovních institucích. Jako první Čechoslovák 

byl jmenován skutečným papežským komořím. 

Byl členem pařížské společnosti pro vědeckou 

organizaci práce, členem Masarykovy akademie 

práce v  Praze, členem předsednictva Svazu hos-

podářských družstev a správních rad významných 

průmyslových podniků a bank. Podílel se také na 

řízení rodinné akciové společnosti Antonín Rückl 

a  synové, provozující sklárny v Nižboru, Včelničce 

a Skalici. 

Jan Jiří byl důsledným zastáncem demokra-

tického zřízení v  Československu. K  jeho přáte-

lům patřily významné osobnosti prvorepublikové 

politické scény a  on sám byl členem pražského 

intelektuálního klubu Přítomnost, kde se schá-

zel s  Ferdinandem Peroutkou, Prokopem Drtinou 

a dalšími. Jeho osoba byla významně spojena také 

s volbou prezidenta republiky koncem roku 1935, 

kdy vahou své autority ovlivnil Andreje Hlinku na 

Slovensku, a docílil tak úspěšného zvolení Dr. Ed-

varda Beneše.

Rád se vracel ve dnech volna do Nižboru. Milo-

val řeku Berounku, rád tu rybařil a užíval klidu kři-

voklátských lesů. Nebylo mu však dopřáno dlouhé-

ho života. Zemřel v pouhých 38 letech na leukémii 

a pohřben byl na Vyšehradě.

Lucie Sládková

Kmochův Kolín – 
festival pro celou 
rodinu! 
Kolín se od 12. do 14. června 2015 
rozezní hudbou všech možných podob. 
Každý si jistě najde tu svou notu. Ať 
už klasickou, např. Moravanku Jana 
Slabáka, nebo netradiční, jakou hraje 
holická kapela RoDeo.

Festival slavnostně zahájí ve čtvrtek 11. června 

starosta Vít Rakušan prohlídkou města. V pátek od-

poledne se předvede Cimbálovka Michala Horsá-

ka, domácí kolínské orchestry a pokračovat budou 

zahraniční hosté z Rakouska a Maďarska. Vrcholem 

pátečního vystoupení bude koncert Vojtěcha Dyka 

s B-SIDE Bandem. V sobotu dopoledne se vystřída-

jí mládežnické orchestry a  další zahraniční hosté 

z Itálie, Lotyšska a Německa. Od 14 hodin nebude 

chybět ani tradiční průvod všech účinkujících měs-

tem. Hlavním hostem sobotního večera je Marta 

Kubišová a  kapela Petra Maláska. Nedělní fi nále 

festivalu nepatří ničemu menšímu než monstrkon-

certu. Letošním hostem je David Deyl.

Po oba dva večery zazní v chrámu sv. Bartolo-

měje nocturno a  v  pozdních večerních hodinách 

nebude chybět tancovačka na Karlově náměstí, po 

celou dobu festivalu chutné jídlo a dobrá nálada.

Vivat 52. Kmochův Kolín! 

Vstupné: 250 Kč na celý festival, 200 Kč v před-

prodeji

www.kmochuvkolin.cz 
www.mukolin.cz
www.infocentrum-kolin.cz fo

to
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Jan Jiří – diplomat

Rybářský lístek Jana Jiřího 

Jan Jiří s prezidentem 

Dr. Edvardem Benešem, 

Černínský palác (1935)

Nová huť Rücklů – Nižbor 1931

Jan Jiří na katolickém sjezdu, Strahov (1935)
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na Martu a Míšu
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V letošním roce uplyne 600 let od smrti jedné z největších osobností našich 
národních dějin, mistra Jana Husa. Přijměte pozvání do „Jižních Čech husitských“, 
kde se uskuteční řada vzdělávacích, slavnostních, společenských i vzpomínkových 
akcí spojených se jménem tohoto českého reformátora. Staňte se svědky 
připomenutí trnité a klikaté cesty vítězné reformace české, u jejíhož zrodu 
Jan Hus stál.

12.–14. 6. Dotkni se Písku | Písek (městská slav-

nost s historickou velkoscénou)

1. 7. – 30. 9. Husitství | Stráž nad Nežárkou (vý-

stava, odborná přednáška, koncert vážné hudby 

a strážní hrad)

3.–6. 7. Husovy oslavy | Husinec

4. 7. Husitské dny v Sudoměři | Sudoměř u Tá-

bora (divadelní představení, tematická přednáška, 

kulturní program, atrakce pro děti) 

5. 7. Pietní vzpomínkový akt | Tábor, Husův park 

(kladení věnců k 600. výročí upálení mistra Jana 

Husa u pomníku Jana Husa)

5. 7. Má vlast | Tábor, Žižkovo náměstí (orchestr 

Smetanovi fi lharmonici Praha s cyklem symfonic-

kých básní od Bedřicha Smetany)

5. 7. Průvod na horu Tábor | místní část Nemějice 

a hora Tábor (oslava na hoře Tábor, hasičské sbory, 

ohňová show) 

6. 7. Ekumenická bohoslužba | Kozí Hrádek

6. 7. Hudebně-literární pásmo | Tábor, kostel 

sv. Filipa a Jakuba (četba z díla Jana Husa) 

6. 7. Kazatel | Tábor, Žižkovo náměstí (muzikál 

o životě mistra Jana Husa pod širým nebem) 

6. 7. Setkání u sochy mistra Jana Husa | Jindři-

chův Hradec, Husovy sady 

25. 7. Husité hurá na Hradec | Jindřichův Hradec, 

Městský park 

22. 8. Husitské dny v Sudoměři | Čejetice 

22. 8. Bitva o Slamburk | Borovany (kulturně-zá-

bavná akce pro děti i rodiče, inspirovaná husitský-

mi bitvami)

27. 8. Ekumenické setkání církví na Kozím 

Hrádku | Kozí Hrádek 

11.–13. 9. Táborská setkání | Tábor (24. ročník 

mezinárodního husitského festivalu) 

19. 9. KČT Setkání turistů na Starém zámku | 

Borotín (trasy: 9–30 km)

3. 10. KČT Od Tábora až k nám | Tábor (12. ročník 

pochodu) 

3. 10. Setkání u památníku Jana Žižky z Trocno-

va | Sudoměř (vzpomínková akce) 

18. 11. 2015 – 8. 1. 2016 

Výstava Karla Ješátka | Tábor, Galerie U Radnice 

(součástí výstavy budou fotografi e z natáčení 

husitské trilogie Otakara Vávry) 

Dobytí města Janem Žižkou z Trocnova | Vodňa-

ny, Vodňanské hradby 

Po stopách doby husitské | Milevsko 

Rok husitství | Prachatice, Městská knihovna

Husitská noc | Tábor (Divadlo Oskara Nedbala) 

Mistr Jan Hus v 11 geokeškách

www.jchusitske.cz

Jižní Čechy husitské

1. 5. – 31. 7. David a Goliáš, s podtitulem „Zač 

bojovali husité“ | Tábor, Husitské muzeum (výstava)

4. 5. – 31. 12. M. J. Hus a kostnický koncil | 

České Budějovice, Jihočeské muzeum

(„play mobil“ – výstava plastických fi gurek) 

9. 5. Cyklojízda z Tábora do Mladé Vožice na vrch 

Beránek a zpět | Tábor (otevření turistické a cyklo-

sezony na jihu Čech) 

květen–červen Muzejní noc 

Prácheňské muzeum Písek | komentované večerní 

prohlídky z dob mistra J. Husa 

15.–17. 5. „Husité z písku“ | Cipískoviště – písko-

vé sochy na náplavce řeky Otavy | Písek (bohatý 

doprovodný program) 

18.–20. 5. Symposium Jan Hus – svědek křesťan-

ské víry pro naši dobu | České Budějovice

23. 5. Dětská pouť | Husinec 

26.–28. 5. Husitské dny | Tábor, Housův mlýn 

(komponovaný pořad pro školáky) 

30. 5. Znovuotevření Husova rodného domku | 

Husinec (nová expozice v památníku M. J. Husa) 

31. 5. KČT Husitským krajem – 41. ročník dálko-

vého pochodu a cykloputování

1. 6. KČT Běží liška k Táboru – 18. ročník pocho-

du (trasy: 10, 20, 25, a 34 km)

5. 6. Žižkovská tradice | Borovany (výstava)

6. 6. – 31. 10. Jan Hus 1415/2015 | Tábor, Husit-

ské muzeum (výstava)

červen–září Husité na talíři |Jindřichův Hradec 

(praktická ukázka stolování a stravování měšťan-

ského obyvatelstva v 1. pol. 15. stol.; ochutnávka 

dobových pokrmů) 

červen a září Koncerty, husitské zpěvy, chorály 

| Tábor, sbor CČSH
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kům historii města a představí Jindřichohradeckou 

úzkokolejku. 

