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Jejda, dochází
mi papír

ZDARMA
Ať už říkají cokoli,
ve skutečnosti
mají žáci i učitelé
školu rádi: jsou
tam přestávky.
-Eduard Bass-

Stezka v korunách stromů
Putování krajinou břidlice
Do kraje praotce Čecha

KAM vybírá z obsahu
Milí čtenáři,
začíná červen, měsíc
tak nějak tradičně patřící žákům a studentům.
Začíná Mezinárodním
dnem dětí a vidinou, kdy
„zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží...“.
Učivu se věnují jen vlažně, často z výletů či při
suplování, a někteří se za
pět minut dvanáct snaží
optimalizovat vysvědčení představám rodičů. Nižší
ročníky středních odborných škol v květnu a červnu
mizí na praxích a ve škole probíhají maturity. Také
naše redakce poskytla azyl několika studentům z různých škol. Bylo zajímavé mluvit s generací, která zatím
jen matně tuší, co je život. Školu vnímají na základě
svých zkušeností jako každodenní povinnost, někteří
jako nenaplněná očekávání od vzdělání, jiní jen jako
nutné zlo. Všichni jsou ale nadaní, přímočaří, schopní rychle pochopit i ty nejsložitější učené definice,
pokud jim je ale ukážete à la Komenský, škola hrou,
nejlépe v praxi. Mají rádi prostor pro komunikaci, stejně jako možnost prezentace vlastních názorů. Potom
se umí otevřít, sami uvažují, dedukují a tvoří. Svačinu
hravě zvládnou tak, že v jedné ruce drží obloženou
housku a v druhé mobil. Nejsou ale jiní. Jen místo
novin u oběda si čtou zprávy z mobilu.
Také proto se červnové vydání magazínu KAM po
Česku v míře nebývalé věnuje dětem a rodinám s dětmi. Je lhostejno, zda se jedná o tátu, mámu a děti,
nebo o babičku, dědu a vnoučata, či jinak k dětem
příbuzné osoby dospělé. Není nutno, aby bylo přímo
veselo, ale aby dětem byla dána šance odmala vnímat svět kolem sebe v co nejširší možné míře. Na nás
dospělých potom je, abychom jim ukázali co nejvíce
oněch pomyslných dveří, které vedou k poznání. Ano,
projít už musí samy. Souhlasím, ale proto snad člověk
sbírá léta zkušenosti, aby jako moudrý věděl, jak se
správně mladý stromek ohýbá, aniž by se zlomil.
Těšit se můžete na řadu výletů do zábavních parků, skanzenů, expozic, na památky nebo do ulic měst,
vždy však míst plných neuvěřitelných zážitků a setkání. Setkání třeba se zvířátky, zručnými řemeslníky,
veselými kejklíři, pouličními zpěváky a herci nebo se
strašidly z mechu a kapradí. Chybět nebude poznání,
tvořivé dílny a dílničky, dětské dny i jiná zábava, a to
nejen na víkend. Počasí bude jistě přát také výletům
do přírody, kde se to zelení a zvuky lesů, vod a strání
zvou na setkání, třeba s vámi.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

Jan Hrušínský se narodil 9. června 1955 v Praze.
Po absolvování Pražské konzervatoře v roce 1976
nastoupil do angažmá v Činoherním studiu v Ústí
nad Labem, kde zůstal do roku 1984. Poté působil
v pražském Realistickém divadle, v Divadle Na Zábradlí nebo v Divadle ABC. V roce 2002 založil Divadelní společnost Jana Hrušínského a v roce 2004
pražské Divadlo Na Jezerce.
Má za sebou mnoho rolí ve filmu a v televizi,
ale nejvíce času věnuje právě Divadlu Na Jezerce.

Kam byste pozval na výlet naše čtenáře?
Určitě bych rád všechny pozval do jižních Čech,
které miluji a od dětství jsou mým druhým domovem. Seznámili se tam moji rodiče a kdysi dávno
byly jižní Čechy hlavní divadelní štací mojí babičky
a divadelní společnosti mých předků. O rázu jihočeské krajiny, bohaté historii a milých lidech, kteří
tam žijí, není třeba příliš hovořit.
A kdybych měl všem doporučit, které město tam navštívit, bylo by to těžké rozhodování.

Jan Hrušínský na své chalupě na Třeboňsku

Rybník Svět v Třeboni od Krčínova pomníku

Dopisy čtenářů
Dobrý večer, pane šéfredaktore, zdravím Vás
z Liberce, moc děkuji za pozdrav pro dcerku
Adélku v březnovém čísle KAM po Česku –
měla z něj velkou radost ona i naši kamarádi,
kteří časopis čtou a Váš vzkaz tam našli. Chtěla bych reagovat na Vaši výzvu z květnového
úvodníku „Napíšete nám, kam jste se v květnu
vydali?“.
Nám se letos podařilo získat pro sebe pár volných dní a vyrazili jsme do Královéhradeckého kraje. Byli jsme v právě zrekonstruovaném
Hospitalu Kuks, na Zvičině, v ZOO Dvůr Králové, v Erbenově rodném Miletíně, v Babiččině
údolí, na zámku v Ratibořicích. A všude jsme
byli potěšeni tím, co jsme viděli a zažili – památky a turistické cíle byly doslova naleštěné
a zářily čistotou, průvodci byli vlídní, trpěliví,
vzdělaní a bylo na nich vidět, že svou práci
dělají s láskou a velkým nadšením. Místa, která
jsme navštívili, právě procházela zatěžkávací
zkouškou prodloužených květnových víkendů a my jsme museli uznat, že provozovatelé
mysleli na vše – na dostatek parkovacích míst,
dostatek toalet, občerstvení, suvenýrů. Jediné,
co nás opravdu nemile překvapilo, bylo chování některých návštěvníků – je zarážející, jak
jsou někteří bezohlední k lidem okolo sebe,
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Třeboň, Jindřichův Hradec, Český Krumlov nebo
Budějovice, Tábor či Písek? Samá krásná místa
s úžasnými památkami a nádhernou krajinou.
Díky listopadové revoluci a pádu komunismu
česká města rozkvetla, a když jsme často s mnoha
věcmi nespokojení, možná trochu zapomínáme,
jak naše země byla zubožená a jak vypadala před
rokem 1989.
Moc děkuji za zajímavý tip na krásný výlet a přeji Vám hodně úspěchů v nelehké úloze divadelního
principála.
Marcela Kohoutová

k památkám i k přírodě. Když jsme na našich
cestách nacházeli (a sbírali) hromady odpadků
(PET lahve, obaly od sušenek, sklo, konzervy,
dětské pleny...) a když jsme vyslechli stesky
pracovníků infocenter na hrubé chování turistů, napadalo mě: neberme jako samozřejmost práci lidí, kteří se starají o provoz hradů,
zámků, rozhleden, muzeí..., nedělejme si z naší
země smetiště, chovejme se k sobě navzájem
i ke svému okolí s respektem a úctou. To bych
opravdu přála nám všem.
Martina Pokorná, Liberec
Co dodat? Máte pravdu, náš český přístup je
vpravdě originální.

Natálka v expozici Pravěk očima Zdeňka Buriana, ZOO DK

Časopis KAM jsem obdržela na Informační
službě teprve včera, proto posílám na poslední chvíli.
Magda Nanútilová, Mladá Boleslav
Květnové vydání vyšlo tentokrát o něco později,
většinou 5., a někde dokonce až 6. května. Zjistili jsme to až mezi svátky poté, co nám tiskárna
hlásila, že si distribuční firma PPL pro časopisy
vůbec nepřijela. Na vysvětlenou mi bylo sděleno,
že společnost PPL přecházela na nový počítačový systém, který však selhal. Inu, když nebyly
počítače, také jsme si poradili, ale dnes, dnes to
bez nich prostě nejde, i kdyby na chleba nebylo.
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © Ivan Kahun, archiv Divadla Na Jezerce a redakce

KAM na výlet s JANEM HRUŠÍNSKÝM

KAM to vidí

foto © Wikimedia Commons

Jan Hus se na pozvání krále Zikmunda vydal na koncil v Kostnici u Bodamského
jezera v domnění, že mu tu bude umožněno svobodně disputovat o své nauce
a víře. Teprve až na místě zjistil, že půjde čistě o právní proces, a navíc s ním.
Koncil, který svolal Jan XXIII., měl za
cíl ukončit papežské
schizma, kdy v katolické církvi zastávali úřad
papeže dva i více papežů. Dále reformovat
některé pořádky v církvi a odstranit současné hereze (kacířství či
blud). Mistr Jan Hus se
dočkal tří veřejných slySpiezer Chronik, 1485
šení. Během druhého,
které se konalo 7. června 1415, mu Bůh seslal znamení, které nevěstilo nic
dobrého – došlo k úplnému zatmění Slunce, které
bylo vidět nejen v Kostnici a Praze, ale také v celé
Evropě, severní Africe a Asii. Po třetím výslechu
8. června již nebylo pochyb, že mistr Jan Hus bude
upálen. Přesto zůstal naživu ještě celé čtyři týdny,
během nichž na něho bylo neustále naléháno, aby
své učení odvolal. Žalostný zdravotní stav, špatná
strava ani okovy mu nezabránily sepsat několik dopisů na rozloučenou. Nejznámějším z nich je „List

všem věrným Čechóm“, ve kterém Čechy prosí,
aby se vždy drželi Boha a jeho pravdy, aby milovali
dobré kněží a nehodných se varovali. Oznamuje
také, že odvolat nemohl a že doufá, že Bůh učiní
větší prospěch skrze jiné.
-JS-

Tobias Stimmer, 1587

Zapomenutá
Přemyslovna (710 let)
Česká
princezna a slezská kněžna
Anežka Přemyslovna
(15. červen 1305–
1336/1337) byla nejmladší dcerou českého
a polského krále Václava II. Narodila se v druhém manželství Václava II. s Eliškou Rejčkou.
Její nevlastní starší
sestrou byla Eliška
Přemyslovna, pozdější
matka císaře Karla IV.
Náhrobní deska Anežky
Václav nedlouho poté,
a Jindřicha, radnice ve
co přišla jeho nejmladSlezském Lvůvku
ší dcera na svět, zemřel
a králem se stal později zavražděný Václav III. a Přemyslovci vymřeli po meči. V roce 1316 byla Anežka
provdána za slezského knížete Jindřicha I. Javorského. Manželství ale zůstalo bezdětné, protože
Anežka prý během jízdy na koni přišla o své nenarozené dítě. Jindřich se už po manželčině smrti
znovu neoženil.
-mak-

foto © Wikimedia Commons

Zatmění v Kostnici (600 let)

Český Hippokrates (420 let)

Jan Marek Marci

Osobní lékař dvou císařů – Ferdinanda III. a Leopolda I. – vystudoval teologii a filosofii v Olomouci a lékařskou fakultu na Karlově univerzitě (1625),
kde poté působil jako profesor, děkan i rektor. Do
všech oborů, kterými se zabýval, dokázal vnést
nové poznatky a nové úhly pohledů. Je považován
za zakladatele spektroskopie. Ve své době byl však
ceněn hlavně jako lékař. Jeho pacientem a osobním přítelem se stal také Bohuslav Balbín, kterého
vyléčil z černých neštovic, za což se mu na oplátku
dostalo opěvné básně. Málo se ví, že za zásluhy při
obraně Prahy před Švédy mu byl udělen šlechtický
titul falckrabě s přídomkem „de Kronland“ („z Lanškrouna“). Objevy učiněnými ve fyzice, optice a mechanice v mnohém předstihl své slavné následovníky (Newtona, Hooka, Grimandiho), kteří jeho dílo
znali a vycházeli z něj. V době pobělohorského
úpadku české vědy a kultury byl jedním z mála nositelů pokroku v medicíně u nás. Jeho jméno je napsáno na plášti Národního muzea v Praze, v seznamu nejslavnějších jmen české historie. Jan Marcus
Marci zemřel v Praze 10. dubna 1667.
Alice Braborcová

Toč sa, děvčico… (210 let)
Skočné tanec, zvané polka, znajó lidi
snad všade. Ale jen málo kteři vijó, že ho
vymyslela žena, Anna Chadimová, od
jejihož narození uplyne 11. června 210 let.
Novymu tancu se zprvu řikalo maděra či nimra,
podle lidové pisničky Stréček Nimra kópil šimla, na
niž Anna nekdy v roce 1830 začala provádět nezvykly kroky. Mezi přihlížejícima byl tehdá i učitel
Josef Neruda, které si nápěv poznamenal, a hle,
zrodila se polka. Když tanec v roce 1835 dorazil do
Prahy, byl překřtěn na „půlka“ (podle polovičního
rytmu) a nakonec na polku. Z Čech se pak nové tanec plné temperamentu rozšířil do okolních zemí.
Martina Jurová

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Poslední z českých polyhistorů, renesanční lékař, matematik, fyzik, astronom
a filosof Jan Marcus Marci (z Kronlandu) se narodil 13. června 1595 v Lanškrouně.
Na počest našeho největšího přírodovědce 17. století byl pojmenován kráter na
odvrácené straně Měsíce.
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KAM to vidí

Historia magistra vitae Pražská pitva (415 let)

2. červen 1855 (160 let)
V Osenici v okrese Jičín se
narodil Karel Förster, český
houslista, varhaník a hudební skladatel. Jeho otcem byl
učitel hudby Josef Förster. Po
absolvování studia na Pražské
konzervatoři se stal houslistou
Prozatímního divadla, později
také varhaníkem v Moravských
Budějovicích.
3. červen 1535 (480 let)
Narodil se Kašpar Kaplíř ze
Sulevic, karlštejnský purkrabí a nejvyšší zemský písař
Království českého. Díky autoritě u českých stavů se stal
vůdcem stavovského povstání
proti Habsburkům. 21. června
1621 byl však popraven na
Staroměstském náměstí spolu
s dalšími českými pány.
3. červen 1930 (85 let)
V Praze se narodil český filmový
režisér a scenárista Václav
Vorlíček. Po vystudování režie
na pražské FAMU nastoupil
jako asistent režie do filmového studia Barrandov. Mezi jeho
nejznámější filmy patří pohádky
(Arabela) nebo komedie (Pane,
vy jste vdova!).
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Uskutečnila se v Řečkově koleji v Praze 8. až 12. června na těle
oběšeného odsouzence a jen málokdo si dnes umí představit, jaký
rozruch vyvolala. Tělo nešťastníka
bylo rozčtvrceno a sama pitva
byla přijata velmi rozporuplně.
Odborná veřejnost doslova jásala,
zato laická Jesenského odsoudila.
To ho ale neodradilo od následné
Staroměstské náměstí v Praze 21. 6. 1621 v čase popravy 27 českých pánů
Jan Jessenius
přednášky i publikování průběhu
pitvy v jednom ze svých spisů. Jedalších jedenácti českých pánů byla
popraven na Staroměstském náměstí.
senský (1566–1621) byl slovenský provystavena pro výstrahu na tribuně
Jeho tělo po popravě potkal podobný
fesor anatomie působící v Praze, který
Staroměstské věže po dobu deseti let.
osud jako tělo oběšence, kterého pibyl také osobním lékařem císaře RuPoté byla potají sejmuta a pohřbena
tval. Kat Jan Mydlář mu nejprve vyřízl
dolfa II. a krále uherského Matyáše. Do
neznámo kde. Zbylé ostatky těla však
jazyk, poté jej sťal. Později bylo jeho
našich dějin vstoupil i jako vůdčí osobnebyly nikdy nalezeny.
tělo rozčtvrceno, vpleteno do kola
nost protihabsburského stavovského
a hlava s kusem jazyka spolu s hlavami
povstání, za což byl 21. června 1621
Marie Kulinkovská

foto © Wikimedia Commons

2. červen 1420 (595 let)
Pražané zrazeni Čeňkem
z Vartenberka učinili nejprve
útok na Pražský hrad, avšak
jejich útok byl krvavě potlačen.
Jejich odplatou bylo vypálení
čtyř klášterů – Břevnovského,
Strahovského, Matky Boží
a sv. Tomáše. Dále také zpustošili celou Malou Stranu.

Pojďme se společně vydat do spletitých zákoutí lidské anatomie. K jejímu poznání nesporně
přispěla první veřejná pitva, kterou v českých zemích provedl Ján Jesenský (Jessenius) v roce
1600.

Úlevný patent (335 let)
Císař Leopold I. nebyl žádný lidumil. Přesto vydal v Pardubicích 28. června 1680 první robotní
patent (Pardubitzer Pragmatica), který měl zmírnit už tak napjaté vztahy mezi vrchností
a sedláky. Výnos byl však pány často porušován.
Za třicetileté války klesla
česká populace o čtvrtinu,
venkov byl zdecimovaný
a zbylí sedláci měli odvádět
neúměrně vysoké daně Vídni. Na krajinu udeřila epidemie moru a na společnost
tvrdá rekatolizace. V roce
1679 se vídeňský dvůr uchýlil do Prahy, a tak se naskytla
příležitost přednést císaři
stížnosti na tvrdé zacházení. Císař sice petice od sedláků přijímal, ale vyhovět
jim nechtěl. Naopak, poslal
proti sedlákům vojsko, které tvrdě zakročilo. Byl sice
nastolen klid, ale císaři bylo
jasné, že robotní povinnosti

Císař Leopold I. (Benjamin von Block, 1672)

bude muset zmírnit. Poté co
před morem uprchl z Prahy
do Pardubic, vydal úlevný
patent. Snížil robotní povinnost na tři dny v týdnu (kromě mimořádných situací),
zakázal šlechtě vybírat daně
protiprávně, zvyšovat dávky
a požadoval křesťanské zacházení s poddanými. Zakázal také práci o víkendech.
Zajímavostí je, že patent
začal platit na Moravě až od
roku 1713. Bylo by však naivní se domnívat, že šlechta
patent dodržovala. Nicméně
to byl první krůček k osvícenským reformám Josefa II.
-aba-

1230

1255

1370

(785 let)
Judita
Přemyslovna
* 1201
† 2. 6. 1230
dcera Přemysla
Otakara I. –
pohřbena
v klášteře Viktring

(760 let)
Špitál
Křižovníků
s hvězdou
20. 6. 1255
založen
Václavem I.
a Anežkou,
řehole sv. Kláry

(645 let)
Jan Zhořelecký
* 22. 6. 1370
† 1. 3. 1396
nejmladší syn
Karla IV. a Alžběty
Pomořanské

foto © Wikimedia Commons

1. červen 1910 (105 let)
V Pelhřimově se narodil sochař Jan Kodet. Umělecké
nadání zdědil po otci sochaři
Emanuelovi Kodetovi. Jeho
tvorba byla ovlivněna dobovými uměleckými směry, zejména
kubismem a poetismem. Jeho
syny jsou malíř a sochař Kristian
Kodet a herec Jiří Kodet
(† 2005).

KAM to vidí

Vynálezce romaneta (175 let)

Historia magistra vitae

Slavný smíchovský rodák Jakub Arbes (1840–1914) se měl stát původně obuvníkem. Rodiče ale
přesvědčil, že to pro něj není to pravé, začal studovat a stal se žurnalistou a spisovatelem. Jeho
literární záběr byl velký, nejvíce se však proslavil tzv. romanety – žánrem, který sám vynalezl.
Jejich jméno mu pomohl vybrat Jan Neruda, jeho učitel, přítel a velký vzor.

6. červen 1935 (80 let)
V Praze se narodil český herec
Karel Augusta. Po absolvování
studií na DAMU začal účinkovat
v divadle v Uherském Hradišti
a později také v Divadle Na
Zábradlí. Objevil se v téměř
sto padesáti filmech, například
Vrchní, prchni (1980) nebo
Kamarád do deště (1988).

foto © Wikimedia Commons

Jako redaktor Národních listů
podněcoval Arbes svými články český
národ, jenž trpěl pod rakouskou nadvládou. Byl často vyslýchán, a dokonce
odsouzen na 15 měsíců vězení v České

Lípě. Poté několik let působil jako dramaturg Prozatímního divadla a od
roku 1876 se živil jako spisovatel na
volné noze. Jeho zásluhy o českou literaturu byly oceněny členstvím v České
akademii věd a umění. Na konci života bojoval se slepotou, přesto se dál
účastnil veřejného života.
Jana Stránská
U příležitosti 175. výročí Arbesova
narození připravují jeho potomci
a fanoušci druhý ročník Slavností
Jakuba Arbesa. Součástí oslav bude
vyhlášení literární soutěže na téma:
„Napiš romaneto! ... nebo se o to
alespoň pokus!“

Pamětní deska Jakuba Arbesa v České Lípě

Romaneto je obsáhlejší povídka
s tajuplným dějem a prvky detektivky
či sci-fi. Námětem jsou neobvyklé jevy
a tajemné záhady s překvapivým rozuzlením na konci příběhu.

Od anarchismu ke komunismu (140 let)
V červnu uplyne 140 let od narození Stanislava Kostky Neumanna, novináře a levicového
básníka. V mládí obdivoval anarchismus, za což se dostal dokonce do vězení, ale také stál u zrodu
komunistické strany.

foto © GHMP

Narodil se 5. června 1875 v zámožné rodině pražského advokáta
a poslance. Po přerušení středoškolských studií se stal novinářem

Bronzová busta S. K. Neumanna (Miloš Zet, 1960)

a spisovatelem. V soudním procesu
a politické aféře s tzv. Omladinou
(1893–1894) byl odsouzen k ročnímu
trestu vězení v Plzni na Borech. Propuštěn byl v rámci amnestie a v roce 1896
vydal Almanach secese, kde chtěl sjednotit všechny literární směry té doby.
Následovala životní etapa zasvěcená
anarchismu. V roce 1899 se oženil s Kamillou Krémovou, se kterou měl syna
Stanislava, pozdějšího známého herce
(např. král v pohádce Pyšná princezna). Manželku ale zanedlouho opustil
a s druhou ženou Boženou Hodačovou
měl dceru Soňu. V letech 1905–1915
žil na Moravě, opustil anarchii, věnoval se přírodě a přispíval do Lidových
novin. První světovou válku prožil na
albánské frontě jako řidič sanitního

vozu. Ve 20. letech spoluzakládal KSČ
a nadšeně budoval tzv. levicovou kulturní frontu. Za druhé světové války
se ukrýval a zemřel 28. června 1947
v Praze.
Drahomíra Samková

1585

1640

1785

(430 let)
Řád zlatého
rouna
3. 6. 1585
udělen
Rudolfu II., císaři
římskému, králi
uherskému
a českému

(375 let)
Leopold I.
* 9. 6. 1640
† 5. 5. 1705
císař římský, král
český a uherský

(230 let)
Jean-François
Pilâtre de Rozier
15. 6. 1785
zahynul
v balonu vlastní
konstrukce

6. červen 1620 (395 let)
Ferdinand II. pověřil
Maxmiliána I. Bavorského
správou Čech a uzavřel s ním
spojenectví. Ferdinandova
strana získala nad českými
vzbouřenci opět převahu,
kterou završila porážka armády
Fridricha Falckého na Bílé hoře.
Maxmilián opustil Prahu s bohatou kořistí.
9. červen 1970 (45 let)
Při jedné z nejtragičtějších
povodní na jižní Moravě zahynulo 34 horníků Dolu Dukla
Šardice, do kterého se vylil
Šardický potok. Událost byla
děsivá nejen kvůli množství
spadlých srážek a jimi vyvolané
průtokové odezvě na vodních
tocích, ale i rozsahem škod
v místních obcích.
11. červen 1925 (90 let)
V Praze se narodila sportovní gymnastka a olympijská
vítězka Božena Srncová.
Jejím největším úspěchem
bylo olympijské zlato v soutěži
družstev žen v roce 1948. Na
OH v Helsinkách roku 1952 získala s družstvem žen stříbrnou
medaili. Zemřela 30. listopadu
1997.
12. červen 1345 (670 let)
Vojska polského krále Kazimíra
vtrhla do Ratibořska
a Opavska. Český král Jan
Lucemburský svolal české
i moravské pány do Kutné
Hory a hrozbou si vynutil jejich
účast na vojenském tažení do
Horního Slezska. Po obléhání
Krakova uzavřel Kazimír příměří.
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KAM to vidí

Historia magistra vitae Léčba ﬁlmem (120 let)

Jen těžko si dnes umíme
představit prvorepublikový
černobílý film, komedii, bez
tohoto skvělého českého
herce. Filmů byla celá řada,
vzpomeňme například na
C. a k. polního maršálka, Muže
v offsidu, Hrdinného kapitána
Korkorána, Školu základ života, Klapzubovu jedenáctku
nebo Hotel Modrá hvězda.
Zajímavostí je, že poté co ve
dvacátých letech sám financoval film Takový je život, a to
jen proto, aby si mohl zahrát
po boku ruské herečky Věry
Baranovské, zadlužil se a dluhy splácel následujících 14 let.

13. červen 970 (1045 let)
V Praze na Proseku byl českým vévodou Boleslavem
Nábožným založen kostel
sv. Václava. Tento románský
kostel je nejstarší svatyní, která
byla zasvěcena dědici české
země, pravděpodobně je také
starší než bývalá malostranská
rotunda sv. Václava.
15. červen 1615 (400 let)
V Praze jednal generální sněm
za účasti českých, moravských,
slezských a lužických stavů
o konfederaci zemí Koruny
české. Jednalo se například
o vytvoření krajských sjezdů
či o obnovení smluv s některými evropskými panovníky.
Moravané, Slezané i Lužičané
však projevili nespokojenost
nad přístupem českých stavů.
15. červen 1615 (400 let)
Na generálním sněmu v Praze
byly schváleny artikuly „O zachování starožitného jazyka
českého a vzdělání jeho“, označované jako jazykový zákon
z roku 1615. Tyto artikuly měly
za cíl ochranu češtiny jako státního jazyka. Zákon byl reakcí na
rostoucí počet cizinců, zejména
Němců.
15. červen 1890 (125 let)
Velkoprůmyslník Alois Oliva
s manželkou Luisou odkázal
dva své pražské domy k financování nově založené vychovatelny problémových dětí
v Říčanech u Prahy (dnes dětská
léčebna Olivovna). V říjnu 1896
byla budova oficiálně otevřena
pro 80 dívek a 40 chlapců.
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Proto se také ve třicátých letech tak
často objevoval na filmovém plátně.
Jeho začátky u filmu nejsou jen
herecké, ale také scenáristické a režisérské. Oženil se s herečkou Máňou
Ženíškovou, dcerou Julia Ženíška, zakladatele a ředitele společnosti Ford
Motor Company, a vnučkou malíře
Františka Ženíška. Měli spolu dceru
a také syna, známého filmového výtvarníka Theodora Pištěka ml. (* 1932).
Se svou ženou se před filmovou kamerou setkal několikrát, většinou však
jako její otec, např. ve filmu Takový je
život. Z poválečných filmů si připomeňme alespoň Císařova pekaře...,
Anděla na horách nebo Florenc 13.30.
Pavel Vančura

foto © Wikimedia Commons

Theodor Pištěk (13. června 1895 – 5. srpna 1960) pocházel z divadelnické rodiny, ale po studiu
na vinohradském gymnáziu se přihlásil ke studiu medicíny. Po smrti otce se k divadlu vrátil,
osudným se mu ale stal film, němý i zvukový. Jeho nejznámější filmovou partnerkou byla Antonie
Nedošínská.

Zůstal za velkou louží (110 let)
Jan Werich vždy říkával, že byli s Voskovcem jako dvojčata. Nemuseli být spolu, a přece věděli,
co ten druhý dělá. Společně vytvořili Osvobozené divadlo, které se v české kultuře stalo
nesmrtelným pojmem.
Jiří Voskovec (Wachsmann)
se
narodil
19. června 1905 v Sázavě. Vystudoval gymnázium v Praze, v Křemencově ulici, kde se také
prvně setkal s Janem
Werichem. Po získání
stipendia
pokračoval
ve studiích na lyceu
ve francouzském Dijonu a v roce 1924 začal
studovat práva. Za studií napsal s Werichem
divadelní představení
Vest pocket revue, kde si zahráli hlavní
role. A protože představení mělo velký
úspěch, začali se oba věnovat herectví. Na scéně Osvobozeného divadla

zavřít a emigrovat do
USA. Po válce se Voskovec vrátil, ale po komunistickém puči v roce
1948 definitivně odešel
za velkou louži. V USA
se uplatnil jako uznávaný divadelní a filmový
herec George Voskovec.
Se svým přítelem Werichem si celá léta mohl
jen dopisovat. Jiří Voskovec zemřel necelý rok po
Werichovi, 4. července
S Janem Werichem Voskovce pojilo celoživotní přátelství
1981. Oba přátelé se nakonec přece jen sešli, smutné ale je, že
prostřednictvím inteligentního humoaž ve společné hrobce na Olšanských
ru reagovali na tehdejší politické a sohřbitovech.
ciální problémy. V roce 1938 byli ale
nuceni kvůli nacistické hrozbě divadlo
Marcela Kohoutová

1825

1850

1855

(190 let)
Hildegarda
Luisa Bavorská
* 10. 6. 1825
† 2. 4. 1864
princezna,
kněžna těšínská,
matka M. Terezie

(165 let)
Poštovní
známky
1. 6. 1850
první v zemích
Koruny české,
tehdy součást
Rakouského
císařství

(160 let)
Edvard Jelínek
* 6. 6. 1855
† 15. 3. 1897
český publicista,
organizátor
všeslovanských
vztahů

foto © Filmové muzeum

12. červen 1480 (535 let)
V pondělí vyjel král Vladislav
z Prahy do Kutné Hory s doprovodem několika staroměstských Pražanů. Na místě však
byli Pražané zajati, uvězněni
a mučeni za to, že zpívali píseň
„Věrní křesťané, silně doufejme
o Kristově večeři“, kterou král
Vladislav přísně zakázal.

KAM to vidí

Osudem zkoušená země (70 let)

Historia magistra vitae

Podkarpatská Rus, rovněž Zakarpatská Ukrajina, je jedním z historických samosprávních celků
Československa v letech 1919–1939. Jejím hlavním městem byl Užhorod. Našinci je tato krajina
známá zejména prostřednictvím Olbrachtova románu Nikola Šuhaj Loupežník, odehrávajícího se
v okolí Koločavy. Od anexe území Sovětským svazem uplyne 70 let.

16. červen 1410 (605 let)

Území Podkarpatské Rusi patřilo
historicky pod správu Svatoplukovy
Velkomoravské říše. Později bylo ovládáno Maďary a Kyjevskou Rusí. Od
11. století až do 1. světové války bylo
území pevnou součástí Uherského
království. Většinovým obyvatelstvem
byli Rusíni, avšak byly zde i početné
skupiny Maďarů, Němců, Židů a Rumunů.
Během 1. světové války uzavřeli
představitelé rusínské emigrace dohodu s T. G. Masarykem o možném
budoucím začlenění země do Československa. Situace samotná však
příliš jednoznačná nebyla, byly zde
i tendence k připojení se k Ukrajině,
menšinově byl požadován samostatný
stát či propojení k jinému státu. Teprve na přelomu května a června 1919
došlo k definitivnímu příklonu k Československu. Území získalo autonomii,
i když do značné míry pouze formální.
A tak k jejímu faktickému naplnění došlo až v listopadu 1938, i když pouze na
krátkou dobu. Již na jaře 1939 po zřízení Protektorátu a Slovenského státu
došlo k okupaci území Maďarskem.
Podle československo-sovětských
dohod mělo být území po osvobození opět připojeno k Československu.
Sovětský svaz však vyvolal hnutí za
připojení území k SSSR. Na přelomu

spisy a knihy „na něm závislé“.