Tipy na zážitky
 Aqua park – během parních letních dnů se 

přijďte zchladit do venkovního vodního areálu 

s atrakcemi, který je zároveň i místem pro relax.

 Úzkokolejka – poznat okolní krásy města může-

te během jízdy vláčkem, který vás proveze roman-

tickou i  drsnou krajinou přírodního parku Česká 

Kanada.

 Discgolf – hřiště se nachází přímo v centru měs-

ta, takže od památek lze snadno přeskočit k aktivní 

hře. Disky jsou zdarma k zapůjčení v informačním 

středisku.

 15. poledník – při procházce historickou částí 

města můžete překročit 15. poledník východní dél-

ky, který je vyznačen na nároží kostela Nanebevzetí 

Panny Marie.

 Městská vyhlídková věž – po zdolání 153 scho-

dů budete mít celé město jako na dlani, z  výšky 

35,3 metru.

 Interaktivní průvodce městem – průvodce 

městem vám mohou dělat i  vaše chytré telefony, 

tedy mobilní aplikace Poznej Hradec, která zvída-

vé návštěvníky zavede do těch nejzajímavějších 

i méně známých zákoutí města.

TOP akce měsíce května
9. 5. | od 13 hod. TOUR DE KIDS 

Akce pro děti se závody na kole a s klaunem Čiko. 

Registrace na: www.tourdekids.cz (na svém star-

tovním čísle budete mít i  své jméno). Startovné 

zdarma. 

23. 5. Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohra-

decký pedál

Tradiční zahájení turistické sezony ve městě – sou-

těže a hry pro děti, doprovodný program a sloso-

vání účastnických diplomů o hodnotné ceny (hlav-

ní cena – jízdní kolo). 

16. 5. Běž na věž – sportovně zábavná soutěž Mu-

zea Jindřichohradecka u  příležitosti květnového 

Mezinárodního dne muzeí – zdolávání 153 schodů 

Městské vyhlídkové věže na čas s  doprovodným 

programem. 

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

TOP 5 míst k návštěvě
 Státní hrad a zámek – třetí největší památkový 

komplex v  České republice je se svými třemi ná-

dvořími a renesančním skvostem, hudebním pavi-

lonem Rondel, největší dominantou města.

 Dům gobelínů – interaktivní muzeum pro do-

spělé i děti s ukázkou ručního tkaní, kterým město 

proslavila Marie Hoppe Teinitzerová na počátku 

20. století a které má ve městě dlouholetou tradici.

 Muzeum Jindřichohradecka – nejznámější ex-

pozicí muzea je největší pohyblivý lidový betlém 

na světě – Krýzovy jesličky, které jsou tak právem 

zapsány do Guinnessovy knihy rekordů.

 Muzeum fotografi e a moderních obrazových 

médií – návštěvníky zaujmou profesionální i ama-

térské fotografi e českých a  zahraničních autorů 

i různorodé výstavy.

 Aqua show sv. Florián – unikátní podívaná 

v  podobě kombinace hudby, světelných efektů 

a  videoprojekce, která je jedinou svého druhu 

v České republice a druhou v Evropě. 

NOVINKA Stará radnice 
Prostory staré radnice na náměstí Míru nabídnou 

interaktivní expozice pro děti, přiblíží návštěvní-

Jindřichův Hradec,
květen na kole či po svých
Těm, kteří už s jarním počasím odzimovali kola, se vyplatí v květnu zamířit do 
Jindřichova Hradce. Spojení sportovního zážitku s atmosférou historického města 
je důvodem, proč šlápnout do pedálů a vyrazit na Jindřichohradecko. 
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Letní sezona na Železnorudsku začíná
Železnorudsko vás baví!
Největší turistické středisko na Šumavě vás láká na nezapomenutelné zážitky 
v tajemně romantické přírodě plné ledovcových jezer, vrcholů i údolíček, které 
lemuje síť cyklotras bez automobilového provozu. Nechybí ani sedačkové lanovky 
s letním provozem, rozhledny, lanové centrum, bike park, muzea a jiné aktivity. 
Velkou výhodou je též blízkost hranic s Německem, a tedy Bavorským lesem.

4. 7. RYSÍ SLAVNOSTI 

nádraží Železná Ruda – Alžbětín

10.00 – příjezd parního vlaku z Plzně 

10.15–14.00 – vystoupení hudební skupiny PILOUNI

11.30 – jízda kolony historických vozidel: 

11.00–17.00 – koňské spřežení s kočárem

17.00–21.00 – vystoupení hudební skupiny EXTRA 

BAND REVIVAL

11.00; 12.00; 13.00 hod. – historickým autobusem 

na Špičák

Program moderuje Radek Nakládal. Zveme na trh 

nejen certifi kovaných šumavských výrobců, ukáz-

ku Centra volného času Žel. Ruda, keramiku, jízdy 

vlakem s  parní lokomotivou (Alžbětín – Špičák) 

a ruční drezínou (Certifi kát železničních dovednos-

tí). Chybět nebude zábava pro děti, ukázky výroby 

vinutých perel, tkaní a plstění, malování na obličej, 

zábava, občerstvení i na Nádraží Špičák!

Další doporučené akce…

9. 5. Oslava osvobození | 16. 5. Horský půlmaraton 

| 30. 5. Bike park opening | 10. 7. Pivní slavnos-

ti pivovaru Belveder | 18. 7. Hojsovecký jarmark | 

31. 7. – 2. 8. Železnorudské slavnosti

ITC města Železná Ruda 
Klostermannovo nám. 295 
340 04 Železná Ruda 
tel./fax: +420 376 397 033 
e-mail: itcruda@sumava.net 
www.sumava.net/itcruda 

KAM za zážitkem
PŘENESTE SE DO DOB DÁVNO MINULÝCH…

NAVŠTIVTE VODNÍ MLÝN HOSLOVICE 

17 km od Strakonic

Areál tvoří původní mlýnice s funkčním mlecím 

zařízením a obytnou částí, chlévy a stodola. Au-

tentický obraz života na mlýně připomíná pů-

vodní hospodářské vybavení a domácí zvířata. 

Čeká vás i silný příběh rodiny Harantů, posled-

ních mlynářů. Atmosféru života na vesnici při-

pomínají ukázky řemesel, zemědělské výroby, 

venkovských her a  zvykosloví na šumavském 

Podlesí. 

• vstup pro děti do 6 let zdarma

Přijměte pozvání na akce:

Vyhánění dobytka na pastvu

8. 5. Vodní mlýn a Ranč Hoslovice

9.00–16.00 hod.

Žehnání stádům, vyhnání dobytka na pastvu, 

ukázky zpracování mléka a  vlny, vystoupení 

jezdeckého klubu, ukázky práce kovbojů, škola 

házení lasem, pečení chleba, ochutnávky do-

mácích pomazánek. Dílničky pro děti.

Den otevřených dveří

18. 5. 9.00–16.00 hod.

Volný vstup do hradních expozic ve Strakoni-

cích a areálu Vodního mlýna v Hoslovicích.

Husitská muzejní noc

23. 5. Hrad Strakonice, 13.00–23.00 hod.

Bohatý program: rekonstrukce středověké bitvy 

mezi husity a  katolíky v  hradním příkopu, hu-

sitské ležení, ukázky výstroje a výzbroje, taktiky 

a šermu, oblékání z počátku 15. století, střelnice 

z praků, středověká hudba.

Více na www.muzeum-st.cz
tel.: + 420 380 422 608
e-mail: informace@muzeum-st.cz

Přijeďte za zážitkem! 

Chata Pancíř

Špičák
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Po stopách kačerů (15 let)

Globální polohovací systém. Ano, právě vývoj dnes běžně používaných GPS 
navigací byl prvním krokem ke vzniku tzv. geocachingu. Stačilo vypnout chybu 
uměle zaváděnou do systému GPS a od 2. května 2000 se přesnost GPS zvýšila 
na metry. Pak už jen stačila lidská fantazie a kroky k těmto „schovávačkám“. 