Pražský arcibiskup Zbyněk
Zajíc z Hazmburka vydal příkaz shromáždit Viklefovy
O měsíc později nechal tyto
zabavené knihy na dvoře svého
malostranského paláce veřejně
spálit.
18. červen 1860 (155 let)
Český politik F. L. Rieger předložil při audienci u císaře obsáhlé
memorandum, které bylo jakýmsi vyhlášením českého politického programu. Požadoval
v něm vydávání českých poli-

Mapa Československa (1919)

tických novin, jazykovou rovnoprávnost na úřadech a školách
a oživení státních institucí.
.
21. červen 1130 (885 let)
Český kníže Soběslav I. nechal
na Vyšehradě popravit dva
služebníky českých hrabat
Miroslava a Střezimíra – Skocha
a Jaroše. Ti měli úkladnou vraždu Soběslava I. vykonat. Za to
byli nejprve do kola vpleteni,
oči jim byly vyloupnuty, ruce
a jazyk jim byly uříznuty.

Krajina poblíž Chustu
Koločava

22. červen 1085 (930 let)
V Praze propukla morová

foto © Wikimedia Commons

října a listopadu
1944 se konaly první
„svobodné“
volby
za dozoru vojenské
diktatury. Komunističtí poslanci (ostatní
strany byly zakázány) vyvolali hlasování o připojení země

k Ukrajinské sovětské republice, které
bylo potvrzeno i manifestem v Mukačevě. Dne 29. června 1945 byla celá
oblast odstoupena Československem
Sovětskému svazu. Tento akt provázela migrace 120 000 obyvatel do Československa a narovnání hranic mezi
Slovenskem a SSSR.
Tomáš Kašička

epidemie, která trvala až do
měsíce listopadu. Mor se rychle
rozšířil po celé Evropě. Počet
obětí se zvyšoval, denně bylo
pohřbeno na 50 mrtvých.
26. červen 1695 (320 let)
Na severomoravském panství

1910

1940

1955

Hukvaldy vypuklo nevolnic-

(105 let)
Ing. Jan Kašpar
19. 6. 1910
poté co 16. 4.
uletěl vzdálenost
2 km, složil
pilotní zkoušku

(75 let)
Robert Bakalář
* 6. 6. 1940
† 3. 8. 2011
sportovní novinář
a komentátor

(60 let)
I. celostátní
spartakiáda
23. 6. 1955
Masarykův
státní stadion,
účast 1 690 000
cvičenců

ké povstání 1 500 povstalců z 30 vesnic panství. Lidé
vystoupili se zbraní v ruce proti
olomouckému biskupovi Karlu
z Lichtenštejna a žádali zmírnění svých robotních povinností.
Povstání bylo tvrdě potlačeno.
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jak se dnes jmenuje výstaviště v někdejší
pražské Královské oboře?
a) Stromovka
b) Výstaviště Praha-Holešovice
c) Park kultury a oddechu Julia Fučíka

Národopisná výstava
českoslovanská 1895
Národní zemědělské muzeum Praha zahájilo v květnu dokumentární výstavu
„Národopisná výstava českoslovanská 1895“. Výstava má seznámit návštěvníka
s mnohostranným významem a odkazem této slavné historické národopisné
výstavy konané před 120 lety v Praze, jejímž cílem bylo předvést život českého
a slovanského lidu.
Výstava se tehdy konala na stejném místě jako
Zemská jubilejní výstava v roce 1891, na výstavišti
v pražské Královské oboře. Předcházely jí tři roky
přípravných prací v jednotlivých regionech, 170
krajinských výstav a početné národopisné slavnosti. Přípravné stavební práce začaly na podzim
roku 1894. Jednalo se o českoslovanskou dědinu s lidovými stavbami a vedle nich zde vyrostla
Stará Praha, např. Staroměstské náměstí z konce
16. a počátku 17. století. Také zde byly postaveny budovy moderního průmyslu, cukrovarnictví,
amfiteátr, divadelní budova a světelná fontána,
elektrárna, pavilony pro žurnalisty, hudebníky
a umělce, šatny, bludiště a jiné menší stavby, zařízení pro elektrické osvětlení, položení vodovodů
a plynovodů, úpravu cest, zahradnictví. Bylo třeba
upravit Národopisný palác a další pavilony, kam
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2. Kdo byl hrabě Vladimír Lažanský?
a) pražský primátor
b) člen ruské carské rodiny
c) člen starého českého šlechtického rodu, významný představitel české kulturní a politické
scény na přelomu 19. a 20. století
3. Národopisná výstava českoslovanská
v roce 1895 položila, stejně jako předtím
Zemská jubilejní výstava v roce 1891,
základy sbírek pro některá pražská muzea,
např.:
a) Letecké muzeum Kbely
b) Národní zemědělské muzeum
c) Muzeum Kampa

?

bylo nutné pořídit výstavní skříně, dále byly postaveny pavilony sokolství, hasičství, hradu Kokořín,
válečnické oddělení a několik menších pavilonů
pro restaurace a zábavu.
V úterý 15. května 1895 byla výstava zahájena
před pozvanými hosty svatováclavským chorálem,
úvodní slovo pronesl hrabě Vladimír Lažanský.
Poté se odpoutal od země velký balon s nápisem
Národopisná výstava českoslovanská otevřena
a v pravé poledne se otevřely brány výstaviště
i platícím návštěvníkům. V den zahájení Národopisné výstavy českoslovanské bylo pozváno 7 000
hostů, dalších 2 857 návštěvníků výstavy bylo platících. Za první týden navštívilo výstavu více než
60 000 osob.
Dokumentární výstavu Národopisná výstava
českoslovanská 1895 návštěvníci najdou v malém
sále v 1. patře budovy Národního zemědělského
muzea Praha. Výstava potrvá do 31. 10. 2015.

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz
(soutěže) nebo na adresu redakce.
Deseti vylosovaným výhercům věnuje Národní
zemědělské muzeum čestnou vstupenku do
všech poboček NZM.

Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, 170 00 Praha 7 – Letná
www.nzm.cz

KAM na výlet

Loretánská zvonohra slaví výročí
Loretánské zvonohře je letos přesně 320 let. Málokdo ví, že tato unikátní památka
byla vlastně původně zfušovanou zakázkou…

Neobyčejný příběh zvonohry začal na jaře roku
1694, kdy pražský obchodník s plátnem Eberhard
z Glauchova objednal zvony pro Loretu u Clauda
Fremyho v Amsterdamu. Fremy ale nebyl příliš
talentovaným zvonařem. Často se stávalo, že jeho

zvony město nebo jiný objednavatel vrátili, protože jejich zvuk nebyl dost čistý. Objednávka z Prahy,
z místa, kde o zvonohrách neměl v té době nikdo
ani potuchy, byla zřejmě pro zvonaře výbornou
příležitostí, jak se bez větších obav z námitek a reklamací zbavit nepříliš kvalitního zboží. Loretánská
zvonohra byla tedy ve své době spíše skromným,
nevýznamným nástrojem. Dnes je však považována za světový unikát. Jak je to možné?
V zemích s tradicí zvonoher byly nástroje často modernizovány a upravovány, takže se jich jen
málo dochovalo v původním stavu. Pražská zvonohra dnes paradoxně vyniká, protože po celá
staletí zůstala zachována její autenticita. Je jednou
z posledních hrajících historických zvonoher, které
fungují přesně jako v době svého vzniku.
U příležitosti kulatého výročí zprovoznění zvonohry připravila pražská Loreta do expozice nové
multimediální prvky. I když na věž samotnou návštěvníci kvůli bezpečnosti vystoupat nemohou,
od května budou moci díky kamerám a virtuálním
pohledům lépe pochopit, jak funguje dvojí mechanismus ovládání zvonů, odkud vlastně hraje
hudebník, zda se zvony vůbec pohybují a jakým
způsobem je tvořen jejich tón. Přijďte se podívat,

jak tato výjimečná hudební i technická památka
funguje!
Přesnější informace o termínu otevření nové
části expozice najdete na www.loreta.cz.
Loreta Praha
Loretánské nám. 7, 118 99 Praha 1
www.loreta.cz
www.facebook.com/loretapraha
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Piknik v Botanické zahradě Praha
Celoměstské celodenní setkání turistů a milovníků
zeleně v Botanické zahradě hlavního města Prahy
v Troji – neděle 21. června 2015.
dopoledne: hvězdicový pochod do Botanické
zahrady Praha, pro pěší turisty je připraveno 8 tras
v délce od 4 do 19 km a pro cyklisty 4 trasy od 20
do 25 km
start 9–12 hod. (všechny trasy)
 Kobyliská trasa – start na Kobyliském náměstí
před Salesiánským divadlem, pěší trasy 5 km
(kočárková) a 15 km, cyklotrasa 20 km
 Hloubětínská trasa – start u stanice metra B
Rajská zahrada, pěší trasy 13 km a 19 km, cyklotrasa 21 km
 Karlínská trasa – start před Muzeem hlavního
města Prahy na Florenci, pěší trasy 6 km a 8 km
(obě kočárkové), cyklotrasa 20 km
 Dejvická trasa – start u stanice metra A Dejvická (směr Šolínova, vysoké školy), pěší trasy 4 km
(kočárková) a 10 km, cyklotrasa 25 km
 Běžecká turistika – 10 km, sraz ve 14 hod. na
nádvoří Náprskova muzea, start ve 14.30 hod.,
cíl u vstupu do Botanické zahrady Praha. Účastníci, kteří splní limit 65 minut, budou zařazeni
do slosování o 3 ceny od firmy HERVIS SPORTS.

NAROVINU

AFRIKA
FEST

multikulturní hudební
a taneční vystoupení

20let
Centra Narovinu

19. a 20. června
mezinárodní škola Park Lane
Valdštejnská 151, Praha 1
metro Malostranská

10 | www.kampocesku.cz

Pro účastníky pochodu je vstup do venkovní části
Botanické zahrady zdarma.
Odpolední program od 13 do 18 hod. v Ornamentální zahradě Botanické zahrady.

Více informací na:
Infocentru KČT
www.clovecepohnise.cz

MĚSTOSVĚT
Město a jeho svět v ilustraci pro děti

10. 4. — 19. 6. 2015
Galerie Villa Pellé
výstava
besedy
kreslírny
čtení
hraní
mumraje

Vstupenkou je jakýkoliv dárek
do narozeninové beneﬁční tomboly.

adopceafrika.cz

cíl 11–16 hod. Botanická zahrada Praha – u Sekvojové louky (všechny trasy)
startovné: děti do 15 let 5 Kč, ostatní 20 Kč

www.villapelle.cz | Pelléova 10, Praha 6

KAM píše recenze
ukázkami z běžného života podanými mnohdy
netradičním způsobem. Nechybí ani kvízy, vzorově řešené úlohy a fyzikální soutěž na Facebooku.
Kniha je koncipována pro žáky druhého stupně základní školy a studenty středních škol, ale věříme,
že si ji oblíbí i zvídaví dospělí.
cena: 249 Kč

?

Který fyzikální zákon říká, že proti každé
akci vždy působí stejná reakce?
a) první Newtonův zákon
b) druhý Newtonův zákon
c) třetí Newtonův zákon
Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz (soutěže) nebo poštou na
adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí
obdrží od Edice ČT knižní dárek.

Radomír Šofr, Martin Vlach,
Zdeněk Drozd

Rande s fyzikou
S fyzikou se setkáváme na každém kroku. Nikdo
nepochybuje o její důležitosti, ale mnoho lidí si
myslí, že je to něco nezáživného a nepochopitelného. Pojďme se na ni ale podívat jinak! Zjistíme,
že je to docela sympatická a sexy slečna, prostě
Fyzika s velkým F. Kniha vznikla podle stejnojmenného cyklu České televize a obsahuje internetové
odkazy a QR kódy, které propojují text s názornými

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.

Karel Žák, Martin Majer,
Václav Cílek

Český kras –
Klíč k české krajině
Nechte se zlákat k návštěvě
České krasu, vápencového
území mezi Prahou a Zdicemi.
Krasové dutiny fungují jako
past na sedimenty, které uchovávají památky na dávno zašlé světy, třeba makaků nebo
jeskynních hyen kolem návrší
Zlatého koně. Vápnité sedimenty umožňují rekonstrukci jinde
dávno zmizelých etap ve vývoji
krajiny, a proto Český kras představuje klíč k poznání Pražské

kotliny i českého vnitrozemí.
V průběhu posledních dvaceti
let zde došlo k překvapivým
geologickým objevům i dobrodružným průnikům do nových
jeskynních systémů. Tato kniha
popisuje hlavní milníky geologického a geomorfologického
vývoje krajiny, jejího osídlení
i vlivu člověka. Fotografie, které
jsou podrobnou zprávou o stavu nadzemní i podzemní krajiny
Českého krasu, jsou provázeny
textem sepsaným autory, kteří
zde jako jeskyňáři i vědci aktivně působili celá desetiletí.
cena: 595 Kč
www.academia.cz

Pavel Soukup

Jan Hus – Život a smrt kazatele
K 600. výročí upálení mistra Jana Husa si nakladatelství
připravilo publikaci Jan Hus – Život a smrt kazatele. Kniha
pojednává o osudu tohoto významného a vlivného kazatele. Je zde vyobrazen úspěch a zejména pak rychlý pád
kazatele, který se původně těšil podpoře panovnického
dvora i přátelství pražského arcibiskupa. Jeho sláva byla
do té doby nevídaná a na jeho stranu se přiklonilo mnoho stoupenců. Brzy se ale Hus musel potýkat s potížemi:
udání, procesy, klatba, vyhnanství a po něm odchod do

Václav Havel

Pižďuchové
Pižďuchové je jediná kniha věnovaná dětem, kterou napsal Václav Havel. A to zprvu tvrdil, že pohádku pro děti nemůže napsat. Zaprvé proto, že
nic takého neumí, a zadruhé proto, že špatně vyslovuje hlásku r a v pohádkách jsou samí drraci,
krrálové, čarrodějové, prrincezny , trrpaslíci, rrusalky, rrarráškové a podobné potvorry, a zatřetí proto,
že nemá čas, neboť v pivovaru musí koulet sudy
s pivem. Ale přeci jen se povedlo a na světě je česko-anglická kniha pro děti. Pan Havel to nakonec
skvěle vyřešil, protože si vymyslel novou pohádkovou bytost bez r. Barevné ilustrace překrásně vyvedených Pižďuchů jsou od Jiřího Sopka, skvělého
malíře a dobrého přítele Václava Havla.
cena: 222 Kč
www.meander.cz

Kostnice. Tam byl Hus nakonec uvězněn a upálen jako kacíř. Po celý život se přitom zabýval stejnými myšlenkami
jako otcové kostnického koncilu – jak napravit zlořády
v církvi, sužované papežským schizmatem a nedůstojným
životním stylem kleriků. Jan Hus je tu chápán jako příklad
veřejně angažovaného učence, který se kvůli své popularitě dostane do vážných potíží. Zachytit život a smrt kazatele znamená zároveň dozvědět se něco o pozdně středověké společnosti, jejím chápání světa, jejím vnitřním
napětí a předsudcích.
cena: 249 Kč
www.nln.cz
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Praha i Říp na dohled

Hrad Jenštejn byl založen
dvorským sudím Jencem z Janovic ve 30. letech 14. století.
Po celý středověk jej vlastnila
řada šlechticů. Určitě stojí za
zmínku třetí pražský arcibiskup
Jan z Jenštejna (1347/8–1400),
jemuž hrad zabavil král Václav IV. Na hradě vyrůstal Prokop
Holý (1380–1434), nástupce
Jana Žižky z Trocnova. Mezi zajímavé majitele hradu jistě patří
člen staré české vladycké rodiny
Hynek Krabice z Veitmile (1541),
jehož předek, Pešek, vystavěl
známý hrad Střekov u Ústí nad
Labem (1319). Dnes hrad Jenštejn voní romantikou, což ocenil i Karel Hynek Mácha v první polovině 19. století.
Mimochodem, věděli jste, že se narodil jako Ignác
a své jméno si počeštil na Hynek a že jeho první

12 | www.kampocesku.cz

básnická tvorba byla v němčině? Tento básník a prozaik
byl i vášnivý cestovatel a malíř, a tak není divu, že navštívil
i zdejší hrad. V druhé polovině
19. století se hradní věž stala
příbytkem několika zchudlých
šlechtických rodin, v každém
patře byla jedna rodina. Dnes
téměř nepředstavitelné, přijďte
se přesvědčit sami. Filípek však
neměl dost, a tak se vydal ještě
na nedaleké Ctěnice krásnou
pětikilometrovou procházkou
podél Vinořského potoka. Do
parku sice nesměl, ale i tak hezké zakončení výletu za humny
Prahy.
Pavel Vančura
Turistické vizitky č. 1289, 2128

foto © Pavel Vančura

Kousek za Prahou, téměř na její současné hranici se Středočeským
krajem se nachází malá vesnička. V ní pak bývalý vodní hrad, dnes
zřícenina s okrouhlou, 22 metrů vysokou věží. Je odtud vidět do
krajiny mezi Vltavou a Labem. Filípek vyhlídky miluje a Jenštejn
je to správné místo, z Prahy to nemá daleko a hopsa hejsa do Brandejsa,
ani tam to není daleko.