Geocaching je hrou a jakousi honbou za pokla-

dy. Nikoliv však přemisťováním fi gurek po hracím 

plánu deskové hry, ale běháním takřka po celém 

světě v  terénu. Základním vybavením k  této hře 

je navigační přístroj a  pak trocha fantazie a  úvah 

k hledání skrytých schránek nazývaných keše. Tyto 

jsou zpravidla ukryté na místech, které v mapách 

jen tak nenajdete. Jak ale naložit s pokladem? Něco 

z obsahu schránky si vezměte, něco ponechte a za-

pište se do tzv. logbooku – zápisníčku. Následně se 

můžete s úlovkem a zážitky při jeho hledání podě-

lit s ostatními na webových stránkách. Geocaching 

může hrát kdokoliv.

Jak to ale vlastně začalo? Vše důležité se událo 

v květnu. Původně šlo o hru s názvem GPS Stash 

Hunt, kdy byla den po zpřesnění GPS, tedy 3. květ-

na 2000, v Oregonu umístěna první schránka, jejíž 

souřadnice byly zveřejněny na internetové kon-

ferenci Usenet. Na tomto místě je dnes keš, která 

však není původní, byla založena až v  roce 2003, 

památnou událost ale připomíná kovová plaketa. 

Nicméně nynější název geocaching získala hra až 

30. května 2000. Co bylo ve vůbec první schránce 

uloženo pro nálezce? Konzerva fazolí, kniha od 

 Rosse Perota, kazeťák, dvě CD, videokazeta, ame-

rický software, čtyři dolary a prak.

Za počátek geocachingu v Čechách se považu-

je datum 1. června 2001, kdy byla založena první 

česká keš Tex Czech, bez které by to u nás nemohlo 

začít.

Lucie Sládková

Za tajnostmi 
historického města

Zveme vás na historickou stopovačku po Spá-

leném Poříčí! Pro rodiče s dětmi, ale i hravé dospělé 

máme připravenou soutěž. 

V  Infocentru obdržíte mapku s  vyznačenou 

trasou a list s úkoly. Projdete se kolem nejvýznam-

nějších památek města, zjistíte odpověď na jedno-

duchou otázku a  s  doplněnou soutěží už pak jen 

zbývá přijít si do Infocentra pro odměnu.

Také u nás neopomeňte navštívit expozici kres-

leného humoru Jiřího Wintera Neprakty – jedinou 

stálou výstavu na světě! Po špejcharu Ve Dvoře, 

kde je umístěna, vás ochotně provedou pracovníci 

celoročně otevřeného Infocentra. 

mobil: +420 605 368 410
e-mail: infocentrum@spaleneporici.cz
www.spaleneporici.cz

Galerie Klatovy / 
Klenová 

Galerie v Klenové spravuje rozsáhlý areál, jehož 

součástí je několik památkově chráněných objektů, 

např. zámek z 19. století se stálou expozicí ze sbírek 

galerie a reprezentativním výstavním prostorem, 

dále zřícenina středověkého hradu, historická sýp-

ka, která je zajímavým alternativním prostorem pro 

mladé umění, vila Paula, kde je vybudováno pobyto-

vé centrum se dvěma ateliéry pro výtvarné umělce. 

Hrad a zámek Klenová je otevřen od dubna do 

konce října.

16. května 2015 od 9 do 23 hodin

Muzejní noc

Celý den je vstup do všech objektů zdarma, proběh-

ne zahájení dvou výstav + další kulturní program.

tel.: +420 376 392 208
e-mail: info@gkk.cz
www.gkk.cz

Rozhledna na Kotli 
slaví první narozeniny

V  měsíci květnu uběhne rok od slavnostního 

otevření Rozhledny na Kotli u Rokycan. V loňském 

roce bylo slavnostní otevření spojené s  hromad-

nou procházkou, příjemnou hudbou a  opékáním 

špekáčků. A  letošní první narozeniny se ponesou 

v  podobném duchu. Přijďte v  neděli 17. května 

ve 13 hodin na Masarykovo náměstí a  vydejte se 

s  námi vzhůru k  rozhledně, nebo přijďte rovnou 

(vlastní cestou) na rozhlednu, kde ve 14.30 hodin 

zahájíme kulturní program. K poslechu zahrají sku-

piny Second Band a Prázdné lahve. 

Na místě bude připraveno ohniště určené 

k opékání špekáčků, ke kterým si bude možné za-

koupit pivo či limonádu z místního minipivovaru. 

Více informací na: www.rokycany.cz

Kačer s nápaditým „geoúlovkem“

Hledat se musí opravdu všude

Zapisování do logbooku
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13.00 hod. Slavnostní otevření 

nové stálé výtvarné expozice 

„ČESKÉ UMĚNÍ PROTI FAŠISMU A VÁLCE“ 

v Muzeu Malé pevnosti

   následuje komentovaná prohlídka pod vede-

ním autorky scénáře expozice PhDr. Blanky 

Stehlíkové

13.00 hod. PREMIÉRA LOUTKOVÉHO 

ANIMOVANÉHO FILMU „TRANSPORT ER“ 

REŽISÉRA MILOŠE ZVĚŘINY

  v předsálí kina Malé pevnosti

14.30 hod. Koncert „HOURS OF FREEDOM: THE 

TEREZÍN COMPOSER“ / „HODINY SVOBODY: 

TEREZÍNSKÝ SKLADATEL“

   uvádí Murry Sidlin – Nadace Defi ant Requiem

  komponovaný pořad s videi, hudbou a vyprá-

věním k vrcholným dílům 15 skladatelů inter-

novaných v době nacistické okupace v terezín-

ském ghettu

   v objektu bývalé jízdárny v Terezíně

   v podání souboru Prague Modern

7. 5. – 31. 6. Osvobození míst utrpení 

a statečnosti

   dokumentární výstava Památníku Terezín 

k 70. výročí osvobození, výstava bude zaháje-

na vernisáží 7. 5. od 14 hod. (předsálí kina Malé 

pevnosti Terezín)

14. 5. – 30. 10. Terezín závěrem

   výstava Jiřího Sozanského a Ivana Bukovské-

ho k 70. výročí konce 2. světové války, výsta-

va bude zahájena vernisáží 14. 5. od 14 hod. 

(výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti 

Terezín)

9.00 hod. Výročí poslední popravy 

v Malé pevnosti

 položení věnců na bývalém popravišti v Malé pev-

nosti u  příležitosti výročí poslední a  zároveň nej-

větší popravy, která proběhla 2. 5. 1945

10.00 hod. Terezínská tryzna 2015

   na Národním hřbitově před Malou pevností

   vzpomínková akce k  uctění obětí nacistické 

perzekuce

   součástí programu bude:

  hlavní projev Miloše Zemana, prezidenta ČR

  křesťanská modlitba kardinála 

Dominika Duky

  modlitba vrchního zemského rabína 

Karola E. Sidona

Pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana. 

Pořadatelé: Ústřední výbor Českého svazu bojovní-

ků za svobodu, Památník Terezín

Spolupořadatelé: Ústecký kraj, město Terezín, Fe-

derace židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa

Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) 

je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena.

Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu 

Památníku Terezín.

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial

Památník Terezín – 
70. výročí osvobození

Automobily označené ČK na nádvoří „Sudetských kasáren“ Nemocný vězeň se dvěma pracovníky ČPA
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Nejkrvavější konfl ikt 
v dějinách lidstva (70 let)

V květnu si připomínáme 70. let od ukončení 2. světové války v Evropě. Války, která 
přinesla více než 60 milionů lidských obětí a jíž se účastnila většina států světa. 
Války, která změnila vnímání lidstva i hranice států. Války, jejíž následky a zločiny 
by neměly být zapomenuty. 

Konec války byl již nezadržitelný, spojenecká 

vojska postupně vítězila nad ustupující německou 

armádou. Jednotky Rudé armády se ztěžka pro-

bíjely přes obranné linie v  okolí Drážďan. Hlavní 

sovětský útok směřoval na Berlín, a Praze se tak vy-

hnul. Rudá armáda dobývala Berlín čtvrť za čtvrtí 

a 30. 4. její příslušníci vztyčili rudé vlajky nad budo-

vou Říšského sněmu, poslední obránci Berlína 2. 5. 

kapitulovali.

Ve stejnou dobu probíhá v  protektorátu pří-

prava povstání a také jednání mezi českým odbo-

jem a vlasovci, Ruskou osvobozeneckou armádou 

(ROA) pod velením generála Vlasova. Šlo o jednot-

ky zajatců, kteří bojovali dobrovolně či z donucení 

na straně Německa proti Rudé armádě. 

Již 4. května vydává protektorátní vláda ozná-

mení o  zrušení několika nařízení: dvojjazyčného 

úřadování, dvojjazyčných nápisů a  zákazu vyvě-

šování československých vlajek. Začaly demon-

strace a  jednotlivé projevy odporu proti okupaci. 

Vlna nadšení pokračovala i  druhý den. Německá 

okupační správa však jakákoliv z  těchto opatření 

ignorovala. Vysílání rozhlasu se změnilo ve výzvu 

k boji proti okupantům. Ve stejný den se vlasovci 

v brzkých ranních hodinách vydávají ze Suchomast 

do Prahy, kam přijíždějí o  den později. Získávají 

strategicky významné opěrné body a  část Prahy 

včetně jejího předměstí. Probíhají tvrdé střety 

s Němci a zároveň i další jednání s odbojem a zá-

stupci České národní rady. Nastaly dva dny bojů na 

barikádách.

Když bylo jasné, že Prahu osvobodí Rudá ar-

máda, české orgány se od vlasovců distancují 

a 7. května odmítají další pomoc. Jednotky opouš-

tějí Prahu. V té době probíhá bitva o Břest, poslední 

střet 1. československého armádního sboru, který 

měl odříznout německé jednotky na Přerovsku. 

Mezitím se spojenecká vojska pod vedením ame-

rického generála George S. Pattona dostala k  de-

markační čáře na pomezí Čech a Bavorska. Jelikož 

bylo jasné, že Rudá armáda nebude postupovat 

tak rychle, jak se předpokládalo, je čára posunuta 

na osu Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice, 

a  Američané tak již 6. května osvobozují Plzeň. 

Generál Patton však neobdržel svolení k  dalšímu 

postupu na Prahu.

Postupující vojska Rudé armády osvobozují 

8. května koncentrační tábor a  věznici gestapa 

v Terezíně, kam jsou později deportováni němeč-

tí nacisté i  jejich čeští přisluhovači – kolaboranti 

a zrádci.

První sovětské tanky 1. ukrajinského frontu 

maršála Koněva vjíždějí do Prahy v  ranních hodi-

nách 9. května. Armáda zahájila ofenzivu proti po-

sledním zuřivě se bránícím německým jednotkám, 

které věděly o  kapitulaci Německa předešlého 

dne. Poslední větší vojenské střetnutí na našem 

území proběhlo 12. května u Milína na Příbramsku, 

když se skupina německých vojáků snažila probít 

sovětskou linií k demarkační linii a do amerického 

zajetí. Ta však již byla od 9. května uzavřena.

Tomáš Kašička

Američané v Plzni

Vlasovci

Sovětská vlajka nad berlínským Reichstagem
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Tajemná Pravčická brána
Hluboko v lesích nedaleko Hřenska, obklopena tajemným klidem stojí Pravčická 
brána. Již po staletí vábí milovníky přírodních krás svým kouzlem. Mnoho 
z nás ji navštívilo a kdo ne, možná ji spatřil alespoň na obrázku. Když pod tímto 
kamenným obloukem poprvé stanete, jeho velikost vás určitě ohromí.

Pravčická brána (německy Prebischtor) je nej-

větší přirozená skalní brána na našem kontinentu. 

Také je zároveň i  největší skalní bránou v  Evropě 

a  je považována za nejkrásnější přírodní útvar 

Českého Švýcarska tvořící symbol celé oblasti. Její 

rozměry jsou úctyhodné, přesto se při pohledu 

zblízka zdají býti ještě větší. Rozpětí oblouku u dna 

je 26,5 metru a výška otvoru je 16 metrů. Od mís-

ta vstupu do areálu se rozbíhají upravené 

stezky a schodiště na jednotlivé vyhlídky, 

odkud můžete pozorovat samotnou Prav-

čickou bránu nebo se kochat působivými 

pohledy do blízkého i vzdálenějšího okolí. 

Pravčická brána byla navštěvována 

již od konce 18. století. Velká návštěvnost 

postupně začala způsobovat zvýšenou 

erozi a destrukci brány. Po zjištění několi-

ka trhlin byl v roce 1982 turistům vstup na 

bránu defi nitivně zakázán. Od roku 1963 je 

tento unikát přísně chráněný a v roce 1992 

se brána stala Národní přírodní památkou. 

K Pravčické bráně se dostanete pouze 

pěšky a připravte se na dlouhý a namáha-

vý výstup, který ale určitě stojí za to. Auto musíte 

nechat na parkovišti v Hřensku nebo dojet na par-

koviště Mezní Louka. 

Pravčická brána je světově uznávaný přírodní 

útvar, který se v roce 2009 dostal do užšího kola an-

kety New7 Wonders o sedm přírodních divů světa. 

Naše česká chlouba postoupila až do semifi nále. 

Marcela Kohoutová

Mariina vyhlídka
Vyhlídkový altánek na Mariině skále je jednou z nejoblíbenějších turistických 
zastávek v Jetřichovických stěnách a spolu s Pravčickou bránou a soutěskami na 
říčce Kamenici se stal jedním ze symbolů národního parku České Švýcarsko. 

Pískovcový skalní výběžek nad obcí Jetři-

chovice se původně jmenoval Velký Ostrý. Tepr-

ve  v  19.  století byl přejmenován podle manželky 

majitele panství, kněžny Marie Anny Kinské. První 

dřevěná chata na Mariině skále sloužila jako pří-

střešek pro protipožární hlídku. Později byl vrch 

zpřístupněn pro turisty a byl zde vystavěn vyhlíd-

kový altán. Ten byl mnohokrát poničen bleskem či 

nedbalostí návštěvníků, vždy byl ale znovu obno-

ven a v různém provedení zdobí Mariinu vyhlídku 

již více než 150 let.

Po krátkém, ale náročném výstupu z Jetřicho-

vic po červené značce, zakončeném železnými 

schody, budete odměněni dechberoucími výhledy 

na zvlněnou krajinu Českého Švýcarska, které vás 

inspirují k dalším výletům – vidět je odtud Růžov-

ský vrch, Strážiště, Studenec i Vilemínina stěna. Ma-

riina vyhlídka je volně přístupná po celý rok. Velké 

oblibě se těší i časné ranní výstupy s pozorováním 

východu slunce. 

Jana Stránská

Louny – ročně 
dvoje handbiky
Jste-li tělesně postižený cyklista, určitě 
jste o Lounech již slyšel. Pokud ne, je 
pravý čas se o sportovních aktivitách 
v Lounech něco dozvědět. Třeba 
to, že ve městě je nadšená skupina 
sportovců a příznivců sportu pro 
tělesně postižené, kteří se před více než 
dvěma dekádami rozhodli zorganizovat 
závody evropského formátu. 

Každý rok se začátkem května koná Memori-

ál Karla Raise, jehož součástí je i závod vozíčkářů. 

Závod se jede po silnicích 3. třídy z obce Počerady 

do Loun. Měří 15 km a ti nejrychlejší jej ujedou za 

méně než 30 minut. Letos 2. 5. se pojede již 25. roč-

ník a na pomyslné startovní čáře bude stát více než 

200 sportovců. V závodě startují nejen Češi a Slo-

váci, ale i Nizozemci, Němci a Belgičané. Součástí 

memoriálu je i silniční běh, štafetový běh a závod 

na kolečkových bruslích. Mottem závodu je: „Den 

plný pohody a pohybu pro celou rodinu.“ 

V  sobotu 27. června Louny hostí také Evrop-

ský pohár European Handbike Circuit. Věříme, že 

i  letošní 13. ročník přiláká do Loun spoustu nejen 

handicapovaných sportovců. Tento závod je sou-

částí evropských cyklozávodů v  kategorii silniční 

paracyklistika a zároveň se jede Mistrovství České 

republiky v časovce jednotlivců. I přes svoje speci-

fi ka je závod mezi sportovci oblíben pro svoji přá-

telskou atmosféru a vynikající organizaci.