KAM na výlet

Bořek na cestách
představuje Slaný a láká k výletu!
Jedni rádi čtou, druzí zase cestují.
Kam patříte vy? A co spojit obojí?
Pokud rádi čtete knížky a zároveň
vás baví cestovat a sbírat vizitky
do turistického deníku, máme
pro vás skvělý tip!
Infocentrum Pod Velvarskou branou ve
Slaném vytvořilo ve spolupráci s Antikvariátem Slaný offline společenskou hru.
Oblíbená postavička Bořka, kluka ze znaku, vás prostřednictvím knihy provede
okolím města Slaného a povypráví vám
dobrodružné pověsti i příběhy. Princip je
jednoduchý. Musíte najít knížku „Bořek,
kluk ze znaku“, která má speciální čárový
kód. Jakmile knížku získáte, zašlete podle
vložených instrukcí kód (e-mailem či SMS)
do našeho infocentra. Odměnou vám bude
poukaz na drobný dárek a absolventskou turistickou vizitku, kterou nikde
nekoupíte. Bylo by prima knížku přečíst
do 14 dnů a pak ji předat dál. Třeba svým
kamarádům, známým, do knihovny v obci
nebo do libovolného informačního centra.
O knížku je velký zájem a její hodnota roste
s tím, čím více jde z ruky do ruky.

Už víte, kdy si zajedete do našeho infocentra (Pod Velvarskou
branou ve Slaném) pro svoji novou vizitku? Budeme se těšit...
Více informací na:
www.boreknacestach.cz, www.infoslany.cz
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Žižkovo náměstí je nejvýše položené místo v Táboře

Socha Jana Žižky z Trocnova
na Žižkově náměstí v Táboře

Po stopách
mistra Jana Husa
Asi málokomu uniklo, že v letošním roce si připomínáme 600 let od upálení
jedné z nejvýznamnějších osobností našich dějin, mistra Jana Husa. My jsme se
v doprovodu Jihočeské centrály cestovního ruchu vydali po jeho stopách.
Věřte mi, že tímto výročím žijí celé jižní Čechy.
Naše cesta začala na Kozím Hrádku. Na původním gotickém hradě našel v roce 1413 Jan Hus
útočiště. V okolí Kozího Hrádku kázal, věnoval se
práci na svých dílech a dokonce zde dokončil známou Postilu. Do dnešních dnů se z Kozího Hrádku
dochovaly pouze zbytky základových zdí, které
ovšem nic nemění na důležitosti tohoto místa.

Husův známý traktát O církvi, tisk z roku 1530 (Husitské muzeum)
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Další zastávkou byly Klokoty, významné poutní místo s impozantní stavbou poutního chrámu.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je dílem Jana Santiniho. K neobyčejně působivému poutnímu místu
vede křížová cesta. Po vydatném obědě v restauraci Goldie na Žižkově náměstí jsme se ponořili
do táborského podzemí. Poté jsme se vydali na
prohlídku historického města. Na Žižkově náměstí
jsme si prohlédli měšťanské domy v čele s táborskou radnicí. Navštívili jsme také expozici Táborský poklad v domě popisném č. 308 na nádvoří
hradu Kotnov. Zde jsme zhlédli opravdový klenot –
sbírku čtyř tisíc stříbrných mincí z dob Jagellonců,
která byla objevena při archeologickém výzkumu.
Sladké poklady jsme objevili v nedalekém Muzeu
čokolády a marcipánu. Již při vstupu nás uvítala
neodolatelná vůně čokolády, marcipánu a dalších
dobrot. V muzeu jsme se přesvědčili, že z čokolády a marcipánu lze vytvořit téměř vše, dokonce

Na nábřeží u kamenného mostu to opravdu žije

i Jardu Jágra. Po sladké návštěvě se vydaly naše
kroky směrem k Housově mlýnu, kde jsme měli
večeři ve středověkém stylu. Jak jinak, vrátili jsme
se přeci do doby Jana Husa…
Nejen město Tábor žije husitstvím. Také město
Písek si Husa a jeho výročí vzalo svědomitě k srdci.
Na nábřeží u známého kamenného mostu budou
až do podzimu k vidění obří sochy husitů z písku.
Už vás nebaví prohlížet si působivé interiéry kostelů skrz mříže? Pár nadšenců v Písku se po
vzoru zahraničních měst rozhodlo vrhnout do
cílevědomého projektu pod názvem „Otevřené
brány píseckých kostelů“. Jak název projektu
nasvědčuje, už nebudete muset obdivovat kostely
pouze zvenčí. Tedy prozatím jen v Písku. Zdarma
jsou zpřístupněny tři písecké kostely. Některé kostely poskytují návštěvníkům nevšední podívanou.
Na zdi kostela sv. Václava je vyobrazeno upálení
Jana Husa – jedná se o nejstarší nástěnnou malbu
tohoto druhu vůbec.
Při procházce kouzelným městem Písek jsme
zhlédli Velké náměstí s radnicí, dochované zbytky
z městských hradeb, kamenný most, Prácheňské
muzeum a mnoho dalšího. Na pár chvil jsme se
zdrželi ve Sladovně s nově otevřenou expozicí.
Shrnuto a podtrženo. Kdo zavítá do jižních
Čech, určitě neprohloupí. Mistr Jan Hus by mohl
být pyšný na to, jak jižní Čechy husitské hrdě reprezentují jeho jméno.
Marie Kulinkovská

foto © redakce

Písková socha Jana Husa

KAM na výlet

Za mlynářem
do Hoslovic
První písemná zmínka o hoslovickém mlýně pochází z roku 1352. Od roku 1829 až
do roku 2004 patřil mlýn rodu Harantů, poté jej odkoupil Jihočeský kraj a provedl
rozsáhlou a nákladnou rekonstrukci. Dnes je vyhledávaným místem zejména pro
rodiny s dětmi, cílem školních výletů i zajímavou lokalitou pro režiséry pohádek.

Včera a dnes

Návštěvníci se tu mohou vrátit v čase do dob našich babiček a připomenout si venkovský způsob
života, zapomenutá řemesla, vyzkoušet pečení
chleba, vrtění másla, stříhání ovcí nebo praní na
valše. Ochutnat mohou také tradiční pokrmy jihočeské kuchyně. Pro děti jsou připraveny zábavné
a tvořivé dílny.

pozvánka
20. 6. | 10.00–17.00 | Sekáč Podlesí
Ukázky naklepávání kos a tradiční sečení trávy. Příprava a ochutnávka kynutých knedlíků, rozhudy
a lívanců.
18. 7. | 13.00–18.00 | Dětský den
Odpoledne plné her a soutěží pro děti – loutkové
divadýlko, přehlídka kostýmů, vstupné zdarma.
SOUTĚŽ: o nejhezčí kostým vodníka

15. 8. | 10.00–17.00 | Dožínky
Ukázky mlácení obilí, vázání povřísel, poznávání
obilovin, folklórní vystoupení a pečení chleba.
5. 9. | 10.00–16.00 | Den mlynářů
Ukázky mletí mouky a příprava tradičních pokrmů,
určování mouky, caletník, aktivity a hry pro děti.
Těšíme se na shledanou u nás...
studentky Nicola Stračovská,
Dominika Polášková (OA Holešovice), Jana Krejčí (SŠ Náhorní)
www.muzeum-st.cz
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KAM na výlet s dětmi
Vstupte do pohádky
Navštivte vodní mlýn Hoslovice
Místo natáčení pohádek Tři bratři, Vodník a Karolínka a Kouzlo králů.
17 km od Strakonic.
Autentický obraz života na mlýně připomíná
původní hospodářské vybavení s funkčním mlecím zařízením a domácí zvířata. Čeká vás i silný
příběh rodiny Harantů, posledních mlynářů.
Atmosféru života na vesnici připomínají ukázky
řemesel, zemědělské výroby, venkovských her
a zvykosloví na šumavském Podlesí.
Vstup pro děti do 6 let ZDARMA.

Pohádkový den u Šumavouse
Letošní ročník bude neobvyklý už tím, že se bude jednat o akci celodenní. Sobotní
program 13. 6. začíná již v 10 hodin a vlastní Pohádková cesta s deseti stanovišti
a úkoly pro děti bude odstartována ve 14 hodin.
Již VII. ročník nabídne rodinám s dětmi tradičně možnost setkat se a plnit úkoly pohádkových
bytostí. Při plnění různých úkolů vycházíme ze
známých českých pohádek. Za uplynulých sedm
let doznaly naše pohádkové bytosti řady změn,

Sekáč Podlesí
20. 6.
10–17 hod.
Ukázky tradičního sečení kosou, jež budou doplněny ochutnávkou kynutých knedlíků. Dílničky pro děti. Komentované prohlídky a spouštění mlýnského kola.
Vstupné 50/25 Kč.
Dětský den
18. 7.
13–18 hod.
Pohádkové odpoledne. Zábava, hry a soutěže
pro děti.
Dožínky
15. 8.
10–17 hod.
Ukázky mlácení obilí, vázání povřísel, poznávání
obilovin, folklórní vystoupení a pečení chleba.
Více na www.muzeum-st.cz
tel.: + 420 380 422 608
e-mail: informace@muzeum-st.cz

U nás si maminky
odpočinou…
www.sumavous.cz

Tábor – město festivalů
Tábor, pulzující srdce regionu, kromě řady kulturních programů vycházejících
z historických tradic a přibližujících středověk nabízí i mnoho kulturních zařízení,
expozic a výstav, alternativní kulturu, netradiční přehlídky a širokou paletu
interdisciplinárních festivalů – kulturních zážitků pro všechny generace.
13.–30. 6. Festival Léto nad Lužnicí – Festival
spojený s vítáním léta, jehož zábavně-sportovní
program je určen všem, nabídne závody dračích
lodí, noc plnou kouzel, magie a nečekaných setkání v uličkách, hudební podvečery, výstavy, pohádky pro děti a mnoho dalšího.
7.–9. 8. Komedianti v ulicích – Festival pouličního divadla, jehož doménou jsou cirkusová umění, klauni, pantomima, loutky, pohybové divadlo,
interaktivní představení, dílny nebo hudba, vás
přenese do světa krásného umění představujícího
svobodu a radost ze života. Hlavním dramaturgem
festivalu je Radim Vizváry.
11. 7. Bohemia JazzFest – Mezinárodní jazzový
festival, jeden z největších letních jazzových hudebních festivalů v Evropě propagující špičkový
světový jazz, představí letos v Táboře Hakon Kornstad z Norska, Kopmost 3 z Rakouska a Nicola Conte Combo „Free Souls“ z Itálie.

Přijeďte za zážitkem pro celou rodinu!
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víly s dětmi už v minulosti tančily, zpívaly, vily věnce, ale hloupí Honzové, pejsci a kočičky, princové,
kuchaři, ježibaby nebo vodníci jsou tradičně stejní.
Na děti čeká Všeználek s testem znalostí, drvoštěp
se zkouškou zručnosti a chybět nebudou ani tvořivé dílničky nebo malování na obličej. Nikoho také
nenecháme hladovět. Pečené
sladkosti či tradiční šumavské
speciality nebudou chybět.

www.taborcz.eu

KAM na výlet

Pověst o zakletém hradním pánovi…

Tajemné Krušnohoří
Krušné hory je kraj močálů a starých
šachet. Je patrně největším rejdištěm
tajemných bytostí v Čechách. Skoro
ke každému místu se zde váže nějaký
neobvyklý, často děsuplný příběh.

foto © tajemnamista.cz; navzduchu.cz

Nejčastějšími bytostmi jsou zde skřítkové střežící rudné bohatství v podzemí. Havíři se s nimi snažili
vycházet po dobrém a na určitých místech jim často
nechávali trochu kaše či kousek sýra. Skřítkové na
oplátku pomáhali havířům objevit nové rudné žíly.
S lidovým vyprávěním o skřítcích z Krušných hor
souvisí také víra v malé ochránce domovů. Představa
domácího skřítka střežícího staré domy je známa na
obou stranách Krušných hor. Na české straně mohl
mít podobu šotka, ale také třeba hada nebo žáby.
Takovým žábám a hadům, obývajícím staré domy
a jejich sklepy, se neubližovalo, protože se věřilo, že
přinášejí domu štěstí a že jej ochraňují.
Rozlehlé krušnohorské lesy jsou doménou divoké honby. Je to celý zástup přízraků letících nočním
lesem. Zástup tvoří démoni na černých nebo ohnivých koních, zlí duchové, pekelní vlci a medvědi
a mnoho dalších oblud. Nejdříve jsou slyšet přibližující se zvuky koňských kopyt, štěkot psů, dusot
lesní zvěře, troubení a pískání. Pak se strhne silná
bouře, zatmí se a země duní a otřásá se. V takovou
chvíli není radno být v lese.
Hojně se v Krušných horách vyskytovaly i stromové ženy. Chodívaly si tajně brát kousky čerstvě
upečeného chleba nebo několik knedlíků z hrnce.
Najedené stromové ženy pak ukazovaly houbařům
místa plná hub. Běda však, když si hospodyně své
jídlo pečlivě hlídala a nenechala si nic sebrat. Stromové ženy zavedly houbaře a sběrače lesních plodů
z toho domu daleko do lesa, že sotva našli cestu
zpět.
- mak -
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Už jeho zjev budí respekt. Lidé prý spatřují ve
štíhlých skaliscích podivné lidské postavy. Navíc
už od pradávna se s železnou pravidelností pod
tímto kamenem otřásá země. Pragmatici tento jev
přisuzují standardním jevům zemětřesení. Ale co
když je to jinak? Co když na tomhle místě straší?
Podle pověsti je tento kámen prokletý. Před staletími tu prý stával velký a pevný hrad, jehož krutý,

nelítostný majitel zle
sužoval své poddané. Do hradu jednou
zabloudil potulný
zpěvák a snažil se
jeho obyvatelstvo
rozveselit. Hradnímu
pánovi se ale znelíbilo, že někdo znevažuje jeho autoritu,
a nechal na něj poslat
zuřivé psy. Zraněný
a ponížený zpěvák
hrad proklel a ten se
v tu chvíli zřítil k zemi.
Zůstaly po něm jenom vysoké skalní sloupy. Krutý pán, který zahynul
v sutinách, po smrti rozhodně nenašel klid. Proslýchá se až do dnešních dnů, že se z hlubin pod
skalami ozývá jeho volání o pomoc. Za temných
nocí se občas z nitra skály také ozývá hřmot, výskání a ržání koní a hluk. Odhodláte se někdy navštívit
toto tajemné místo?
- red -

Sokolov – živé město památek,
umění, sportu a zeleně
Sokolov je historické město v západních Čechách na soutoku Ohře a Svatavy pod
svahy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, uprostřed takzvaného lázeňského
trojúhelníku tvořeného Karlovými Vary, Františkovými a Mariánskými Lázněmi.