Pokud jsme vás správně naladili, potom neza-

pomeňte do Loun na jaře přijet – buď jako sportov-

ci, nebo jako diváci. Obojí bude stát za to!

Městské informační centrum
Pražská 95, 440 01 Louny
tel.: +420 415 621 102
e-mail: info@mulouny.cz
www.mulouny.cz
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program bude probíhat také v  areálu Oblastní 

galerie Lázně a  Severočeského muzea v  Liberci 

– např. koncerty, představení, výstavy, výtvarné 

workshopy a zábavné akce, program bude zakon-

čen ohňostrojem. Na programu se budou podílet 

i liberecká zoologická a botanická zahrada. V Jab-

lonci nad Nisou se kulturním programem připojí 

také Muzeum skla a bižuterie a Dům Jany a Josefa 

Scheybalových. 

Festival muzejních nocí 
Festival muzejních nocí velmi přitažlivým způsobem láká návštěvníky již řadu let 
k tomu, aby poznali co nejblíže bohatství kulturního dědictví, a to netradičním 
způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých 
stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají 
se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

Národní zahájení celorepublikového festivalu 

se uskuteční v pátek 15. května 2015 v Liberci a fes-

tival bude probíhat až do 13. června, kdy ho bude 

tradičně uzavírat město Praha.

Během libereckého zahajovacího programu 

mohou návštěvníci po celou noc putovat po mu-

zeích a  galeriích v  Liberci a  Jablonci nad Nisou, 

do těchto měst bude možné navzájem cestovat 

historickými autobusy a  tramvajemi. Kulturní 

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kolikátý ročník Festivalu muzejních nocí 

letos proběhne?

a) 10. ročník

b) 11. ročník

c) 15. ročník

2. V jakém termínu bude Festival muzejních 

nocí probíhat?

a) 15. května – 13. června

b) 15. května – 16. června

c) 15. května – 15. června

3. Mezi jakými městy budou v rámci festiva-

lu jezdit historické autobusy a tramvaje?

a) Liberec – Frýdlant

b) Turnov – Jablonec nad Nisou

c) Liberec – Jablonec nad Nisou

? 
Své odpovědi nám posílejte do 

15. května z www.kampocesku.

cz (soutěže) nebo poštou na adresu 

redakce. Deset autorů správných odpovědí 

obdrží od Krajského úřadu Libereckého kraje 

zajímavé ceny. 
w

w
w
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XI. ROČNÍK 
FESTIVALU
MUZEJNÍch
NOCí 2015

Pátek 15. května 2015, 15 hodin
Severočeské muzeum v Liberci 

Národní zahájení XI. ročníku 
Festivalu muzejních nocí 2015 

15/5 — 13/6 2015

Akce se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty 
a primátora statutárního města Liberec Tibora Batthyányho.

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2015 pořádají Asociace muzeí a galerií České 
republiky, Asociace krajů České republiky, Liberecký kraj, Statutární město Liberec za 
Finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

V  Libereckém kraji bude v  dalších dnech 

v  rámci festivalu probíhat program i v  jiných mu-

zeích, např. ve Frýdlantu, Turnově, Kamenickém 

Šenově či Novém Boru, svůj program si připravi-

lo i  muzeum ve Vysokém nad Jizerou a  další. Po-

drobný program zapojených muzeí najdete na 

www.muzejninoc.cz.

www.liberecky-kraj.cz

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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Setkejte se na zámku Sychrov 
se Zlatovláskou. Na Troskách 
se potkáte s princem Velenem 
a Večernicí, na Hrubé Skále 
s princem Bajajou, v Jičíně 
s Rumcajsem, Mankou 
a Cipískem, ve skalních 
městech s Vaškem, který chce 
tatínka dostat do polepšovny, 
a ve Vesci u Sobotky zjistíte, že 
s čerty nejsou žerty...

Český ráj – ráj českých fi lmových pohá-

dek! Region láká fi lmaře již desítky let.

Podívejte se na místa natáčení, zahrajte 

si na fi lmaře.

Na mapě Českého ráje najdete přes 40 

míst, kde se natáčela nějaká pohádka či 

fi lm.

Celkem v tomto regionu vznikla více než 

stovka fi lmů a pohádek.

Využijte připravené tipy na výlety po 

fi lmových cestách, které vás zavedou 

pěšky, na kole či autem do míst, kde se 

pohybovali fi lmoví hrdinové všech ge-

nerací!

www.ceskyrajdetem.cz

Liberecké hemžení
V Liberci se to průvodcovskými novinkami opravdu jen hemží. Chodíte raději sami 
neorganizovaně po památkách, nebo si vždy rádi vyslechnete výklad a doporučení 
průvodce? Pak jste správně v Liberci, v místě, kde zažijete obojí.

Na začátku letošního roku byl představen ve-

řejnosti nový průvodcovský okruh po Liberci, který 

mapuje více či méně známá místa spjatá s význam-

nou průmyslovou rodinou z přelomu 19. a 20. sto-

letí v Liberci – s  rodinou Liebiegových. Není tedy 

divu, že se tento okruh nazývá právě „Po stopách 

Liebiegů“.

Objekty a  místa jsou označeny očíslovanými 

skleněnými tabulkami nebo stojany, z  nichž se 

lidé dovědí základní informace ve čtyřech jazycích. 

K novému průvodcovskému okruhu byla také vy-

dána čtyřjazyčná brožura, která je volně dostupná 

v městském informačním centru spolu s mapovým 

podkladem, podle něhož mohou turisté putovat 

po Liberci. Trasa návštěvníky zavede na 17 míst. 

Po Liberci s průvodcem…

Každý čtvrtek od května do září bude možné 

s  průvodcem absolvovat nový turistický okruh 

po Novém Městě a  jeho nejbližším okolí. V  rámci 

prohlídky můžete navštívit interiéry kostela Nale-

zení sv. Kříže a přilehlou zahradu s křížovou cestou 

a unikátním barokním morovým sloupem. V rámci 

okruhu se dozvíte zajímavé informace o Valdštejn-

ských domcích, kinu Varšava nebo nejužším domě 

v Liberci.

prohlídky: vždy v 16 hodin v infocentru 

vstupné:   dospělí 50 Kč | děti, studenti, senioři 

25 Kč | rodinné 100 Kč

rezervace:   Městské informační centrum Liberec, 

e-mail: info@visitliberec.eu, 

tel.: 485 101 709, www.visitliberec.eu

Liberecký jarmark a Krajské slavnosti

V  sobotu 13. června se koná tradiční Liberecký 

jarmark. V  letošním roce opět společně s  Kraj-

skými slavnostmi. Na návštěvníky čeká bohatý 

doprovodný program, vystoupení historických 

souborů, divadelní představení, hudební produk-

ce a  staročeská a  regionální tržnice. Večerní pro-

gram bude obohacen o koncerty kapel a ohňovou 

show. Více na: www.visitliberec.eu; www.liberec.cz; 

www.kraj-lbc.cz nebo v  městském informačním 

centru.

Městské informační centrum Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 23, 460 59 Liberec
tel.: +420 485 101 709
e-mail: info@visitliberec.eu
www.liberec.cz

Evropská unie

Vydejte se za fi lmem a pohádkou do Českého ráje

Vyzkoušejte si, jak se žilo 

princeznám na zámku 

Sychrov v Českém ráji!
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Náchod hostí tři mistrovství ČR
Město se v květnu promění v dějiště umění a sportovních klání. Kromě Mistrovství 
ČR v akrobatickém rokenrolu, mažoretkovém sportu a koloběhu se můžete těšit 
i na tradiční kulturní festivaly Náchodská Prima sezóna a Camerata Nova Náchod. 

Kalendář akcí
7. 5. Náchodské Májování s lampiónovým prů-

vodem a ohňostrojem – odpolední kulturní pro-

gram, lampiónový průvod s ohňostrojem k oslavě 

konce 2. světové války, Masarykovo náměstí

9. 5. Mistrovství ČR v akrobatickém rokenrolu – 

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

11.–17. 5. Náchodská Prima sezóna – festival 

studentské tvořivosti věnovaný spisovateli Josefu 

Škvoreckému

18.–28. 5. Camerata Nova Náchod 

– festival komorní hudby s  koncerty v  Náchodě 

i v okolních městech

23.–24. 5. Mistrovství ČR v mažoretkovém spor-

tu (fi nále) – Zimní stadion Náchod

26. 5. Slavata Triatlon Tour – tradiční sportov-

ní odpoledne pro děti, Dětské dopravní hřiště 

v Náchodě

30.–31. 5. Mistrovství ČR v koloběhu 2015 

– závody na koloběžkách pro hobby i  sportovní 

jezdce

Výstavy
4.–10. 5. Gross-Rosen, historie, která se nás týká

Masarykovo náměstí, Náchod

5.–22. 5. Běloves volá – výstava dokumentů 

k 70. výročí konce 2. světové války, bývalá celnice 

v Náchodě-Bělovsi. Vernisáž 5. 5. v 16 hod. 

Otevřeno po–pá, 10–16 hod.

Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod
tel.: +420 491 426 060
e-mail: infocentrum@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz
www.kladskepomezi.cz

Kde se pivo vaří... 
Historie vaření piva v Rychnově sahá do 16. století, do doby, kdy kolowratská 
vrchnost přestavěla tehdejší zámek na pivovar. Od té doby provozovali pivovar 
různí nájemníci, a to až do roku 1918, kdy jej odkoupil Jan Mikš. 

Přijměte pozvání 

vnuka Jana Mikše, 

který v rodinné tradi-

ci pokračuje, a oslav-

te spolu s  námi rok 

stoletého výročí zalo-

žení spolku NEDVĚDI 

(25. 4. 1915 – 25. 4. 

2015). Po celý rok 

máme pro vás při-

pravenou celou řadu 

akcí i  dost dobrých 

důvodů u nás pobejt. 

Pivní šenk – ochutnejte 

nefi ltrované speciality 

Městského Podorlické-

ho pivovaru v  Pivním 

šenku. Ale vaše chuťo-

vé buňky potěší i naše 

bohaté menu a  každý 

víkend grilované speci-

ality, pochoutky stude-

né kuchyně i  výtečné 

kousky přímo z udírny.

Otevřeno: 

út–pá / 15–21 hod.; 

so–ne / 11–21 hod.

Podorlická pivní stezka – vezměte svou rodinu na 

výlet za poznáním i zážitky. Třeba na procházku po 

pivní stezce, která vás seznámí s historií Městského 

Podorlického pivovaru, města Rychnov nad Kněž-

nou i letoviska Studánka. 

Městský Podorlický pivovar 
Kaštany 435, 516 01 Rychnov n. K.
tel.: +420 494 533 069 
e-mail: info@sodo.cz 
www.pivovarrychnov.cz

Hradecko – 
destinace pro turistu 
3. tisíciletí
Že je Hradecko správný cíl vaší cesty, už 
víte, ale neusínáme na vavřínech a naši 
nabídku pro návštěvníky neustále 
rozšiřujeme. Celosvětovou geolokační 
hru MUNZEE už můžete hrát na celém 
území Hradecka a od hledání známek si 
občas odpočinout při prohlídce nějaké 
zajímavé atraktivity. 

Díky umístění známek poznáte nejen naše TOP 

atraktivity, ale také místa méně známá, ale o  nic 

méně zajímavá. Na své výlety na Hradecku můžete 

vyrazit i s malými dětmi. Momentálně je připravo-

váno nové značení a přehled míst se zázemím pro 

rodiny s dětmi. Nejde jen o dětské koutky, ale i mís-

ta, kde mohou maminky či tatínkové pohodlně své 

ratolesti přebalit i nakrmit.

Od 23. května 2015 vás rádi uvítáme na Bílé 

věži, která otevře své brány po dvouleté rekon-

strukci.

Nechte se pozvat i na některou ze zajímavých 

akcí, jejichž přehled najdete na www.hradecko.eu. 

www.hradecko.eu

Majitel Jan Mikš (nahoře s čepicí v ruce), 

fotograf Šmika (dole s čepicí na hlavě)
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Přijeďte se podívat, 
co je v Třebíči 
nového!
Galerie FRANTA

Stálá expozice darovaného díla od třebíčského ro-

dáka Františka Mertla, uměleckým jménem FRAN-

TA, je světovým unikátem. František Mertl je auto-

rem celoevropského významu a  částí své tvorby 

přesáhl i evropské hranice. Kromě Třebíče je Fran-

tovo dílo součástí šedesáti významných veřejných 

sbírek prakticky po celém světě. Galerie FRANTA 

v  Třebíči obsahuje průřez umělcovou tvorbou za 

více než padesát let. Galerie je otevřena denně 

kromě pondělí od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 

do 17.00 hodin.

Rozhledna na Pekelném kopci 

Nedaleko Třebíče se nachází nová turistická atrak-

tivita pro pěší a  cyklisty. Rozhledna, která se tyčí 

na vrcholu Pekelného kopce (527 m n. m.), měří 

26,5 metru. Rozhledna je postavena z modřínové-

ho dřeva s kovovými prvky a její vzhled odráží zna-

ky třebíčských UNESCO památek – baziliky sv. Pro-

kopa a židovské čtvrti. 

TouristPoint – nové zázemí pro všechny turisty 

a  návštěvníky města nabízí úschovnu zavazadel 

a  kol, místnost pro drobné samoobslužné opravy 

kol, šatnu a sprchu s bezbariérovými toaletami.

www.visittrebic.eu

Od letošního června objevíte v Telči 
novinku: Panský dvůr otevírá!
Od letošního léta se do Telče už nebude jezdit jen kvůli zámku, 
historickému centru a dalším památkám UNESCO, ale také kvůli zábavě. 
Spoustu možností k trávení volného času vám nabídne Panský dvůr, 
který leží těsně u zámeckého parku.

V rozsáhlém areálu bývalého velkostatku, jenž kdy-

si zásoboval telčský zámek, na vás čeká: 

 Expozice V zámku a podzámčí, dokumentují-

cí život a práci na panském statku 

 Interiérový lanový park s  lezeckou stěnou 

a  drytoolingem (cvičnou stěnou pro lezení 

s cepíny)

 Interiérové dětské hřiště

 Kavárna s venkovním posezením

 Půjčovna kol s  cyklomapami a  tipy na zají-

mavá výletní místa v okolí

 Další zázemí pro sportovní i  společenské 

vyžití

Všechny atrakce si můžete zdarma vyzkoušet v so-

botu 20. června od 9.00 hod., kdy Panský dvůr 

Telč slavnostně otevírá své brány.

Zveme každého, komu se líbí v Telči – rodiny 

s dětmi, milovníky sportovních volnočasových ak-

tivit i seniory.

Aktuální informace o  připravovaných aktivi-

tách najdete na začátku turistické sezony 2015 na 

stránkách Panského dvora Telč (http://panskydvur-

telc.cz) a na www.facebook.com/panskydvurtelc.

http://panskydvurtelc.cz

Havlíčkův Brod zve 
na oslavy konce 2. světové války 
a 30. výročí partnerství 
s holandským městem Brielle:

8. května

• od 8.00 hod. – 50. trh řemesel v parku Budouc-

nost, výstava historické vojenské techniky, kon-

certy, projížďky v kočáře

• ve 21.30 hod. – velkoplošná projekce (video-

mapping) na Havlíčkově náměstí

9. května

• od 14.00 hod. – koncert pěveckých sborů na 

Havlíčkově náměstí

• od 17.00 hod. – Velký společenský 

večer v Kulturním domě Ostrov

 www.muhb.cz

www.zirovnice.cz
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l15.00 Ivan Hlas trio
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Prožijte 
v Kroměříži 
svou životní roli 
Setkání vladařů
Událost, jakou do té doby, a  možná 

ani poté, město nezažilo. Před 130 

lety se v  Kroměříži setkal rakouský 

císař František Josef I. s ruským carem 

Alexandrem III. Skutečný důvod jejich 

setkání je dodnes zahalen rouškou 

tajemství, pravda ale je, že se Kromě-

říž stala na tři srpnové dny roku 1885 

centrem evropské pozornosti. A  po-

zornost si zcela jistě zaslouží i městská 

slavnost, která v  sobotu 23.  května 

2015 tuto událost připomene. Kromě-

říž se vrátí do časů habsburské monar-

chie a opět přivítá rakouského císaře 

a ruského cara s jejich rodinami. Oba 

vladaře přiveze do Kroměříže parní 

vlak a tak jako před 130 lety je přivíta-

jí dobové spolky ostrostřelců, sokolů, Hanáků, ale 

i  četnictva, vojáků a  mnoha dalších historických 

skupin. Jejich vystoupení a přehlídky utvoří základ 

pestrého a  atraktivního celodenního programu. 