Sokolov vám nabízí procházku starým městem, kterou je možné spojit s návštěvou klášterního kostela, dále prohlídku parku se zámkem,
návštěvu krajského muzea či pohled na město
z rozhledny Hard.
Bylo obnoveno více než 5 tisíc hektarů krajiny po důlní činnosti – lesů, luk a vodních ploch.
Na místě bývalých dolů a výsypek vzniklo i velké
příměstské golfové hřiště s osmnácti jamkami, oddechové městské parky Bohemia a Gsteinigt, přírodní koupaliště Michal a na západní straně města

pětisethektarové rekreační jezero Medard. Sokolov
je také oblíbenou zastávkou na vodácké trase po
řece Ohři, jež protéká přímo historickým jádrem
města. Na soutoku se Svatavou je zde kvalitně vybavené vodácké tábořiště.

Sokolovské infocentrum
www.sokinfo.cz
Městský úřad Sokolov
www.sokolov.cz

foto © Wikimedia Commons

Lákají vás záhady a mysteria? Pak neváhejte a vypravte se do západních Čech do
Krušných hor. Právě zde, nedaleko česko-saských hranic, se tyčí zajímavý skalní
útvar. Už na první pohled působí záhadně.

KAM na výlet

Zámek Valdštejnů v Litvínově
vás zve na tři výstavy
ul. Mostecká čp. 1, GPS: 50°35´50.656“N, 13°36´37.222“E, www.litvinov.cz
Návštěvníci mohou celoročně zhlédnout několik dlouhodobých výstav.
Srdceráj (Michal Cihlář, Veronika Richterová)
Srdce na tisíc způsobů jako nadčasový fenomén,
srdce ve fotografiích i v dílech vybraných 28 umělců
(K. Gebauer, I. Komárek, P. Brázda, J. David, R. Franta,
P. Nikl, M. Kocourek, J. Váchal…), srdce z lásky i srdce
jako zboží. Nechybí Srdcekrám, mříž na zámky lásky,
zábavné pracovní listy pro školáky.
Historická filmová technika (Miloš Štěpán)
Zhlédnout lze nejen kamery, promítací stroje, ale
i různá udělátka, mechanizmy, stroječky, bez kterých
by dnes neexistovala televize, videa ani počítače.

Sochy (Stanislav Hanzík)
V zámecké galerii jsou vystaveny plastiky ak. sochaře S. Hanzíka. K vidění jsou např. busty známých osobností (R. Hrušínský, V. Brodský, J. Kemr,
B. Hrabal…) nebo fotografie Josefa Sudka, které
zachycují sochařovy práce.
otevřeno: středa–neděle | 10–12, 13–17 hod.
úterý | po tel. domluvě (mobil 603 151 600)
vstupné: do všech expozic | dospělí 50 Kč, děti
a studenti 20 Kč, (pedag. doprovod org. skupin
a děti do 3 let zdarma), důchodci 30 Kč a rodinné
vstupné 90 Kč (2 osoby a min. 1 dítě)
www.mulitvinov.cz

Oslavy výročí Ohře...
Největší událostí letošních oslav 1210 let od první písemné
zmínky o řece Ohři bude červnová slavnost na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani.
V sobotu 27. června čeká návštěvníky bohatý odpolední program, který spojuje
jedno téma – voda. Série celoročních akcí, která začala v dubnu, skončí v říjnu
v Litoměřicích u veslařského klubu.

Odpolední slavnost v Kadani se bude odehrávat na nábřeží v okolí hotelu Split a také v AmFíku. Velkou atrakcí pro malé i velké bude spouštění
voru na řeku a jeho plavení. Návštěvníci si budou
také moci prohlédnout práci síťařů a uvidí ukázky
zpracování ryb. Vodou z řeky Ohře pokřtí Destinační agentura Dolní Poohří knihu bájí a pověstí vážících se k řece Ohři.

Na co se můžete ještě těšit?
pohádky: Vodnická a O zlaté rybce
tvůrčí dílny: Microcosmos (koláže z bonbonů), Na světelné vlně (netradiční tvorba
světlem)
komentované prohlídky: Vodního díla
Kadaň (Povodí Ohře), program vyvrcholí
světovou premiérou baletu Martina Šíla
o víle Egerii (žáci ZUŠ v Kadani)
regionální produkty: z Poohří a Krušných
hor (pivo, víno, žatecké klobásy, kadaňské
sladkosti)
řemeslníci: s proutěným zbožím, keramikou a šperky
Cílem oslav je připomenout význam řeky v životě
našich předků i současníků v kontextu 1210 let od
první zmínky o Ohři ve středověké kronice popisující
výpravu vojska římského císaře Karla Velikého (805).
Destinační agentura Dolní Poohří
www.dolnipoohri.cz
fb.com/DolniPoohri

Duchcov –
město Casanovy
Srdečně vás zveme k návštěvě
historického města položeného
uprostřed krajiny mezi Českým
středohořím a masivem Krušných
hor. Světového věhlasu se mu dostalo
díky pobytu známého světoběžníka
Giacoma Casanovy, který jako
valdštejnský knihovník až do své smrti
roku 1798 žil a tvořil na zdejším zámku.
Historie města sahá do roku 1207, kdy tu stávala trhová ves Hrabišín. Od první písemné zmínky
o městě (1240) letos uplyne 775 let. Jeho dlouhou
historii dokládá velké množství památek, např. klasicistní zámek se zámeckou zahradou a pavilonem
pro Reinerovu fresku, kostel Nanebevzetí P. Marie,
kaple sv. Barbory s pamětní deskou G. Casanovy,
bývalý evangelický kostel a další. V zámecké zahradě se každoročně v červnu konají tradiční Casanovské slavnosti. K návštěvě zve také Muzeum
města Duchcova a jeho badatelna s jedinečnými
spisy o G. Casanovovi nebo poutavá expozice Historie města Duchcova a k posezení v atriu muzea
vás zve přímo samotný Casanova.
Aktivním návštěvníkům se nabízí výstup na
vyhlídkovou věž či unikátní pohled z Liptické vyhlídky na postupnou rekultivaci dolů. Můžete také
využít koupaliště s minerální vodou anebo některou z mnoha značených tras do okolní přírody
Krušných hor.
Městské informační centrum
Masarykova 71, 419 01 Duchcov
tel.: +420 417 835 456
e-mail: info.duchcov@tiscali.cz
www.duchcov.cz
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Deník chlapce
Michal Kraus, Praha, 2015

Do našich příběhů z terezínského ghetta také neodmyslitelně
patří vzpomínky Michala Krause, který přišel v nacistických
koncentračních táborech o rodiče. Jen díky neuvěřitelnému
štěstí „sám přežil“ pobyt v Terezíně, Osvětimi, Mauthausenu,
stejně tak i dva třídenní pochody smrti. Podrobnosti z těchto
let si zapsal ihned po válce do svého Deníku, který nikdy
neplánoval zveřejnit.

Michal, který se narodil 28. června 1930
v Trutnově, žil v Náchodě a byl jediným dítětem
v židovské rodině lékaře Karla Krause (8. 5. 1891–
11. 7. 1944) a Lotte Krausové, rozené Goldschmidové (26. 3. 1898–8. 1. 1945). Do obecné školy nastoupil v září 1936. V době podpisu mnichovské dohody
byl žákem 3. třídy a měl samé jedničky. To už ale byl
zřízen Protektorát Čechy a Morava, v platnost vstoupily tzv. norimberské zákony i další nařízení, která
Židům postupně omezila pohyb, zakázala vykonávat povolání, brala majetek i důstojnost a Michalovi
nedovolila chodit do školy. V prosinci 1941 se do vily
Krausových přistěhoval otcův bratr Arnold s manželkou Biankou a rodina bývalého domovníka. Ale
už v květnu 1942 museli všichni dům opustit a Míša
s rodiči pak bydlel v jedné místnosti bez vody v tehdejší Židovské ulici. Hromadný odsun židovského
obyvatelstva z Náchodska začal 14. 12. 1942. První
zastávkou byl Hradec Králové, kde byli Krausovi zařazeni do transportu Ch a 17. 12. deportováni do
terezínského ghetta.
Z Míšova Deníku – Transport
„Je pátek, 29. listopadu 1942... Jsem nemocen
a povaluji se na lůžku sžírán nudou. Tu najednou se
ozve pronikavý zvuk zvonku… „Je to možné?“ „Ano,
ano, zcela určitě, druhého jedou Pardubice, čtrnáctého
my!“ Vyběhnu rozčilen z pokoje a po kratší debatě se
dovídám, že čtrnáctého odjíždíme do Terezína. Matka
je rozčilená, ale otec ji chlácholí: „Vždyť jednou musíme
přijít na řadu, buďme rádi, že jsme nejeli mezi prvními!“...
Balíme a připravujeme vše k odjezdu. Čtrnáctého ráno
nastupujeme se zavazadly na náchodském nádraží, asi
250 osob… První zastávka je v Hradci Králové, kde je
nám odebráno zlato, stříbro, cenné předměty a peníze.
Každý obdrží číslo, které si musí pověsit kolem krku. Moje
číslo bylo Ch 320. Po dvou dnech jsme opustili Hradec
Králové a přímo přes Prahu do Terezína…
Míša nejprve žil s matkou v domě L-425, poté
v Hannoverských kasárnách, domově pro chlapce, který se později přestěhoval do Q-609. Ale
15. 12. 1943 byli Krausovi transportem Dr deportováni do rodinného tábora v Osvětimi II Birkenau.
Při likvidaci transportu Dm a Dl ze září 1943
zahynuli v plynové komoře Osvětimi II 8. 3. 1944
kromě matky a otce mnozí Míšovi blízcí příbuzní.
Počátkem července téhož roku byla Míšova maminka z Osvětimi II poslána na otrockou práci do
koncentračního tábora Stutthof u Gdaňska, kde
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Karel a Lola Krausovi, rodiče Michala

Deník 1942–1945

Michal v roce 1945

Deník 1942–1945, Michal Kraus

8. 1. 1945 zemřela. O tom ale Míša nevěděl. Spolu
s dalšími 88 chlapci byl při likvidaci rodinného tábora v Osvětimi II 6. července 1944 vybrán na práci
v mužském táboře B II d. Jeho tatínek ale tolik štěstí
neměl, 11. 7. byl usmrcen v plynové komoře. Fronta
se blížila a nacisté začali koncentrační tábor evakuovat. Míša byl zařazen 18. 1. 1945 do pochodu smrti
– absolvoval třídenní 90 km dlouhý pochod k železniční zastávce v Loslau a následně čtyřdenní cestu
vlakem v otevřených vagonech do koncentračního
tábora Mauthausen. Po necelých dvou měsících byl
pak poslán do pobočného tábora v Melku. Koncem
dubna se však vrátil do Mauthausenu, odkud byl posléze přemístěn do tzv. zeltlagru. 28. dubna se dostal
do již druhého, tentokrát 60kilometrového pochodu
smrti do pobočného tábora v Gunskirchenu, kde se
dočkal osvobození americkou armádou 5. května

1945. Onemocněl ale tyfem a léčil se ve vojenské nemocnici v Hörschingu u Lince. V červnu 1945 se vydal na cestu domů přes Linec, Melk, Vídeňské Nové
Město a odtud pěšky asi 100 km do Bratislavy. V den
svých 15. narozenin dojel vlakem do Prahy a tam
se příští den dozvěděl, že matka nežije. Ujal se ho
Přemysl Pitter a dovezl ho do ozdravovny v Kamenici
u Prahy, později do Štiřína. V srpnu našel útočiště
v České Skalici u Věry Löwenbachové. Od září 1945
do jara 1948 žil v Náchodě u Rudolfa a Vilmy Beckových, kteří stejně jako on přežili koncentrák. V lednu
1947 se přestěhoval k příbuzným Goldschmidových.
Díky americké židovské organizaci Joint Distribution
Committee v létě 1948 emigroval do Kanady.
Tady dokončil střední školu a od září 1949 nastoupil na architekturu na univerzitě McGill v Montrealu. V roce 1951 se přestěhoval do New Jersey,
pokračoval ve studiu na Columbia University a po
absolutoriu v roce 1955 pracoval jako architekt. Od
října 1959 do dubna 1964 působil v Londýně a poté
v Ženevě, kde se seznámil se studentkou medicíny
Ilanou Eppenstein, se kterou se v roce 1963 v Savyonu oženil. V roce 1964 se přestěhovali do New Yorku
a od roku 1967 žijí v Brookline (Massachusetts). Mají
dvě dcery, Danu a Tamaru, a čtyři vnoučata.
Pro Památník Terezín Luděk Sládek
zdroj: Michal Kraus: Deník 1942–1945 / Alena Čtvrtečková, 2012
Nekrácená verze na www.kampocesku.cz

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

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jaká řeka protéká Roudnicí?
a) Ohře
b) Labe
c) Jizera
2. Jak se jmenuje památná hora spojená
s praotcem Čechem?
a) Čechie
b) Říp
c) Milešovka
3. Po jakém prameni dostala Roudnice svůj
název?
a) Rudný
b) Roudný
c) Nerudný

?
Do kraje
praotce Čecha
Milovníkům cyklistiky se nabízí Labská stezka (pramen
Labe – Dvůr Králové – Mělník – Roudnice nad Labem
– Hřensko a dále do Německa), která v loňském roce
doznala řady změn. Vybudováno bylo několik nových
úseků (celková trasa je dnes 1 165 km), cyklotrasa
č. 2, která směřuje z Dolního Žlebu u Děčína do Prahy,
nejprve podél Labe a u Mělníka podél řeky Vltavy
(111 km).
U cyklistiky a turistiky ještě zůstaneme, a to
s nabídkou Cyklobusu i pro pěší do Českého středohoří, Kokořínska a do kraje Karla Hynka Máchy.
Cyklobus i pro pěší se těší oblibě již několik let.
Vyrazit můžete do oblastí Mukařov, Verneřicko,
Kletečná, Štětí, Doksy a dalších (v provozu od
30. května).
Pokud nepřijedete na kole, ale bude si chtít užít
zábavy, můžete si od května na parkovišti v obci
pod Řípem zapůjčit koloběžky. Trasa vede po modré turistické trase směr Vesce (první sběrné místo),
po putovní cestě Svatopluka Čecha k Roudnici přes
Kratochvílovu rozhlednu na Karlovo náměstí (u hotelu Vavřinec druhé sběrné místo). Na trase vás
čeká řada možností k občerstvení. Poslední sběrné
místo je v Lounkách v bistru U Trumpetky.
Ve dnech 27.–28. června se na letišti v Roudnici
nad Labem bude konat největší letecko-společenská událost v ČR, dnes již proslulá po celé Evropě
pod názvem Memorial Air Show. Letos je věnována 70. výročí ukončení bojů 2. světové války. Těšit se můžete na B-25 Mitchell, Corsair, P-51
Mustang, OV-10 Bronco, Li-2, Avenger, Skyrider,

Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz (soutěže) nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od města Roudnice
nad Labem zajímavé ceny.