Setkání vladařů 23. května zahájí v Kroměříži turi-

stickou sezonu, která je věnována fi lmu a fi lmové 

turistice. Úchvatné kulisy historického města s ho-

nosnými interiéry zámku i  malebnými uličkami 

a  tajemnými zákoutími každoročně přitahují pro-

fesionální štáby i amatérské fi lmaře. 

Přijeďte i vy obdivovat to, co přitahuje fi lmaře 

z celého světa! 

www.kromeriz.eu
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Přijeďte 
do Šumperka 
na Slavnosti
První červnový víkend bude patřit 
Slavnostem města Šumperka. 
Návštěvníci se mohou těšit na jarmark 
s ručními řemesly a občerstvením, 
rytířské tábořiště, stany a přístřešky 
bojovníků, zbraně a zbroje na 
stojanech k vyzkoušení.

Letošní Slavnosti se budou konat v  sobotu 

6.  června od 10 hod. v  parku v  Sadech 1. máje. 

„Celý park bude rozdělen do čtyř scén, na první 

bude probíhat tradiční historický program, v němž 

nebudou chybět místní skupiny Barbaři a Šermíř-

ský spolek Šumperk,“ prozradila Petra Baborová 

z  oddělení kultury a  vnějších vztahů šumperské 

radnice. A dodala: „Letní divadlo Vily Doris nabídne 

hlavně taneční, hudební a divadelní vystoupení.“

Na třetí scéně budou také husitské obrněné 

vozy, rytířský fotokoutek, historický kolotoč a od-

poledne zde bude probíhat bitva a  symbolická 

ukázka husitského válečnictví, jarmark s  jarma-

rečníky a stánek z programu Ochutnejte Jeseníky. 

Pro děti je připravený stylový kolotoč, skákadla, 

prolézadla, projížďky na koních, malování na ob-

ličej, v  parku si již tradičně můžou zahrát patero 

her. V infostánku města Šumperka obdrží zájemci 

soutěžní kartičku s jednotlivými vyznačenými sta-

novišti a budou se moci zapojit do soutěže. Jakmi-

le získají potvrzení o splnění úkolů, předají vyplně-

nou kartičku zpět do informačního stánku a získají 

malou odměnu. Kartička je slosovatelná, losování 

proběhne v  17 hodin na hlavní scéně. Soutěž je 

hlavně pro děti, ale zapojit se mohou i dospělí.

Celý den vyvrcholí velkým průvodem s  rytíři, 

kejklíři, bubeníky, vlajkonoši, dudáky a tanečnice-

mi. Průvod projde tradičně městem přes Hlavní 

třídu a Starobranskou ulicí k radnici, tam vyzvedne 

radní a zástupce partnerských měst a stejnou ces-

tou se vrátí zpět do parku. Po slavnostní ceremonii 

rozzáří oblohu ohňostroj a program bude ukončen 

koncertem historické kapely.

www.sumperk.cz

S ušima za ušima
Štramberské uši jsou cukrářskou specialitou a nás zajímalo, zda 
má pes Filípek uši větší než tato proslavená pochoutka. Její původ 
vysvětluje legenda odkazující na 13. století a tatarské tažení Evropou. 
Na město se dá shlédnout ze Štramberské trúby, součásti hradu stejného 
jména jako město, jež v zapadajícím slunci září jako jeho název. 

Město Štramberk 

bylo založeno 4. pro-

since 1359 a  jedna 

z  verzí jeho německého názvu zní Strahlenberg, 

tedy „zářící vrch“ – a  při pohledu na jeho střechy 

při zapadajícím slunci, kdy vyniká jeho malebnost, 

musí dát člověk za pravdu tomuto německému 

pojmenování. Z věže stejnojmenného hradu zvané 

Štramberská trúba je krásný výhled nejen na měs-

to, ale i do kraje. Krajské město Ostrava se zdá být 

co by kamenem dohodil. Pod věží naleznete útul-

nou prodejnu suvenýrů, ovšem nevoní to tu perní-

kem, jen kouzlem hradní historie. Za Štramberský-

ma ušima musíte sejít dolů do města. Na náměstí, 

kde najdete i Muzeum Zdeňka Buriana, je několik 

pekáren, kde vám přímo z  pece podají onu slad-

kou pochoutku. Pro mlsouny nejlépe se šlehačkou 

či čokoládou a jahůdkou, ale i samotné jsou skvělé. 

Štramberské uši vyhrávají nejen chutí, ale i velikos-

tí. Filípek může jen závidět. Výlet na Štramberk se 

dá spojit s krásnou procházkou, cestou z Kopřivni-

ce podél Bílé hory se vám naskytne krásný pohled 

na město i hrad. Procházka jarní přírodou vás mož-

ná unaví, ale díky vynikajícím Štramberským uším 

získáte další energii a okolí města nabízí další za-

jímavé lokality k návštěvě, např. Kopřivnici, Příbor 

či Hukvaldy.

Pavel Vančura

Turistické vizitky: 1140; 1136
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Celkový pohled na město 

z hradu Štramberk

Štramberské uši
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S námi za zdravím a poznáním
Klub českých turistů vás zve na 38. ročník pochodu 
„Putování za loštickým tvarůžkem“, a to v sobotu 31. května. 
start:  fotbalové hřiště v Lošticích 

7.00–9.30 hod.

pěší trasy:  8 km – vhodné pro rodiny s dětmi v ko-

čárku

 15 km – Pavlov – Jeřmaň – U lomu

 25 km – Líšnice – Svinov – Jeřmaň

   35 km – Líšnice – Kozov – Bouzov – Jeř-

maň 

  50 km – Líšnice – Kozov – Kadeřín – jes-

kyně Javoříčko – Jeřmaň

cyklotrasy:  15 km – Moravičany – Nové Mlýny – 

Moravičany

  25 km – Líšnice – Zavadilka – Veselí – 

Vlčice

  50 km – Zavadilka – Střítež – Kozov – 

Balatkův mlýn – Doly

Každý účastník získá účastnický list a razítko do zá-

znamníku.

Hlavní sponzor akce: A. W. spol. s r. o., Loštice, výro-

ba a prodej Olomouckých tvarůžků

Ing. Jiří Kuba 
e-mail: jiri.kuba@mujbox.cz
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Vítejte v Goralském dvoře
Goralský dvůr se nachází v malebné krajinné oblasti Pieniny v Prešovském kraji. 
Hornatou krajinou z bílého vápence, která patří do pohoří Východní Beskydy, se 
prodírá nejhlubším kaňonem střední Evropy řeka Dunajec. 

Turisticky nejnavštěvovanější je Prielom Du-

najca, který se nachází mezi obcemi Červený Kláš-

tor a  Lesnica. Jde o  nejhodnotnější území Pienin, 

s  hlubokými kaňony a  meandry řeky zařezanými 

hluboko do skal, nepřístupnými skalními bradly 

a dalšími útvary. Turisticky atraktivní je splutí Du-

najce na pltích v délce 11 km, které je možné ob-

jednat v Goralském dvoře.

Součástí Goralského dvora je 14 chat a  velmi 

dobře vybavený kemp s  veškerým moderním zá-

zemím. Jídlo si můžete připravit v  letní kuchyni, 

nebo můžete navštívit bezbariérovou slovenskou 

restauraci a  letní kolibu, kde ochutnáte i  tradiční 

speciality, připravované na otevřeném ohništi. 

Součástí areálu je fotbalové a  volejbalové hřiště, 

zahradní šachy, dětské hřiště s  houpačkami i  pro 

dospělé, půjčovna kol, raftů a kajaků, camping pro 

přívěsy a stany. Na dovolenou k nám si můžete při-

vézt i  svoje čtyřnohé miláčky. Rekreační areál hlí-

dají naši dva čtyřnozí přátelé.

Na pěší výlet můžete vyrazit do Haligovských 

skal, navštívit přístaviště pltí, vystoupat na Tri Koru-

ny či navštívit Národopisné muzeum v Červenom 

Kláštore. Okolí poskytuje mnoho příležitostí k  vy-

jížďkám na horských kolech, a to i do blízkého oko-

lí, případně do Polska, kde můžete navštívit zámek 

v Niedzici a lázeňské městečko Sczawnica.