Texan, Spitfire, YAK-3 a Vampire. Chybět nebudou
akrobatické speciály a parašutisté, statická ukázka
bojové techniky naší armády a vojenských historických klubů a Armáda ČR chystá bojovou ukázku
pozemního vojska v součinnosti s leteckou podporou s pyrotechnickými efekty.
Vydat se můžete také Za tajemstvím rudného pramene a Po stopách praotce Čecha na Říp.
Výlety potěší dospělé, ale hlavně děti. Trasy, úkoly,
otázky a praktické rady byly vybrány tak, aby se
všichni dobře pobavili, prošli, strávili čas s rodinou
na čerstvém vzduchu, ale i se něco nového dozvěděli. Scénáře výletů jsou vhodné pro děti od 3 do
12 let. Pokud se vám podaří vyluštit tajenku, můžete si vyzvednout v roudnickém infocentru svou
odměnu.
Ochutnejte výtečnou kvalitu roudnického
vína i krásy Podřipska.
www.roudnicenl.cz
www.stredohori-podripsko.cz
www.ceskestredohori.info
www.stiparna.cz
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KAM pro děti
CENTRUM BABYLON LIBEREC – ostrov
nekonečné zábavy pod jednou střechou
Navštivte zábavní svět CENTRUM BABYLON v srdci malebného Liberce pouhých
45 minut jízdy autem z Prahy. Čeká na vás AQUAPARK s tobogany, chytrý iQPARK,
LUNAPARK s pouťovými atrakcemi, virtuální zábava a mnoho dalších atrakcí.

Vodní radovánky
V tajemném mořském světě z příběhů Julese Verna
na vás čekají čtyři tobogany střežené chobotnicí,
skluzavka i divoká řeka. V zákoutích přímořského
městečka naleznete vodotrysky, gejzíry, vířivky
a jeskyně. Nadšenci adrenalinu se mohou projít
po hladině v AQUAZORBINGU. Malé děti pobaví
interaktivní VODNÍ HRAD v blízkosti občerstvení.
V 10.45, 16.45 a 20.30 hodin se před vámi odehraje
laserová show plná barev a animací doprovázená
hudbou a dýmovými efekty – jedinečná 3D LASER
SHOW.
Chytrá zábava
Dotýkání se exponátů je přikázáno v chytrém
iQPARKU. Více než 200 interaktivních exponátů vás
přesvědčí, že věda je zábava. Zažijete experimenty
na vlastní kůži a hravou formou se seznámíte s přírodními jevy a zákony.
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Jiné světy
Láká vás představa stát se bojovníkem z počítačových her s laserovou zbraní? Vyzkoušejte si
s partičkou přestřelku při hře LASER GAME v aréně plné neznámých zvuků a světelných efektů.
Okuste adrenalinovou jízdu ve 4D kině – XD THEATER, kde se na „vlastní kůži“ ocitnete ve virtuální
realitě. Na cestu po sci-fi světech se vydejte v simulátoru VIRTUÁLNÍ REALITY. Milovníci laserových paprsků vyzkouší přesnou mušku na střelnici LASER SHOT. Chcete-li okusit kouzlo optických
klamů, navštivte LABYRINT – největší zrcadlové
bludiště v Evropě.
Staročeská pouť
LUNAPARK vás přivítá ve světě zábavy ve stylu staročeské pouti. Mladší děti se mohou svézt ve vláčku s kachničkami, na kolotoči, vyřádit se na houpačkách, na trampolíně či v nafukovacím hradu.
Malí i velcí mohou závodit na autodromu, osedlat
si divokého býka nebo vylézt na horolezeckou stěnu. Milovníci golfu si užijí oblíbenou zábavu na INDOOR ADVENTURE GOLFU s 18 jamkami.
Léto v AQUAPARKU
 POTÁPĚNÍ S KYSLÍKOVOU BOMBOU – úterý
a čtvrtek od 17 hodin
 AQUAZORBING – 2x denně
 AQUAYOGA – sobota 11.00–11.30 hodin (děti
a rodiče), 11.30–12.00 hodin (dospělí)
 SLUNEČNÍ TERASA S VÝHLEDEM NA JEŠTĚD –
denně za příznivého počasí

Když malí nevědí, velcí poradí…
1) Jak se jmenuje maskot
CENTRA BABYLON LIBEREC?
2) Kolikáté narozeniny letos oslaví
CENTRUM BABYLON LIBEREC?
3) Vyjmenuj alespoň čtyři části zábavy
CENTRA BABYLON LIBEREC.

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. června
na www.kampocesku.cz (soutěže)
nebo poštou na adresu redakce. Deset
vylosovaných výherců získá celodenní vstup do
AQUAPARKU.



VYCHYTEJ SI DALŠÍ ZÁBAVU – během víkendů
vás maskot Babyloňan odmění poukázkami na
atrakce CENTRA BABYLON

Celodenní vstupné do AQUAPARKU včetně
SAUNOVÉHO SVĚTA již od 350 Kč/dospělá osoba.

www.HotelBabylon.cz
www.BabylonLiberec.cz

KAM na výlet
Šermíři na městských slavnostech

Městské slavnosti

Začátek léta v České Lípě

Tajemné pohanské
kameny
Nad údolím říčky Smědé ve Frýdlantské
pahorkatině u česko-polské hranice se
nachází skupina mohutných balvanů,
které byly ještě koncem 19. století
považovány za lidský výtvor. Ve
skutečnosti se však jedná o přírodní
úkaz.

K vidění zde budou ukázky řemesel, tvůrčí dílny
i hudební vystoupení. Ve stejný den zve hrad Lipý návštěvníky na Muzejní noc na hradě, jejímž tématem
je letos ohňová show. V čase od 19 do 23 hodin na
nádvoří vystoupí břišní tanečnice FAIROZE, zahraje
skupina LINGERS a ohňová a kejklířská představení
předvedou skupiny Ignis Iter a Vagabundus Colective.
Konec června patří v České Lípě již tradičně
Městským slavnostem, které se letos budou konat
v sobotu 27. 6. 2015. V rámci programu vystoupí
na náměstí Dr. Edvarda Beneše a v amfiteátru klášterní zahrady Vlastivědného muzea a galerie řada

hudebních skupin, na vodním hradu Lipý je přichystán dobový program, v DDM Libertin programy, hry
a workshopy pro děti a u KD Crystal se budou moci
malí i velcí vydovádět na kolotočích.
Pro příznivce geocachingu, ale nejen pro ně,
je připraven turistický okruh Za pokladem Českou
Lípou a od letošního května nově Po stopách židovské kultury. V Městském informačním centru si
lze zapůjčit GPS zařízení a pak už jen stačí vydat se
podle pokynů na displeji na cestu.
www.mucl.cz

Ideální místo pro dovolenou s dětmi – Český ráj!
Nabídka aktivit v Českém ráji je již dlouhá léta zaměřená na rodiny s dětmi, kterým
region nabízí dostatečné zázemí v podobě služeb a doprovodných programů.
Nabídka je upravena i pro rodiny s dětskými kočárky, návštěvníky s hendikepem
či hůře pohyblivé seniory. To vše umocněno nádhernou krajinou, která vybízí
k odpočinku i aktivnímu trávení volného času.












Vyberte si z připravených tipů na výlety.
Nabídka ubytovacích zařízení, kde vítají rodiny
s dětmi, seniory i návštěvníky s hendikepem.
Ani dětský kočárek, ani invalidní vozík vás
nemusí ochudit o návštěvu památkových
objektů.
Přírodní zábavní parky.
Pohádková programová nabídka na hradech a zámcích.
Nabídka putování za pověstmi i filmy, které
vznikly v Českém ráji.
Dostatečná síť cyklobusů.
V Jičíně na vás čeká loupežník Rumcajs, na
Sychrově Zlatovláska, na Hrubé Skále princ
Bajaja!
Přijeďte ochutnat rodinnou pohodu Českého ráje!
www.ceskyrajbezbarier.cz
www.ceskyrajdetem.cz

Evropská unie

Je pravděpodobné, že v minulosti sloužily jako
pohanské místo, a jsou ověnčeny řadou dalších pověstí. Na největším ze zdejších kamenů se nacházejí mísovité prohlubně a ty svádějí k teoriím o starogermánském obětním místu. Jsou také spojovány
se slety čarodějnic či reji skřítků, a lidé dokonce kameny roztloukali, aby je zbavili neblahých čar. Už
roku 1895 prohlásil německý profesor Virchow kameny za přirozený útvar. A měl pravdu. Na svazích
pod kameny se sice později podařilo nalézt broušené nástroje z doby kamenné a keramické střepy
lidu lužických popelnicových polí, to však bohužel
nic nedokazuje. Kameny z rumburské žuly budou
nicméně dál probouzet naši fantazii.
-alba-

foto © Wikimedia Commons

foto © archiv Město Česká Lípa

Měsíc červen zahájí multižánrový českolipský festival Všudybud, který se uskuteční
ve dnech 5.–6. 6. 2015 na vodním hradu Lipý. Milovníci historie pak budou jistě
potěšeni v sobotu 13. 6. 2015 programem Vlastivědného muzea a galerie. Je zde
připravena akce k 455. výročí vydání statutů dvanácti českolipským cechům pod
názvem Cechovní muzejní noc.
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Do prázdninového Rychnova
nejen za Zilvarem
Rychnov nad Kněžnou má na letní prázdniny opět lákavou nabídku akcí.
Na počest rychnovského rodáka Karla Poláčka bude probíhat již
22. ročník festivalu Poláčkovo léto (24. 6. – 5. 7.).
Rodiny s dětmi se mohou těšit na Pohádkové pátky na nádvoří Pelclova divadla.
K poznání Rychnova můžete využít naučnou stezku Rychnovské šlápoty, která se
pojí se soutěžní křížovkou, za jejíž správné
vyřešení si můžete z MIC odnést malou památku na město. Dále budou již tradičně,
každý prázdninový podvečer, probíhat unikátní prohlídky Putování se Zilvarem, při
kterých vás kluci z Poláčkovy knihy Bylo
nás pět seznámí se zajímavostmi města (nutná rezervace). Letní prázdniny zakončí staročeský Rychnovský jarmark
(28.–29. 8.), kde nebude chybět nic z toho, co
k jarmarku patří.

Frymburk,
zapomenutý hrad
Uprostřed hlubokých lesů v okolí
dnešního Nového Města nad Metují
se v období 13. století nacházel
„nedobytný“ hrad Frymburk. Do
dnešních dnů se dochovala jeho
zřícenina. Hrad se může pyšnit jedním
prvenstvím…

Městské informační centrum
Staré náměstí čp. 68
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel./fax: +420 494 539 027
mobil: +420 739 019 331
e-mail: mic@kulturark.cz
www.rychnovsko.info

Už z dálky vás zaujme mohutná kruhová věž,
která co do průměru nemá v Čechách obdoby. Do
věže se údajně vešli všichni obyvatelé hradu i se
zásobami potravin. Vyhladovění jim tedy určitě
nehrozilo. Věž má v nejvyšším místě průměr asi
19 metrů a dominovala celému hradu. Součástí
opevnění byla horní hradba, dva paláce a dvě brány. Hrad byl obklopen příkopy, přes které vedly
k hradu mosty. Prvním významnějším majitelem
byl Matouš z Frymburka. Mezi další majitele hradu patřili páni z Dobrušky, Lipé, Dubé, a dokonce
i slavný rod Colloredů z Mansfeldu. Od roku 1495
drželi hrad Trčkové z Lípy. V první polovině 17. století byl hrad vypálen a zničen švédským vojskem.

foto © Wikimedia Commons; www.kralovehradeckyregion.cz

Do Náchoda za zábavou
Město se opět po roce stane místem zábavy pro děti i dospělé, které dětská duše
neopustila. Těšit se můžete na mezinárodní sraz šlapacích Moskvičů nebo na to, až
se Masarykovo náměstí promění v písečnou pláž na stavbu hradů.
K hradu Frymburk se váže pověst. Proslýchá
se, že hrad založila knížecí dcera. Ta se zamilovala
do mladého služebníka. Její rodiče jí nedali požehnání ke svatbě, proto kněžna sebrala zlato a cennosti a se svým milým odešla do krajiny u Nového
Hrádku. Tam postavili nový hrad. Všechny dělníky
po dokončení stavby zahubili, nechtěli, aby bylo
jejich místo úkrytu prozrazeno. Milující otec se vydal dceru hledat. Když ji našel, marně ji přemlouval, aby se vrátila. Dcera odmítla a dál panovala na
svém hradě.
- redakce -
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9. 6. Den otevřených dveří Státního okresního
archivu v Náchodě – akce se koná u příležitosti
Mezinárodního dne archivů, doprovodná výstava
k 70. výročí konce druhé světové války
13. 6. Mezinárodní sraz Moskvičů – mezinárodní
přehlídka šlapacích i motorových vozidel, Dopravní hřiště Náchod, v případě špatného počasí Zimní
stadion Náchod
16. 6. – 1. 11. výstava „Ať žije, kdo kávu pije!“ –
Regionální muzeum Náchod
20.–21. 6. Písečné hrátky, plážový víkend nejen
pro rodiny s dětmi – pro děti bude připravena

písečná pláž na stavbu hradů a pohádkové představení Pověsti české – hrají Jan Přeučil s Evou Hruškovou
27. 6. Wodna Kudowa – plavby na pontonech, kajacích a plachetnicích, kurzy první pomoci na vodě,
přehlídka plovoucích modelů, Zdrojowy park, Kudowa Zdrój
Městské informační centrum Náchod
Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod
tel.: +420 491 426 060
mobil: +420 778 411 680
e-mail: infocentrum@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz; www.kladskepomezi.cz

Telč oživí Panský dvůr

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kde se nachází Panský dvůr?
a) v Telči, přímo u zámeckého parku
b) v Jihlavě
c) v Třebíči na náměstí
2. V Panském dvoře si můžete na speciální
stěně vyzkoušet lezení s cepíny, které se
nazývá:
a) drytooling
b) windsurfing
c) kiting
3. Historií života v Panském dvoře vás
provede expozice s názvem:
a) Telč a okolí
b) Dvůr a nádvoří
c) V zámku a podzámčí
4. Kdy Panský dvůr slavnostně otevře
své brány?
a) 5. června
b) 11. července
c) 15. srpna

Letošní červenec v Telči přinese velkou novinku.
Malebné městečko na jihu Vysočiny navštíví každý
rok tisíce lidí. Chtějí vidět historické náměstí, renesanční zámek a další památky UNESCO. Nyní se mohou těšit také na spoustu zábavy. Už 11. července
otevírá Panský dvůr, ležící těsně u zámeckého parku. Telč se tak stane rájem pro rodinné výlety plné
zábavy i historie. V Panském dvoře jsou pro všechny
připraveny volnočasové aktivity i naučné a kulturní programy.
Spoustu možností k trávení volného času zde
najdou děti, rodiče, ale i senioři. Příznivci pohybu a děti uvítají volnočasové centrum s lezeckou
stěnou, drytoolingem, půjčovnou kol a dětským
hřištěm. Zájemci o historii ocení expozici, která je
provede minulostí hospodářského dvora a životem
v podzámčí.
Jedním z největších lákadel Panského dvora je
vnitřní lanové centrum s lezeckou stěnou a drytoolingem. Ptáte se, co je to drytooling? V původní
formě jde o lezení po skále, při kterém se používají
cepíny a mačky. Tady ale můžete zdolávat vrcholy s veškerým vybavením na speciální stěně pro

cepínové lezení. Svoji šikovnost a obratnost pak
otestujete na lanových překážkách pro všechny
generace.
V areálu dále najdete Hernu u zvířátek, nové
interiérové dětské hřiště. Menší děti se vydovádí
na dřevěných prolézačkách, skluzavce nebo kolotoči. Vy mezitím můžete posedět v příjemné kavárně s venkovní terasou.

Patříte-li mezi příznivce cykloturistiky a výletů,
oceníte skvěle zařízenou půjčovnu kol. K dispozici
dostanete také cyklomapy a jako bonus spoustu
tipů na výlety do krásného okolí Telče. Městem
prochází několik cyklistických a turistických
tras, mnoho zajímavostí se dozvíte na naučných
stezkách.
O nové poznatky ale nebude nouze ani přímo
v areálu Panského dvora. Všechno o historii Telče
i samotného Panského dvora prozradí expozice
V zámku a podzámčí. Přiblíží návštěvníkům důležitost hraběcího statku pro život na zámku a díky

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz (soutěže) nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží celodenní rodinné
vstupenky do Lanového parku a Dětského centra
Panský dvůr Telč.

výstavě povozů a dobových strojů nechá nahlédnout do způsobu života lidí v tehdejším podzámčí. A bude na co se dívat, vždyť doba vzniku
panského dvora se datuje až do období po husitských válkách!
V sezoně se můžete těšit na letní kino, celoročně bude k dispozici multifunkční sál pro koncerty, divadlo i tanec.
A kdy je nejvhodnější doba Panský dvůr poprvé navštívit? To víme naprosto přesně. Panský
dvůr v sobotu 11. července slavnostně otevírá
své brány. Čeká na vás bohatý celodenní program,
vstup bude pro všechny zdarma. Navíc se v Telči
ve stejný den koná tradiční Horácký jarmark s trhy
a ukázkou lidových řemesel. Ideální příležitost pro
rodinný výlet hned na začátku letních prázdnin, co
říkáte?
www.panskydvurtelc.cz
www.facebook.com/panskydvurtelc
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Zámek Třebíč

vypráví

9DOGģWHMQVN¿]£PHNMHKRSěHG]£PÏ¯DbED]LOLNDVYDW«KR3URNRSD
WRMHQHSěHKO«GQXWHOQ£GRPLQDQWDPÝVWD7ěHE¯ÏHP¯VWR
NWHU«G¿FK£KLVWRUL¯DbRKURPXMHVYRXMHGLQHÏQRXNU£VRX
3ěLMÑWHDbQDVORXFKHMWH
Svět neživé přírody

Svět portálů a bran

dokládá fascinující historii vzniku Země a umožňuje
nahlédnout do rozmanitého světa geologického
vývoje Třebíčska. Zvláštní pozornost je věnována
unikátnímu souboru moravských vltavínů.

otevírá prostory někdejšího benediktinského
kláštera, v nichž se dochovaly fragmenty původní
architektury. S pomocí audiovizuálních prvků
návštěvníkům přibližuje regionální církevní dějiny
od založení kláštera až po dramatické 20. století.

Valdštejnové na Třebíči

Lidé. Místa. Osudy.

zvou do zámeckých komnat, zařízených ve stylu
přelomu 19. a 20. století, aby připomněli doby, kdy
Třebíč byla ještě valdštejnská. Expozice věnovaná
šlechtickému rodu Valdštejnů, který třebíčské
panství spravoval více než tři sta let, se zde objevuje
vůbec poprvé.

vyprávějí o lidech a místech Třebíčska napříč
staletími, jejichž osudy utvářely historii a daly
charakteristického ducha zdejšímu kraji. Vystaveny
jsou nejcennější sbírkové předměty z bohatého
fondu Muzea Vysočiny Třebíč, tematicky rozdělené
do několika celků.

Cesty časem

Bazilika sv. Prokopa

seznamují s polozapomenutými řemesly, která byla
provozována v Třebíči, ale rovněž s architektonickým
vývojem města a stavbou baziliky. Expozicí
symbolicky provázejí dvě historicky doložené postavy
třebíčských měšťanů – kronikář Suchenius a kupec
Calligardi.

promlouvá o kráse románsko-gotické architektury,
o velikosti myšlenky a dovednosti stavitelů,
o zbožnosti mnichů i štědrosti mecenášů.
Se založením kláštera je svázán vznik města Třebíče.
Pro svou jedinečnost byla bazilika v roce 2003
zapsaná na seznam chráněných památek UNESCO.

www.zamek-trebic.cz
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Opavská radnice zvaná Hláska na Horním náměstí

Vrcholně barokní zámek v Kravařích

Fortifikační areál Hlučín-Darkovičky

Červený zámek v Hradci nad Moravicí

Člověk by řekl, že je živý (Slezské zemské muzeum)

Putování krajinou břidlice

foto © redakce

Přijměte moje pozvání do oblasti rozprostírající se na hranici Moravy a Slezska,
do oblasti Opavského Slezska. Tato část Moravskoslezského kraje nabízí vše, co
návštěvník od turistické destinace očekává. Půvabné přírodní scenérie, kulturněhistorické památky, sportovní vyžití, kvalitní servis služeb a dobrou dostupnost.
Metropolí této turistické oblasti je Opava přezdívaná bílá perla Slezska. Při procházce malebným centrem města jsme si prohlédli radnici s věží,
které místní neřeknou jinak než Hláska. Naše kroky
směřovaly do Slezského zemského muzea, které
je vůbec nejstarším muzeem v České republice,
jeho počátky sahají až do roku 1814. Muzeum se
dotýká mnoha vědních oborů, od prehistorie přes
faunu a floru až po dějiny umění. Slezské muzeum nabízí návštěvníkům celkem šest expozičních
budov a areálů, my jsme zavítali také do Areálu
československého opevnění Hlučín-Darkovičky
reprezentujícího vojensko-technickou památku.
Pamětihodnost je dnes vysoce evropsky ceněnou
prezentací ojedinělého fortifikačního systému naší
republiky. Areál vznikl v letech 1935–1938. Pobyt
v Opavském Slezsku by se neobešel bez návštěvy pohádkového zámku v Hradci nad Moravicí.
V těsné blízkosti vedle sebe stojí hned dva zámky – Bílý a Červený. Tzv. Bílý zámek se zámeckou

expozicí byl postaven v 18. stoletím rodem Lichnowských. K Bílému empírovému zámku patří
i věž a celý komplex obklopuje rozsáhlý krajinářský
park. Druhý, tzv. Červený zámek slouží ke komerčním účelům. Tento zámek byl inspirován režnými
hrady německého středověku a náležela k němu
konírna s kočárovnou.
Celá oblast Opavského Slezska je známá rozsáhlou těžbou jílových břidlic. V rámci návštěvy
Opavského Slezska jsme zavítali do nově otevřeného Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou. V muzeu je možné si prohlédnout jedinečné
historické předměty, výrobky z břidlic, fotografie
a sbírku paleontologických nálezů a mnoho dalšího. Součástí muzea je i venkovní interaktivní expozice. Celou krajinou Opavského Slezska prochází
asi 50 km dlouhá Břidlicová stezka.
Naší další zastávkou byl barokní zámek v Kravařích. Čtyřkřídlý zámek je obklopen přírodně
krajinářským parkem s golfovým hřištěm s 18

Budova Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou původně
sloužila jako mlýn

jamkami. Hřiště je dokonale zakomponováno mezi
staleté stromy a vodní plochy, tvořené potoky
a jezírky, takže hráčům se otevírají krásné přírodní
scenérie s výhledem na nádhernou kulisu zdejšího
zámku.
Naše putování jsme ukončili v Bělé ozdravnou
kúrou založenou na Priessnitzově metodě. V bazéncích s vodou o teplotě mezi 8 až 15 °C si lidé
namáčejí dolní i horní končetiny, a zlepšují si tím
funkci srdce a cév.
Stručně shrnout vše, co nabízí krajina Opavského Slezska, je více než nemožný úkol, raději se
tedy nechte zlákat k návštěvě.
Marie Kulinkovská
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Nechce se věřit (70 let)
Masakr na Švédských šancích byl dlouho utajovanou tragickou událostí
vypovídající o poválečném divokém odsunu německých obyvatel
z Československa. V tomto případě šlo o vraždu karpatských Němců ze Slovenska,
kteří se železničním transportem vraceli domů ze Šluknovského výběžku, kam byli
koncem roku 1944 přesídleni ustupující německou armádou.
Karol Pazúr (1917–1979) byl slovenský zpravodajec, voják a válečný zločinec, který za války
působil v Hlinkových gardách i ve slovenské rychlé divizi bojující v Sovětském svazu. Tady byl také
zajat Rudou armádou (1943). Ale obrátil a stal se

komunistou, „který se ukryl“ v řadách příslušníků
nově se formujících československých jednotek. Za
své poválečné zločiny byl odsouzen na 20 let, ale na
přímluvu mocných soudruhů i díky zákonu z roku
1946, podle kterého krvavé činy spáchané od konce
války do 28. října 1945 byly považovány za právní
a spravedlivé, strávil ve vězení jen asi rok. Bedřich
Smetana, vl. jm. Friedrich Schmitzer, se narodil v Moravské Ostravě v roce 1920. Souzen byl také, ale za
zločiny, které spáchal po válce na Slovensku. Dostal
12 let, ale před nástupem trestu uprchl, snad do
Palestiny, kde jeho stopa navždy končí.
Luděk Sládek

Němečtí obyvatelé Prahy opouštějící Holešovice (1945),
ilustrační foto

foto © www.jirikalab.estranky.cz; www.nm.cz

Přerovský hřbitov, pietní místo obětem masakru
na Švédských šancích

Transport slovenských vojáků vracejících se
18. června z vojenské přehlídky v Praze se v Přerově
na nádraží potkal s transportem karpatských Němců, kteří se vraceli na Slovensko. Několik vojáků poznalo osoby v transportu a obvinilo je ze spolupráce
s nacisty. Ještě odpoledne 18. června připravili velitelé vojenského vlaku seznamy karpatských Němců,
podle kterých je pozdě odpoledne vyvolávali, seřadili do skupin a odvedli k nedaleké obci Lověšice.
Velitelé slovenského doprovodného oddílu 1. roty
17. pěšího pluku z Petržalky (asi 20 mužů), nadporučík Karol Pazúr a četař aspirant Bedřich Smetana
si po osmé večer na výboru v Lověšicích vyžádali
muže, kteří měli vykopat masový hrob. Stalo se, hrob
17 x 2 x 2 m byl vykopán na návrší zvaném Švédské
šance (mezi Újezdcem a Horní Moštěnicí) 27 muži,
kteří práci dokončili okolo jedné po půlnoci 19. června. Karpatští Němci byli ve čtyřstupech přivedeni
k vykopanému hrobu, vysvlečeni do spodního prádla, museli odevzdat šperky, peníze, vkladní knížky
i osobní doklady. Šest týdnů po skončení války zazněly výstřely mířící do týla 265 lidí – 71 mužů, 120
žen a 74 dětí, včetně několika kojenců. V půl páté
bylo dokonáno a okolo páté muži z Lověšic zakryli
masový hrob slabou vrstvou hlíny.
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Tři divadelní scény nesou společný název
Národní divadlo Brno. Jsou to:

?

a) Městské divadlo Brno, Mahenovo divadlo,
Divadlo Husa na provázku
b) Reduta, Městské divadlo Brno,
Janáčkovo divadlo
c) Mahenovo divadlo, Reduta,
Janáčkovo divadlo

www.kartografie.cz

Své odpovědi nám posílejte do 15. června z www.kampocesku.cz (soutěže) nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí obdrží mapy věnované vydavatelstvím Kartografie PRAHA, a.s.
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S dětmi do Znojma
Znojmo není jen místem plným historie a vína, ale i městem
s bohatým programem pro rodiny s dětmi.
A pokud vám nevyjde počasí, nezoufejte, ve Staré
vodárně se můžete schovat v herním klubu.
Těm nejmenším se pak rozzáří očička v Merlin’s Kinderweltu, který je vzdálený pouhých 10 minut od Znojma. V zábavním parku s bezmála padesáti atrakcemi si najde to svoje snad každé dítě.
Tematicky různorodě zaměřené animační programy si s dětmi můžete užívat na Vranovské přehradě
pod taktovkou animátorů z Bakchus aktivity.
Lanovka přes řeku Dyji – Centrum Vodárna

Nejen ty určitě potěší návštěva Muzea motorismu. Nad sbírkou čtyřiceti předválečných automobilů, desítek motocyklů, bicyklů a stabilních
motorů zaplesá srdce nejednoho tatínka. Na ploše
bezmála 1 500 m2 si však najdou svoje i maminky,
nechybí zde totiž ani sbírka kočárků či figurín oblečených ve stylu třicátých let.
Výhodná poloha muzea přímo u řeky Dyje nabízí hned další, tentokrát sportovní vyžití. V centru
Staré vodárny si můžete zapůjčit loďky a vyzkoušet
například sjíždění řeky Dyje po nových skluzavkách,
zahrát volejbal na beachvolejbalovém hřišti nebo
využít multifunkční hřiště s umělým povrchem.

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

Slovácké muzeum
dětem
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zaujímá v síti českých a moravských muzeí významné
postavení. Může se pyšnit množstvím sbírkových
předmětů. Zaměřením a pracovními výstupy rozhodně upoutá vaši pozornost. Není koncipováno
jako muzeum typicky vlastivědné, zaměřuje se
hlavně na etnografii a archeologii, výtvarné umění
a historii. Slovácké muzeum nezapomíná na dětské návštěvníky a na programy pro školní výpravy.
Na Galerii Slováckého muzea je pro děti připraveno celkem 7 výukových programů, které je nutné
objednat si předem. Jsou to tyto programy: Na návštěvě v galerii, Kouzelné barvičky, Dobrodružství
čáry, Umění jihovýchodní Moravy I., Umění jihovýchodní Moravy II,, Portrét a figura/národopisný
námět, Co je to krajina?.
- red -

Aktivní dovolená ve Zlíně
Přijeďte a užijte si rodinnou dovolenou ve Zlíně. Město Zlín nabízí
širokou škálu turistických cílů, které vás nenechají v klidu.
Můžete začít prohlídkou města, a to hned
z výšky. Ze zlínského mrakodrapu, 21. správní budovy, budete mít město Zlín jako na dlani. Pokračovat můžete dalšími zajímavými místy, jako jsou
budova radnice, vila Tomáše Bati, 14|15 Baťův institut, kostel svatého Filipa a Jakuba, zlínský zámek
a další. Nebo můžete jít po stopách architektury
a najít kouzlo funkcionalismu nebo naopak obdivovat moderní budovy, jako je například Kulturní
a univerzitní centrum Zlín. Odpočinout si můžete
ve zrekonstruovaných parcích přímo v centru města.
Po prohlídce Zlína se můžete vydat dál do blízkého
okolí. Zajímá vás historie? Navštivte hrad v Malenovicích nebo nedalekou zříceninu hradu Lukova. Děti

určitě ocení celodenní návštěvu zlínské zoo, která
je jedním z nejnavštěvovanějších míst na Moravě.
Nejen cestu do zoo, ale i výlety po celém okolí Zlína můžete pojmout jako cyklovýlet. K dispozici je
vám nejen 23 kilometrů cyklostezek, ale i celá řada
rekreačních okruhů v zalesněných kopcích severně
a jižně od města. Další aktivní využití volného času
nabízí zlínské stezky zdraví, které jsou vhodné pro
celou řadu činností – běh, cykloturistika, dětské hry,
posilování, rozcvičení, rodinné výlety a vycházky.
Jedinečný zážitek vás čeká při objevování Baťova
kanálu, ať už na kole, na bruslích nebo na lodi.
www.zlin.eu
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TEZA Hodonín
TEZA Hodonín je příspěvková organizace, která
provozuje a spravuje tělovýchovná a sportovní zařízení města.

TEZA Hodonín,
příspěvková organizace
Tyršova 3588/10
695 01 Hodonín
tel.: +420 518 344 804
www.teza-hodonin.cz

Hodonín – město
vína a tradic
Přijměte naše srdečné pozvání na
jihovýchod Moravy, do města vína,
historických událostí i folklorních tradic
– do Hodonína.
Město leží v Dolnomoravském úvalu na pravém břehu řeky Moravy, přímo na hranicích se
Slovenskou republikou. Se svými více než 25 tisíci
obyvateli patří mezi největší města jihovýchodní
Moravy. Městská práva získal Hodonín v roce 1228
za královny Konstancie Uherské, manželky Přemysla Otakara I. Při procházce městem si na Masarykově náměstí prohlédněte barokní kostel sv. Vavřince
a radnici z roku 1904 ve stylu norimberské secese.
Vydat se můžete do Masarykova muzea umístěného v prostorách barokního zámečku s ojedinělou
expozicí věnovanou nejslavnějšímu hodonínskému rodákovi T. G. Masarykovi. Obdivovat můžete
také budovu Galerie výtvarného umění, v níž se
zajímavě prolínají prvky místní lidové architektury se secesním stylem. Nenechte si ujít prohlídku
Muzea naftového dobývání a geologie, které dokumentuje bohatou historii naftového průmyslu na
Hodonínsku. Město a jeho okolí svým rovinatým
terénem přímo vybízí k cykloturistice, krásy okolní
přírody si můžete prohlédnout také z paluby lodi
Konstancie, která kotví v hodonínském přístavišti
U Jezu. Rádi vás přivítáme na některé z tradičních
akcí města, jako jsou Slavnosti Vodního království (květen), Svatovavřinecké slavnosti (srpen)
nebo Svátek vína (září). Tyto události vám v rámci
bohatého programu umožní lépe poznat náš kraj,
zvyky a samozřejmě také naše vynikající víno.
Veškeré informace o městě a připravovaných
akcích najdete na www.hodonin.eu.
Informační centrum
města Hodonína
Národní třída 36
tel.: +420 518 351 437
e-mail: info@muhodonin.cz
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K největším a nejvíce navštěvovaným sportovním
zařízením v Hodoníně patří letní koupaliště, které
se rozlohou areálu 24 500 m², bohatým zázemím
a množstvím vodních atrakcí (k dispozici jsou tři
bazény – dětský, rekreační a víceúčelový) řadí mezi
největší v republice.
Mimo letní období je možno navštívit krytý plavecký bazén. Celoročně jsou k dispozici další sportovní zařízení – zrekonstruovaný zimní stadion, sportovní areál Červené domky, moderní víceúčelová
sportovní hala a venkovní víceúčelová hřiště.

Lázně Hodonín
Máte chuť utéct od každodenního shonu a stresu?
Potřebujete zregenerovat tělo, zlepšit kondici či
vyléčit neduhy v podobě bolavých zad a kloubů
pomocí mořské vody a vzduchu? Zajeďte si do Hodonína! Léčí tu mořskou vodou, jejíž stáří přesahuje 15 milionů let.
Lázně Hodonín, moderní lázeňské zařízení s profesionální péčí a kvalitou služeb, které ocení i náročnější klientela, jsou situovány do klidové zóny
malebného parku. Specializují se na léčbu pohybového ústrojí, cévního systému a neurologických
potíží. Kromě lázeňské péče hrazené zdravotními
pojišťovnami nabízí lázně množství samopláteckých pobytových balíčků se zaměřením na relaxaci, rekondici i prevenci. Pro své klienty pravidelně
připravují bohaté kulturní a cestovní zážitky. V Lázních Hodonín se snoubí moře, slunce, víno a zdraví.

Zoo Hodonín
Kdo zavítá do Zoo Hodonín, ocitne se v malebném,
útulném zařízení na kraji lužního lesa zvaného
Dúbrava. Procházkou po příjemné rovince je tam
k vidění na 800 zvířat ve 200 druzích. Vedle pestré palety kopytníků lze obdivovat vzácného tygra

 přírodní léčebný zdroj z dob pravěkého moře –
jodobromová minerální voda solanka
 léčba kardiovaskulárního systému, neurologických potíží a pohybového aparátu
 volně prodejné procedury 7 dní v týdnu (koupele, masáže, zábaly)
 dárkové poukazy na lázeňský pobyt i procedury
Lázně Hodonín
Měšťanská 140
Hodonín 695 04
tel.: +420 518 395 501
e-mail: info@laznehodonin.cz
www.laznehodonin.cz

ussurijského nebo pár vzácného lva jihoafrického
se smetanovou srstí, který je v rámci ČR unikátem,
nebo skupinu šimpanzů, surikat či kočkodanů zelených. Atrakcí jsou i bohaté expozice ptáků a ryb
nebo paryba v podobě žraloka černoploutvého.
 Otevřeno denně po celý rok: duben až říjen
9.00–19.00, listopad až březen 9.00–16.00

„Do světa zvířat
na kraji Dúbravy…“

Zoologická zahrada Hodonín
U Červených domků 3529
695 01 Hodonín
www.zoo-hodonin.cz

KAM za rohem

Rozsáhlý barokní areál zámku Schloss Hof se rozprostírá na více než 50 hektarech.
Byl postaven pro legendárního prince Evžena Savojského a za vlády Marie Terezie
se stal největším venkovským zámeckým komplexem Rakouska.

foto © Schloss Hof

Velkopanské sídlo, jedinečný zahradní park na
sedmi terasách, idylický statek se zvířátky a bylinkami a k tomu navíc interaktivní Dětský a rodinný
svět umožní proměnit barokní období ve smyslový
zážitek současnosti. Během celého roku čeká na
návštěvníky množství programů: 4. 6. odstartuje
bílý oslík LUMI svou magickou dětskou slavnost.
3. 7. je připravena exkluzivní večerní akce „Noční úplněk v barokním zahradním parku“. Léto
bude věnováno dětem – od 1. 8. vypukne „Velká
prázdninová zábava“ s množstvím workshopů.
Nezapomenutelným zážitkem je také návštěva nové interaktivní výstavy v prvním poschodí

Mystické místo
v Dolním Rakousku
Dolní Rakousko vyloženě vyzývá k pěší turistice.
Naleznete zde mnoho panensky čistých a romantických míst. Co takhle například soutěsky
Ysperklamm a Hagenbachklamm v Dolním Rakousku? Hučící vodopády, mystické skály, žulové
útvary, dřevěné lávky, můstky a kamenné schůdky,
to vše a mnohem více vás čeká na cestě. Při túře
na soutěsku Hagenbachklamm narazíte na největší soukromou stanici dravých ptáků v Evropě.
Žije zde více než 30 druhů sokolů, orlů a sov. Mezi
soutěskami jsou mosty, které umožňují snadnější
sestup během cesty. Výlet soutěskami je vhodný
pro děti i čtyřnohé mazlíčky.
- red -

foto © Wikimedia Commons

Navštivte zámek Schloss Hof

zámku „Bojovník, vdova a její syn – princ Evžen, Marie Terezie, Josef II.“. Zámek Schloss Hof
je místem neopakovatelných zážitků pro všechny
věkové kategorie.
www.schlosshof.at

Stezka v korunách stromů
Na stezce dlouhé 1 300 m, mezi stromy ve výšce 8 až 25 m a s rozhlednou vysokou
44 metrů, jež nabízí fantastický výhled nad korunami stromů do nádherné krajiny
lesů a hor Bavorského lesa na jedné straně a do kulturní, pečlivě obhospodařované
krajiny na straně druhé, je při dobrých povětrnostních podmínkách možno
dohlédnout až k Alpám.
Tato originální stezka umožňuje získat zcela
nové, neobvyklé vjemy a zážitky. Návštěvníci se
mohou například dotknout stromu ve výšce, kam
by sotva kdy vylezli, ba co víc, mohou strom i mírně
rozhoupat. Získávají tak pocit síly podobné větru,
jenž v tuto chvíli není jediným, kdo dokáže pohnout stromem. Stezka vás po celou dobu vašeho
pobytu na ní „nenechá v klidu“... Pomalu procházíte po dřevěné „lávce“, pokud chcete, vyzkoušíte
si svou rovnováhu na lanech či jiných adrenalinových prvcích, sem tam si pohrajete s interaktivními

panely a na informačních tabulích se dozvíte, co
kde v lese roste, žije a dýchá.
Zážitek z takové procházky je opravdu neopakovatelný a vskutku nezapomenutelný. Stezka
je bezbariérová a její sklon 2 až 6° umožňuje pohodlný a příjemný výstup nad koruny stromů jak
lidem na invalidním vozíku, tak i rodičům s dítětem
v kočárku.
Nejdelší stezka v korunách stromů na světě
Baumwipfelpfad se nachází jenom pár kilometrů
od českých hranic v bavorském Neuschönau v Národním parku Bavorský les. Tak neváhejte a obohaťte se o nové zážitky i vy!
www.stezkavkorunach.cz

www.kampocesku.cz | 31

KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc květen 2015
Celkem došlo 1 547 odpovědí, z toho 1 452 z internetu a 95 dopisů

Edice ČT – Wifina
otázka: Témata jsou ve Wifině rozdělena do pěti okruhů: technika, móda, společnost, volný čas
a …? Jaký je pátý okruh témat Wifiny?
odpověď: a) příroda
soutěžilo: čtenářů 331; správně 330; špatně 1
výherce: Ivana Boudová, Hostivice; Zuzana Izáková, Dobruška; Pavel Stolina, Tábor

Festival muzejních nocí
otázka 1: b) 11. ročník
otázka 2: a) 15. května – 16. června
otázka 3: c) Liberec – Jablonec nad Nisou
soutěžilo: 332 čtenářů; správně 318; špatně 14
výherci: Anna Brychcínová, Plzeň; Jana Míková, Hořovice; Miroslava Skořepová, Liberec; Marta
Sodomková, Jilemnice; Pavla Tomanová, Brno; Věra Vondrejsková, Humpolec; Jandulka Vyskočilová,
Plzeň; Tomáš Dvořák, Střelice; Jiří Sádovský, Pardubice; Zdeněk Zouhar, Olomoučany

Malý špalíček výletů – Královéhradecký kraj
otázka: Ve kterém turisticky významném místě byla v r. 1983 otevřena expozice Pravěk očima
Zdeňka Buriana?
odpověď: b) v Zoo Dvůr Králové nad Labem
soutěžilo: 365 čtenářů; správně 353; špatně 12
výherci: Ivana Hodonská, Jiříkov; Marie Linhartová, Znojmo; Robert Fanta, Pardubice

Křížovka
… v Dubé v okrese Česká Lípa…
soutěžilo: 284 čtenářů; správně 245; špatně 8
výherci: Kamila Dosedělová, Litomyšl; Helena Šnáblová, Velké Přítočno; Jiří Kašpar, Dubí

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: a) Olomouc, ul. 1. máje (rok 1909)
soutěžilo: 235 čtenářů; správně 208; špatně 27
výherci: Ivana Hodonská, Jiříkov; Marie Linhartová, Znojmo; Robert Fanta, Pardubice

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Nejvíce odpověd

Poznáte místo
na fotografii?
a) Olomouc
(kostel sv. Václava)
b) Hradec Králové
(katedrála sv. Ducha)
c) Chrudim
(kostel Nanebevzetí Panny Marie)

Tajenku křížovky
a odpovědi na
fotohádanku nám zašlete

Mazaní čtená

ři

uděluje redakc

e magazínu KA
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IC Dobruška
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třem autorům správných
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Dobruška

Co u nás mĪžete vyzkoušet?
• Množství nápaditých herních prvkĪ
pro dÜti i rodiÎe

• Živý program o víkendech,
prázdninách a svátcích

• NÜkolik tobogánĪ – od obĔích až
po ty pro nejmenší

• Úzkokolejnou parní železnici

• Zemi prasátka Pigyho pro nejmenší
dÜti už od 12 mÜsícĪ vÜku

• Širokou a pestrou nabídku stravování

• Jízdy ve vojenských obrnÜných vozech
• Kontaktní lesní zoo
PROVOZNÍ DOBA V ROCE 2015
KVÛTEN, ZÁēÍ, ēÍJEN: úterý–nedÜle 10.00–18.00
ÍERVEN, ÍERVENEC, SRPEN: každý den 10.00–18.00
Hlavní partner parku:

Programový partner:

• Nádherná lesní hĔištÜ, mj. v korunách
vzrostlých stromĪ

• 1000 parkovacích míst v okolí
parku zdarma

PARK MIRAKULUM – Topolová 629,
Milovice ve stĔedních Íechách

Hlavní mediální partner:

Produktoví partneěi:

Partneěi:

Mediální partneěi:

Husova Praha 2015
Akce připomínající letošní 600. výročí
upálení mistra Jana Husa

Národní slavnosti
Jan Hus – Evropan nové doby
1. dubna – 25. září / výstavy, koncerty, bohoslužby i konference
Více na www.janhus600.cz
Jan Hus a pražská univerzita
28. dubna – 28. srpna / Karolinum / výstava

Mistr Jan Hus a gastronomie 15. století
6. června – 31. října / Muzeum gastronomie / výstava

Betlémská Odysea – Video Mapping
4. července – 5. července od 22.30 h / Betlémská kaple
slavnostní světelná a hudební projekce

Živý Hus
6. července od 16 h / Valdštejnská zahrada
kulturní program pro širokou veřejnost i rodiny s dětmi

Za svou pravdou stát
6. července – 31. srpna / Betlémská kaple / výstava současných výtvarníků

Hrrr na ně! Husité na Vítkově
11. července / Vítkov / rekonstrukce bitvy z roku 1420

Den s Janem Husem
4. 7. / Staroměstská radnice a další místa
celodenní akce Pražské informační služby – Prague City Tourism
Celodenní program pro rodiny s dětmi i dospělé zahrnuje komentované
prohlídky a speciální tematickou vycházku s úkoly

www.husovapraha.cz

Husovské slavnosti
5. července – 6. července / Staroměstské náměstí a další místa
Hlavní slavnosti věnované vzpomínce a oslavě života mistra
Jana Husa. Více na www.hus-fest.cz
Mistru Janu Husovi s láskou
5. července od 14 h / Betlémská kaple / duchovně-kulturní setkání
s hudebním programem a slavnostním odevzdání zvonu „Mistr Jan Hus“

Slavnostní zahájení Husovských slavností
5. července od 18 h / Staroměstské náměstí
slavnostní koncert Moravské filharmonie Olomouc

Středověké tržiště
6. července od 10 do 18 h / Ovocný trh / celodenní program pro děti i rodiče

Bohoslužba k uctění památky mistra Jana Husa
6. července od 15 h / Betlémská kaple

Ekumenická bohoslužba
6. července od 17 h / Staroměstské náměstí
velkolepé shromáždění všech účastníků pod širým nebem

Slavnostní večer k 600. výročí mistra Jana Husa
6. července od 19.30 h / Obecní dům – Smetanova síň
koncert Symfonického orchestr hl. m. Prahy FOK, Kühnova sboru a sólistů

Oratorium Mistr Jan Hus
6. července od 20.30 h / Staroměstské náměstí
provedení oratoria skladatele Richarda Pachmana přímo u Husova pomníku