- red -

Vyhlídka Devět mlýnů

Nad unikátní údolní lokalitou nedaleko Hnanic se 

nachází zcela nová a do krajiny citlivě umístěná vy-

hlídka Devět mlýnů. Turistům nabízí atraktivní vý-

hled na úchvatné scenérie Národního parku Podyjí 

– proslavenou vinici Šobes a meandry řeky Dyje.

Město Znojmo společně s Národním parkem Pody-

jí tvoří jedinečné propojení života ve městě s divo-

kou a nedotčenou přírodou. Znojmo je přirozenou 

vstupní branou do Podyjí.

Turistické informační centrum
Obroková 10, 669 02 Znojmo 
tel.: +420 515 222 552
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz
www.objevteznojmo.eu

Znojmo, vidím tě dvojmo
Město Znojmo, ve kterém lze historii vycítit na každém kroku, 
není jen místem významných památek, které vytvářejí ukázkovou 
učebnici všech stavebních slohů. Obdivuhodnost místa podtrhuje jeho impozantní 
poloha nad řekou Dyjí, čímž se návštěvníkům naskýtají jedinečné výhledy nejen 
na historické centrum města, ale i do Národního parku Podyjí a na údolí řeky Dyje. 

Radniční věž 

Stará radnice města byla postavena již v roce 1260, 

při velkém požáru roku 1444 však vyhořela a spad-

la i věž, jež byla postavena na budově radnice. V le-

tech 1445–1448 proto byla mistrem Mikulášem ze 

Sedlešovic obnovena již jako samostatný objekt. 

Výška pozdně gotické věže i  s  kopulí je 79,88 m, 

výška zdiva 68,60 m. Odměnou za vystoupání 162 

schodů až na ochoz této dominanty města vám 

bude uchvacující výhled na celé město Znojmo 

a za jasného počasí lze pozorovat také Pálavské vr-

chy a velmi vzdálené vrcholky rakouských Alp. 

Vlkova věž

Tato věž v  gotickém slohu vznikla v  polovině 

13. století jako součást hlavního hradebního pásu

kolem celého města. Věž je vysoká 32 metrů, vy-

hlídkový ochoz je ve výšce 22 metrů a  vede na

něj 123 schodů. V  dnešní době se v  této nejlépe

dochované a  také nejmohutnější hranolové věži

nachází informační centrum spolku VOC ZNOJMO

(vína originální certifi kace) s  vyhlídkovým ocho-

zem, možností degustací a prodejem vín. 

Devět mlýnů

Radniční věž

Brána Goralského dvora

Plavba na pltích na Dunajci Bazén v kempu

31www.kampocesku.cz | 

KAM na výlet / KAM za rohem



Správné odpovědi a výherci

a) Olomouc, ulice 1. máje (rok 1909)

b) Praha, ulice Dukelských hrdinů (rok 1911) c) Ostrava, ulice Reigerova (rok 1900)

Soutěže za měsíc duben 2015
Celkem došlo 2 322 odpovědí, z toho 2 209 z internetu a 113 dopisů

Edice ČT – První republika
otázka: Který herec ztvárnil v seriálu První republika postavu Jaroslava Valenty?

odpověď: b) Jiří Vyorálek 

soutěžilo: čtenářů 516; správně 494; špatně 22

výherce: Petra Krušinová, Praha

Osvobození permonů v zábavním parku Permonium
otázka 1: b) bytost žijící v šachtách různých dolů

otázka 2: a) 2únorovňové lanové centrum

otázka 3: c) Šachthala

soutěžilo: 379 čtenářů; správně 323; špatně 56

výherci: Hana Jedličková, Újezd u Brna; Marie Linhartová, Znojmo; Vlasta Nánáčiková, Rumburk; 

Jitka Nosková, Velké Hamry; Marie Spáčilová, Slavkov u Brna; Jarmila Turčinová, Brno; Aleš Kulísek, 

Brno-Bystrc; Josef Lopour, Svitavy; Evžen Pauza, Oslavany; Jaroslav Pernica, Blansko

Kartografi e
otázka: Některé z prohlídkových tras kroměřížského zámku vedou i reprezentačními sály. Uhodne-

te, ve kterém z nich je galerie nejvýznamnějších olomouckých biskupů a arcibiskupů?

odpověď: b) Poradní sál 

soutěžilo: 327 čtenářů; správně 245; špatně 82

výherci: Kamila Dosedělová, Litomyšl; Helena Šnáblová, Velké Přítočno; Jiří Kašpar, Dubí

Křížovka 
… těžbou vápence v Českém krasu

soutěžilo: 390 čtenářů; správně 369; špatně 21

výherci: Štěpánka Chaloupková, Teplice; František Krikl, Olomouc; Jaroslav Přikryl, Telč

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografi i?

odpověď: c) Kralupy nad Vltavou

soutěžilo: 425 čtenářů; správně 388; špatně 37 

výherci: Vladimíra Košíková, Zlín; Zdenka Trnková, Most; Yvona Umlaufová, Hroznětín

KAMFOTO
soutěžilo: 285 čtenářů

1. místo: Zdeněk Procházka, Valašské Meziříčí

2. místo: Lenka Vilkošová, Ostrava-Poruba

3. místo: Eva Mácová, Bechyně

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání duben 2015

TIC v Hradci Králové Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové

Luděk Sládek
šéfredaktor

Tajenku křížovky 

a odpovědi na 

fotohádanku nám 

posílejte do 15. května 

z www.kampocesku.cz

(soutěže) nebo na adresu 

redakce. Dvakrát třem 

autorům správných 

odpovědí zašleme 

mapu věnovanou 

vydavatelstvím 

Kartografi e PRAHA.

Poznáte místo na fotografi i?
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Partneři projektu: Mediální partneři:

Záštitu nad Nocí kostelů 2015 převzali:

 Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK, Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda ERC a Rady Církve bratrské 
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Jan Hamáček, předseda PS Parlamentu ČR, Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR 

Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
a další starostové pražských městských částí, měst i obcí



S i l e n z i o  h o t e l  P r a h a

Nekuřácký hotel Silenzio najdete v Praze, v klidné čtvrti Hanspaulka, která je plná zeleně, 10 minut jízdy metrem od 

centra. Nabízí bezplatné Wi-Fi připojení k internetu a parkoviště zdarma. Stanice metra Dejvická je od hotelu Silenzio 

vzdálena 900 metrů a k zastávce tramvaje Thákurova je to 300 metrů. Letiště Václava Havla Praha leží 20 minut jízdy 

autobusem. Všechny pokoje hotelu Silenzio jsou klimatizované, vkusně zařízené a vybavené satelitní TV. Součástí 

hotelu je také příjemný bar a terasa pro chvíle odpočinku. Zdarma je k dispozici infračervená sauna.

s i l e n z i o
Silenzio Hotel ****, Na Karlovce 146/1, 160 00, Praha 6, www.silenziohotel.cz

1. 5. – 30. 6. 2015 
Jednolůžkový pokoj = 74 EUR/noc/pokoj
Dvoulůžkový pokoj = 84 EUR/noc/pokoj
Apartmá (2 osoby) = 124 EUR/noc/pokoj
 
1. 7. – 31. 8. 2015
Jednolůžkový pokoj = 64 EUR/noc/pokoj
Dvoulůžkový pokoj = 74 EUR/noc/pokoj
Apartmá (2 osoby) = 114 EUR/noc/pokoj
 

1. 7. – 31. 8. 2015 (pátek–pondělí)
Jednolůžkový pokoj = 64 EUR/noc/pokoj
Dvoulůžkový pokoj = 74 EUR/noc/pokoj
Apartmá (2 osoby) = 114 EUR/noc/pokoj
 
1. 9. – 31. 10. 2015
Jednolůžkový pokoj = 74 EUR/noc/pokoj
Dvoulůžkový pokoj = 84 EUR/noc/pokoj
Apartmá (2 osoby) = 124 EUR/noc/pokoj
 

1. 11. – 28. 12. 2015
Jednolůžkový pokoj = 64 EUR/noc/pokoj
Dvoulůžkový pokoj = 74 EUR/noc/pokoj
Apartmá (2 osoby) = 114 EUR/noc/pokoj
 
Cena zahrnuje ubytování, bufetovou snídani, 
DPH, místní poplatky, internetové připojení 
(WiFi, kabel), parkovací stání a vstup do 
infračervené sauny.

Aktuální ceny za ubytování:




