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Střípky památek
a zajímavostí
Češi stále častěji jezdí
kempovat

S babočkou vstříc létu
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KAM vybírá z obsahu
Milí čtenáři,
pokud stále platí, že
se děti těší na prázdniny
a pracující dospělí na
dovolené, potom přichází ten čas. Letos nejspíš nemusím varovat
před dovolenými v exotických zemích, natolik
nám vzdálených, kde se
to mele a našinci hrozí
nebezpečí už jen z toho,
co si odtud přiveze. Dokonce ani stará dobrá Evropa
nevykazuje v některých oblastech stabilitu potřebnou ke klidné dovolené. Někde mají málo peněz,
jinde hodně emigrantů a všude mluví cizí řečí. To se
vám stát v Kokořínském dole, na Mácháči, Lipně či
Vranovské přehradě nemůže.
Co mi ale dělá starosti, je, že nějaký nedomazlený
eurohujer hodlá v evropském parlamentu prosadit
zákonnou úpravu pro komerční zveřejňování fotek
budov. Chce zakázat jakoukoli publikaci snímků budovy bez souhlasu architekta. Kdo to udělá, zle se
mu povede. Pokud si potom nedáme pozor na to, co
fotografujeme a zveřejňujeme kupříkladu na sociálních sítích, hrozí nám žaloba. Dosud platilo, že když
něco stojí v prostoru trvale, lze to vyfotit i zveřejnit.
Problém se může týkat každého z nás, protože pravidla na sociálních sítích budou zákon respektovat.
Takže nejenom komerční, ale i nekomerční zveřejnění
takových snímků může být postihováno. Kupříkladu
Wikipedie přijde o desetitisíce fotek a nejspíš něco
podobného čeká i naši redakci. Jímá mě hrůza, kolik toho budeme muset mazat. Přitom už se vidím,
jak napříště někde honím potomky Petra Parléře ve
Švábském Gmündu, abych se dovolil a mohl si vyfotit
v Kutné Hoře chrám sv. Barbory. Říkám si ale, že nic
se nejí tak horké, jak se uvaří. Navíc povaha česká si
cestičku vždycky našla.
A tak je to dnes se vším. Než si jeden udělá čas
na výlet, aby si nastudoval kdejakou pitomost, která se hodí do krámu jen těm, co z toho mají peníze.
Lépe je hodit starosti na čas za hlavu a vydat se spolu s námi do prázdninového Česka. Čekají tu na vás
nová dobrodružství, zážitky vodní i suchozemské,
neprobádané výletní trasy i místa a vůbec novinky,
které si nesmíte nechat ujít. Chystá se také celá řada
městských slavností, rytířských klání, pouličních vystoupení a jarmarků, řemeslných dílen i nejrůznějších
hudebních produkcí. Užívejte léta, naši milí čtenáři.
Přeji vám klidné i slunečné dny a věřím, že se spolu
nad stránkami magazínu KAM po Česku v září zase
pěkně a ve zdraví sejdeme.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

KAM na výlet s TEREZOU KOSTKOVOU
S Nelou Boudovou v představení Úhlavní přátelé

foto © urybnika.cz

Česká spisovatelka a autorka
rozhlasových her Helena Šmahelová
(14. července 1910 – 5. listopadu 1997)
svá středoškolská studia na reálce
v Bratislavě nedokončila. Musela se
vrátit do Čech za nemocnou matkou.
Po smrti obou rodičů se odstěhovala
k babičce do Chrudimi, v Jaroměři se vyučila knihkupkyní a od
roku 1931 pracovala
jako úřednice v chrudimské nemocenské
pojišťovně. Tady se
také seznámila s Jaromírem Johnem, se
kterým později žila,
pracovala a z jeho popudu po válce dokončila
vzdělání. V roce 1952 se ale provdala za docenta
olomoucké univerzity Pavla Trosta. Pracovala jako
psycholožka v brněnské protialkoholní léčebně
a v roce 1956 se odstěhovala do Prahy, kde začala
psát jako spisovatelka na „volné noze“.
-mak-

Tereza Kostková se narodila 14. června 1976
v Praze. Pochází z herecké rodiny Petra Kostky
a Carmen Mayerové. Herectví studovala na Vyšší
odborné škole herecké v pražské Michli. Do roku
2007 byla v angažmá v Divadle pod Palmovkou.
Kromě Divadla v Rytířské (Frankie & Johnny, Úhlavní přátelé) hostuje také v Divadle Viola s představeními Bílé noci a Hodně smíchu a pár slz nebo
v Divadle Broadway (Mýdlový princ). Často spolupracuje s televizí – ať už jako herečka (Ordinace
v růžové zahradě, Proč bychom se netopili, Soukromé pasti, Pojišťovna štěstí, Cesty domů, Obchoďák
a nejnověji v seriálu Vinaři), nebo jako moderátorka (Hvězda mého srdce, Duety, StarDance, když
hvězdy tančí, Silvestry atd.). S manželem a režisérem Petrem Kracíkem mají syna Antonína.

Dopisy čtenářů

Na Šumavě je krásně tak jako u nás
v Beskydech. Zveme všechny na Country „Starý dobrý Western“, který se
koná první srpnový víkend na přehradě Bystřička.
Ladislav Lajgot
Děkujeme za pozvání, pane Lajgote, trošičku nám sice fušujete do řemesla, ale
naši čtenáři Vaše pozvání určitě ocení.
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Rožnov pod Radhoštěm – skanzen

výletníky, milé jsou i kuponky do Infocenter k vyzvednutí malých dárků, ze
kterých mají „malí“ vždy ohromnou radost. Díky Vám za záslužnou práci.
S pozdravem Marie Fialová, Karlovy Vary
Krásné pozdravení i Vám, paní Fialová,
děkuji za přání a věřím, že v budoucnu,
stejně jako doposud, budou naše magazíny pro čtenáře dobrým zdrojem tipů
na výlety i cestou za poznáním, zábavou
i nostalgickým ohlédnutím.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kde
se dají magazíny, které jsou zdarma,
vyzvednout v Praze? Kde sídlí Informační centrum?
Děkuji a s pozdravem Anna Poislová
V Praze je možné získat naše magazíny
například v infocentrech CzechTourism
na Staroměstském nám. a Vinohradské
třídě, v Národním zemědělském muzeu,
v infocentrech PIS na Letišti Václava
Havla, v Malostranské mostecké věži,
v Rytířské a na Staroměstském náměstí
nebo v infocentru KČT na Fügnerově náměstí.

Přeji celé redakci krásné léto a plno
užitečných nápadů a tipů pro všechny

A kam by pozvala naše čtenáře?
„Všem rodičům s dětmi bych určitě doporučila navštívit Valašské muzeum v přírodě neboli skanzen
v Rožnově pod Radhoštěm. Vidět tohle muzeum
staveb pod otevřeným nebem, včetně původní kovárny, vodního mlýna, pily aj., je opravdu nevšední
zážitek, hlavně pro děti, které tady navíc potkají
různá hospodářská a domácí zvířátka, například
slepice, kočky, kozy, krávy, husy… Blízko mám také
k Šumavě a její nádherné přírodě, oblíbila jsem si
i hrad Kašperk a jeho okolí.“
Děkuji za milou pozvánku na výlet.
Tomáš Kašička

„Lákavá nabídka“ asijského koloniálu

Vážená redakce, zdravím Vás a chválím Váš vynikající časopis. Je opravdu
poučný, inspirující i zábavný. Vše na
krásném křídovém papíře s kvalitními
fotografiemi. Vždy se na něj těším. Přeji
Vám mnoho zdaru v další práci a všem
pěkné jasné dny!
Marie Kincová, Znojmo
Vážená paní Kincová, moc děkuji za
Vaše pochválení i přání. Máte pravdu,
jasné dny budeme potřebovat. Zvláště
o dovolených, kterých si letos redakce
moc neužije. Tak když už nějaké to volno
bude, uvítáme dny pěkné a jasné, sluníčko ať svítí a zahřeje tělo i duši nejen nám,
ale i Vám a všem, co to potřebují.
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © Petr Našic; redakce

Autorka dívčích
románů (105 let)

KAM to vidí

Žižka – geniální stratég, nebo „klikař“? (595 let)

Bitva o Vítkov měla být původně relativně nevýznamnou součástí manévrů křižáckých vojsk v Praze a v jejím okolí v Zikmundově boji proti husitům a viklefistům.
Díky svému průběhu a hlavně výsledku se
však stala důležitou událostí s okamžitými
i dlouhodobějšími následky. Pod slovem
„bitva“ si asi ale většinou představíme něco
víc než jen dvouhodinovou „strkanici“ na
jednom kopci. Ale jak jinak si vyložit událost, kdy původně pár desítek husitů (asi 30,
včetně žen) bránilo skoro holýma rukama
svoje ležení v podobě srubů a příkopů kousek za hradbami Prahy proti výrazné přesile. Žižka se svými soukmenovci odolával,
dokonce se štěstím a s jejich pomocí unikl smrti,
ale porážka se zdála už už neodvratná. Na pomoc
ovšem z jižní strany jako typický deus ex machina přispěchala z Prahy zhruba padesátka dalších
husitů v čele s knězem držícím svátost oltářní.
Svým zpěvem a bojovým řevem vyděsili útočníky
a způsobili takovou paniku v jejich řadách, že ti se
dali na ústup a zhruba dvě stovky jich padly. Pro

Podobizna Jana Žižky
od Jana Vilímka

Žižka v čele husitského vojska
(iluminace z Jenského kodexu)
Žižkův rodový znak
krále Zikmunda, který
vše sledoval osobně z Letné, to musela být setsakramentsky hořká pilulka a věru ošklivá neděle.
A to netušil, co s tímhle jednookým „ďáblem“ ještě všechno zažije. Žižka si vybral na Vítkově svoji
porci štěstí, přidal špetku strategie a jeho věhlas
a hvězdný čas stratéga právě nastaly…
Babok

Smetanův
následovník (80 let)
Český skladatel, dirigent a pedagog Otakar
Ostrčil (25. únor 1879 – 20. srpen 1935) se narodil
na pražském Smíchově. Od mládí se projevoval
jeho hudební talent. Začal hrou na klavír u přísného učitele Zdeňka Fibicha a od 14 let zkoušel
sám komponovat. České umělecké kruhy do něho
vkládaly velké naděje. Stalo se, ve 32 letech se jako
první ze své generace českých umělců setkal se zahraničním publikem. Zabýval se ale také činností
dirigentskou, kdy působil jako vedoucí opery Národního divadla. Perfektní knírek, vzorná pěšinka,
elegantní oblek, vážná tvář. Tak lze charakterizovat
génia, který se bohužel dožil pouhých 56 let.
Marie Kulinkovská

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Pro nedělní podvečer dne 14. července 1420 v boji o Vítkov
platí spíše to druhé a hned dvojnásob. Nechybělo totiž moc,
aby tento (tehdy ještě ne) slavný vojevůdce přišel o život
a celou bitvu prohrál.

Elixír mládí (460 let)

V roce 1573 se zapsal na univerzitu v Oxfordu,
studia však nikdy nedokončil. Přesto po celý život
neoprávněně užíval univerzitní tituly. Nakonec
se vyučil lékárníkem a vydal se na dráhu mága,
léčitele a alchymisty. Jako doprovod skutečného
učence, matematika, astronoma, alchymisty, astrologa, okultisty a vyslance Johna Deeho se dostal
na císařský dvůr Rudolfa II. Při svém prvním pokusu
uskutečněném před císařem proměnil prý Kelley
libovolný kov v čisté zlato. Alchymista se v Českém království usadil natrvalo, obratně rozmnožoval svůj majetek, a dokonce získal rytířský titul.
Oblíbenost Edwarda Kelleyho u císařského dvora
ale postupně upadala. Zřejmě proto, že císaři nebyl schopen připravit slibovaný elixír mládí. Poté
co v souboji zabil dvorního úředníka, byl zatčen
a uvězněn. Při pokusu o útěk z věže Hněvína spadl, roztříštil si nohu a nesnesitelné bolesti údajně
ukončil požitím jedu. Kde je ale jeho hrob, nikdo
neví. Dost možná byla jeho smrt fingovaná a díky
elixíru mládí žije dodnes.
-js-

Radio Free Europe (65 let)
Rozhlasová stanice Svobodná
Evropa začala vysílat 4. července
1950. Založena byla Kongresem USA
pro šíření objektivních informací
v diktátorských režimech.
Rádiové vlny byly v té době jedinou možností,
jak proniknout železnou oponou a svobodně informovat tamější obyvatelstvo. Prvním ředitelem
československé redakce Svobodné Evropy v New
Yorku se stal novinář Ferdinand Peroutka, který pro
americké představitele NCFE (Národní rada pro
svobodnou Evropu) představoval spojení s demokratickou minulostí Československa. Druhou významnou osobností počátků RFE byl Pavel Tigrid,
který v době druhé světové války získal rozhlasové
zkušenosti jako hlasatel v londýnském BBC. Stanice skončila 30. 6. 1995 svoji činnost v Mnichově
a začala 1. července 1995 vysílat z Prahy, kde od
ledna 2009 vysílá z budovy postavené v Praze-Strašnicích na Hagiboru.
-JS-

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons „Kelley Hněvín“ od Gortyna – Vlastní dílo

Pro některé zázračný léčitel a vědec, pro některé podvodník. Kontroverzní
alchymista Edward Kelley fascinoval své okolí nejen svými alchymistickými triky,
ale i černokněžnickým zjevem. Byl vysoký a hubený, měl hustý plnovous a dlouhé
vlasy, kterými zakrýval chybějící uši. O ty přišel za trest, když se dopustil podvodu
ještě v Anglii, v kanceláři notáře, kde pracoval jako pomocník.
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Historia magistra vitae Luděk Marold, co víme? (150 let)

4. červenec 1915 (100 let)
T. G. Masaryk zveřejnil svou
koncepci rozbití rakousko-uherské monarchie a vytvoření československé samostatnosti. V Ženevě přednesl
významný projev, ve kterém
formuloval koncepci nezávislého státu a nutnost boje proti
habsburské nadvládě v rámci
Rakouska-Uherska.
4. červenec 1945 (70 let)
Sociální demokrat Josef Šoltész
vydal výnos o mzdovém a platovém zrovnoprávnění žen.
Ženy patřily mezi pomocnice
s odůvodněním, že nevlastní výuční listy. Uvažovalo se
o tom, že ženy musí nejdříve
získat odbornost, aby mohly
nárokovat stejnou odměnu.

V srpnu si připomínáme 150. výročí narození skvělého českého malíře a ilustrátora Luďka Aloise
Marolda (7. srpen 1865 – 1. prosinec 1898). Umělec, který za nemilosrdně krátkou dobu svého
života zanechal řadu výmluvných dokladů o svém veskrze malířském umu, je dnes takřka
zapomenut.

Jak velké bylo mé překvapení,
když jsem zcela náhodou „potkal“ Maroldova prapravnuka Luďka Marolda
a mohl ukojit svou zvědavost. Zeptal
jsem se ho, zda si vzpomene, kdy nebo

v jaké souvislosti se prvně dozvěděl
o svém slavném předkovi? „Vzhledem
k tomu, že celá rodina je velice zapálena
do historie obecně, Marold, malíř, bylo
relativně oblíbené, časté téma. Pochopitelně k tomu přispěla i určitá rodinná
hrdost, díky které se minimálně v nás,
rodině, zachovalo povědomí o jeho díle.
Mimochodem jednou z rodinných tradicí je nesení jména Luděk pro mužské
potomky; v takovém případě se vyhnout
nějakému spojení s ním ani příliš nedá,
ať už to bylo v hodinách dějepisu na základní škole, nebo výjimečně v blízkém
okolí.“
Co se Vám vybaví, když se dnes
někde vysloví, píše nebo jinak zmiňuje
jeho jméno? „Rozhodně mě to potěší,
spíše možná i překvapí. Paradoxně to
většinou nebývá ve spojení s uměním
či historií doslovně, ale spíše v různých
vědomostních kvízech, soutěžích. To je
samozřejmě relativně smutné, jeho dílo

9. červenec 1530 (485 let)
Narodil se Vratislav II.
z Pernštejna, zvaný Nádherný,
český šlechtic, diplomat a nejvyšší kancléř Českého království. Ve své době výrazně
ovlivňoval českou i moravskou
zemskou politiku. Za 49 let po
jeho smrti roku 1582 vymřel rod
Pernštejnů po meči.
Z vaječného trhu, 1888

10. červenec 1780 (235 let)
Ve městě Budišov nad
Budišovkou se narodil český
vědec František Ignác Kassián
Halaška. Působil jako profesor
fyziky na univerzitě v Praze a ve
Vídni. Kromě fyziky se zabýval
optikou, elektřinou, termodynamikou, magnetismem a v neposlední řadě i astronomií.
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Panoráma Bitva u Lipan

má rozhodně lidem co říct i dnes, ukazuje druhou tvář okázalého života začátku
20. století, která není tak prezentována.“
Maroldovo panoráma na pražském Výstavišti je dnes, kulantně řečeno, ve zbědovaném stavu. Myslíte
si, že by bylo možné dostat tuto v minulosti unikátní a tolik vyhledávanou
památku do povědomí mladé generace 21. století? „U Maroldova panoramatu jsem byl relativně nedávno a jeho
stav mě v každém ohledu velice mrzí.
Bohužel je to ale daň dnešní doby, kdy
obraz, malba jako médium, už dávno
nemá pro veřejnost takovou hodnotu,
aby se stavba podobného charakteru
nějakým rozumným způsobem, bez řekněme sponzora či nemalé státní dotace,
dala udržovat ve chvalitebném stavu. To
jde samozřejmě ruku v ruce s dnešním
relativně malým povědomím o Maroldovi a jeho díle obecně. Upřímně jsem
se nikdy příliš nezajímal o to, jakým způsobem je o panoráma pečováno, jak je
dotováno, jaké jsou výnosy z relativně
symbolického vstupného. V tomto případě se obávám, že osud panoramatu
nebude z těch nejšťastnějších.“
Děkuji Vám za rozhovor a věřím, že
není všem dnům konec. Navíc Váš prapradědeček má své pevné místo nejen
v našich dějinách umění, ale najde si
cestu i k našim srdcím.
Luděk Sládek
Celý článek na www.kampocesku.cz

1300

1420

1830

(715 let)
Pražský groš
1. 7. 1300
ve Vlašském
dvoře v Kutné
Hoře začala ražba
pražského groše

(595 let)
Zikmund
Lucemburský
28. 7. 1420
korunovace
českým králem

(185 let)
Heinrich
Mattoni
* 11. 8. 1830
† 14. 5. 1910
karlovarský
podnikatel
a průmyslník

foto © Wikimedia Commons

3. červenec 1945 (70 let)
Československá vláda odsouhlasila odsun Němců
z Československa, odkud
mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv. sudetských Němců. Jejich odsun
z Československa byl mezinárodně politicky a právně zakotven v Postupimské dohodě
v srpnu 1945.

foto © Wikimedia Commons

KAM to vidí

Století a půl parníků na Vltavě (150 let)

Historia magistra vitae

Vítr ve vlasech, ukroucené krky od podívané po obou stranách, šplouchání vln, rušné město na
dosah a zároveň daleko. To všechno za svitu slunce nebo třeba měsíce. Tak lákavě vypadá pohled
z paluby vltavských parníků. Nastupte – odrážíme!

11. červenec 1960 (55 let)
Prezident republiky Antonín
Novotný představil poslancům
Národního shromáždění návrh
„socialistické“ ústavy. Ústava
Československé socialistické republiky zavedla jak nový název
republiky, tak nový státní znak.
Dokument byl Národním shromážděním jednohlasně přijat.

Po staletích dřiny a nebezpečné
práce
vorařů
přináší století páry pokrok
a technický rozmach i na
vltavskou hladinu. Po pokusech s parníkem Bohemia
pánů Johna Josepha Rustona a Johna Andrewse (1841)
a pánů J. W. Pierce a J. Wintera
(1857) zahajuje Pražská paroplavební společnost 28. června 1865 pravidelnou osobní
a vyhlídkovou dopravu na
Vltavě mezi Prahou a Štěchovicemi.
Tehdejším výletníkům můžeme jen
závidět zážitky z obrovských proměn
vzmáhající se Prahy. Se zájmem jistě
sledovali výstavbu Národního divadla (1883), budovu Rudolfina (1885),

rozvoj průmyslových oblastí v Karlíně,
Holešovicích, Smíchově a Podolí, postupný vznik nových mostů a nábřeží
včetně Vyšehradského tunelu atd.
František Dittrich, významný činitel tehdejší Pražské paroplavební

společnosti a pozdější primátor, by ale určitě měl radost z dnešního hemžení na
Vltavě. Nejvíce by asi obdivoval parník Vyšehrad, který
je mladším pokračovatelem
svého původního jmenovce
a který upoutá svým elegantním prvorepublikovým zjevem (spuštěn byl v roce 1938)
a citlivou repasí z roku 1992.
Milovníkům techniky se za
průhlednou stěnou představují kolesa a oje v plném pracovním
zatížení a pro romantické duše je pohled na matičku stověžatou z paluby
úplně jiný a neobvyklý. Kdo nevěří, ať
to zkusí…
Babok

Symfonik z Vysočiny (155 let)

18. červenec 1880 (135 let)
Ve městě Potštát u Přerova se
narodila česká šlechtična a vojenská lékařka Marie Desfours-Walderode. Po absolvování
studií na lékařské fakultě ve
Vídni se stala všeobecnou doktorkou. Během 1. světové války
působila jako vojenská lékařka
na různých bojištích.

foto © Wikimedia Commons

Gustav Mahler (7. července 1860, Kaliště – 18. května 1911,
Vídeň) je považován za jednoho z největších rakouských
symfoniků. Narodil se na Vysočině, v německy hovořící židovské
rodině. V jeho tvorbě najdeme prvky lidové hudby židovské
(klezmer) i ovlivnění českou lidovou hudbou.
nastoupil dirigentskou dráhu,
která jej zavedla do předních
evropských měst. Ačkoliv se
nikdy necítil být ortodoxním
židem, často čelil projevům antisemitismu. Aby se mohl stát
ředitelem Vídeňské opery, musel dokonce konvertovat na katolickou víru. Vídeňskou dvorní
operu vedl deset let, poté se stal
dirigentem Metropolitní opery
v New Yorku. Do Vídně se vrátil
Theo Zasche, 1906
nemocen v roce 1911 a téhož
roku, ve věku 50 let, umírá na
následky
bakteriální infekce srdce.
Již v dětství projevoval výjimečný
Mahlerův kompoziční styl vycháhudební talent. Vystudoval Vídeňzí z pozdního romantismu a pocitově
skou konzervatoř a ve dvaceti letech

16. červenec 1905 (110 let)
V Napajedlech se narodil český
muzikolog Leoš Firkušný. Jeho
bratrem byl světově proslulý
klavírní virtuos Rudolf Firkušný.
Jako odborník na Leoše Janáčka
se zasloužil o prosazení jeho
hudby v zahraničí. Byl jedním
ze zakladatelů mezinárodního
festivalu Pražské jaro.

osciluje mezi ironií a melancholií. Složil
deset symfonií a celou řadu skladeb
písňové formy. O jeho odkaz v Čechách pečuje společnost Mahler 2000,
která obnovila dům ve Znojemské ulici
v Jihlavě, kde skladatel vyrůstal, a organizuje tu pravidelný festival Hudba
tisíců.
-js-

1845

1880

1885

(170 let)
Bohuslav
Schnirch
* 10. 8. 1845
† 30. 9. 1901
významný český
sochař, autor
pomníku Jiřího
z Poděbrad
tamtéž

(135 let)
Jan Kubelík
* 5. 7. 1880
† 5. 12. 1940
český houslista
a hudební
skladatel

(130 let)
Václav Špála
* 24. 8. 1885
† 13. 5. 1946
český malíř, grafik
a ilustrátor

18. červenec 1880 (135 let)
Ve vojenském táboře d’Avor
poblíž Bourges se narodila
Alžběta od Nejsvětější Trojice,
francouzská karmelitánka a autorka duchovních spisů. V roce
1901 vstoupila ke karmelitánkám v Dijonu. V roce 1984 byla
slavnostně blahořečena papežem Janem Pavlem II.
20. červenec 1945 (70 let)
V rámci Benešových dekretů byl
vydán tzv. osidlovací dekret,
podle kterého se zejména v pohraničí provádělo zemědělské
osidlování konfiskovaných pozemků. Jednalo se o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů
a jiných nepřátel československého státu.
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Historia magistra vitae Nadčasový mistr secesního umění (155 let)

21. červenec 1940 (75 let)
Britská vláda uznala s jistými
výhradami prozatímní československou exilovou vládu
vedenou Janem Šrámkem. Toho
samého dne jmenoval Edvard
Beneš J. Šrámka ministerským
předsedou. O den později
jmenoval Beneš také ostatní
ministry exilové vlády a státní
tajemníky.
22. červenec 1290 (755 let)
Král Václav II. získal od římského
krále Rudolfa Habsburského
v léno knížectví vratislavské
uvolněné smrtí vratislavského
vévody Jindřicha IV. Probuse.
Rudolf současně potvrdil
Václavovi II. a jeho dědicům
držení úřadu říšského číšníka
a volební právo při volbě římských králů.
22. červenec 1815 (200 let)
V obci Korouhev u Poličky se
narodil český spisovatel, historik a kněz Josef Ehrenberger.
Jeho povídky byly velmi oblíbené a patřily k tzv. lidovému
čtení. Později se stal sídelním
kanovníkem Vyšehradské kapituly. Na Vyšehradě byl také po
své smrti pochován.
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Léto ze série Čtyři roční doby

Zpočátku se živil jako divadelní dekoratér, návrhář plakátů a pozvánek.

Po působení ve
Vídni ve službách hraběte
Khuen-Belassiho odchází na
studia do Mnichova a posléze do Paříže.
K téměř pohádkovému zlomu
v jeho kariéře
došlo na Vánoce roku 1894.
Tehdy získal zakázku na divadelní plakát ke
Alfons Mucha v ateliéru
hře Gismonda
pro francouzskou hereckou divu Sarah
Bernhardtovou. Na Nový rok 1895 byla

celá Paříž plná Muchových plakátů
v netypické velikosti, barevnosti i technice provedení. Mucha se tak přes noc
stal umělcem světového formátu.
Kromě četných plakátů pro Sarah se
Mucha věnoval také reklamní tvorbě
(reklama na pivo, šampaňské, bicykly,
parfém, sušenky nebo cigaretové papírky), dekorativním panó, užitému
umění, návrhům šperků aj. Pro nově
vzniklou Československou republiku
vytvořil poštovní známky, bankovky
i řády. Praze věnoval cyklus obrazů
z dějin Slovanstva – Slovanskou epopej. Alfons Mucha zemřel 14. 7. 1939
na zápal plic, krátce po propuštění
z výslechu gestapem. Jeho ostatky
byly uloženy na vyšehradském Slavíně.
Tomáš Kašička

foto © Mucha Trust 2015

21. červenec 1940 (75 let)
Edvard Beneš vydal první
z prezidentských dekretů.
Celkem bylo od 21. července
1940 do 21. října 1945 podepsáno a vyhlášeno 143 dekretů,
z toho 17 bylo ústavních.
Převážná většina dekretů se
vztahovala k aktuální činnosti
zahraničního odboje a k vedení
války.

Ivančický rodák Alfons Mucha, světově uznávaný umělec a čelní představitel secese, se narodil
24. 7. 1860 v rodině soudního zřízence Ondřeje Muchy a jeho ženy Amálie. Od mládí projevoval
umělecké sklony, přesto byl u přijímacích zkoušek na pražskou AVU odmítnut.

Sochař (145 let)
Zakladatel moderního českého sochařství Ladislav Jan Šaloun se narodil 1. srpna 1870 v Praze.
Studoval na Reynierově kreslířské škole a po neúspěšných zkouškách na Uměleckoprůmyslovou
školu v Praze se soukromě vzdělával v ateliérech Bohuslava Snircha a Tomáše Seidana.
Stylově patřil do okruhu symbolistů
v čele s Františkem Bílkem, nejprve byl
však ovlivněn Josefem Václavem Myslbekem a Augustinem Rodinem, se
kterým se v Praze roku 1902 dokonce
setkal. K jeho nejvýznamnějším realizacím patří několik pomníků, nejznámější
je ale sousoší mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze (podobné
stojí v Hořicích). Podílel se na sochařské
výzdobě architektury Obecního domu,
Pojišťovny Praha i Zemské banky, navrhoval průmyslový design, věnoval se
knižní grafice i loutkářské tvorbě. Kladl
velký důraz na duchovní význam své
tvorby, snad proto nepřekvapí jeho zájem o okultní vědy a spiritismus. Podle
svého návrhu si dal roku 1911 postavit vilu na Vinohradech, která je dnes

Pomník mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí

kulturní památkou. V roce 1912 byl přijat za řádného člena České akademie
věd a umění a krátce před svou smrtí

18. října 1946 byl jmenován národním
umělcem.
Alice Braborcová

1895

1915

1920

(120 let)
František
Moravec
* 23. 7. 1895
† 26. 7. 1966
československý
legionář,
důstojník
Čs. armády

(100 let)
Josef Šebánek
* 22. 7. 1915
† 13. 3. 1977
český filmový
herec, proslavil se
v trilogii o rodině
Homolkově

(95 let)
Dana Medřická
* 11. 7. 1920
† 21. 1. 1983
významná česká
herečka

foto © Wikimedia Commons

21. červenec 1380 (635 let)
V Paříži byla uzavřena smlouva
o vzájemné ochraně a pomoci mezi králem Václavem IV.
a Karlem V., francouzským
králem z dynastie Valois. V září
1380 však Karel V. na následky
nemoci umírá a na francouzský trůn nastupuje jeho syn
Karel VI.

foto © Wikimedia Commons
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Velikán první republiky (130 let)

Historia magistra vitae

Letos v červenci si připomene 130 let od narození významného českého průmyslníka a jazykem
dneška také manažera Karla Loevensteina (24. 7. 1885 – 2. 2. 1938). Tento mimořádně nadaný
mladý muž, člen pražské smetánky, byl jmenován v roce 1919 generálním ředitelem Škodových
závodů v Plzni.

22. červenec 1895 (120 let)
V Čakovicích se narodil Václav
Vlček, plukovník československého letectva a oběť komunistického režimu. Účastnil se
odboje i květnového povstání.
Po vypuknutí 1. světové války
byl vyslán k balonovému oddílu. V roce 1949 byl odsouzen za
velezradu a degradován.

Pocházel ze zámožné židovské rodiny, jeho otec Arnošt byl ředitelem vídeňské uhelné společnosti a udržoval

čilé společenské styky. Karel již jako
mladý měl možnost setkávat se s významnými osobnostmi té doby. Jeho
soukromým učitelem byl sám Karel
Engliš, pozdější blízký přítel a spolupracovník. Karlovu schopnost vést odhalil předseda správní rady Škodových
závodů Josef Šimonek a nabídl mu
místo generálního tajemníka. Karlův
recept na úspěch byl postaven na několika pilířích. Zbrojní podnik převedl
na civilní výrobu, vytvořil průmyslové
impérium a zajistil mu odbyt na zahraničních trzích. V roce 1928 koupil
zámek s velkostatkem v Dobřenicích
u Hradce Králové, kde pořádal pro své
přátele hony a utužoval partnerství.
Loevensteinovou silnou stránkou byla

Zámek v Dobřenicích

jeho znalost cizích jazyků, mluvil anglicky, německy, francouzsky, ale také
jeho univerzální přístup. Měl společenský i profesní rozhled a orientoval
se v mnoha vědních oborech. To mu
dávalo možnost vést podnik dle vlastních představ. Zemřel počátkem roku
1938 a pohřben byl v rodinné hrobce
v Dobřenicích.
-mat-

Kabaretiér a bohém (130 let)

foto © GHMP

Emil Artur Longen byl nejen výraznou osobností pražských kabaretů, ale také hercem, autorem,
režisérem i malířem. Říká se, že právě on „udělal“ Vlastu Buriana, protože pro něho psal hry,
scénáře a jako první jej označil za „krále komiků“.
Longen, vlastním jménem Emil Artur Pittermann,
se narodil 29. července 1885
v Pardubicích. Vystudoval
gymnázium, ale Akademii
výtvarných umění už nedokončil. Oženil se s herečkou
Xenou Markovou-Longenovou, která však v roce 1928
spáchala sebevraždu. Longen se podílel na vytvoření
malířské skupiny Osma, provedl první dramatizaci Osudů dobrého vojáka Švejka
s Karlem Nollem v hlavní roli
a byl dramaturgem Divadla E. F. Buriana. O Vlastovi Burianovi napsal román
Král komiků a psal pro něho hry jako
C. a k. polní maršálek, Anton Špelec,

dávno, ale nejvíc jsme se sblížili během natáčení filmu Miláček pluku v roce 1931, který
režíroval. Každý den přišel do
ateliéru s velkou skleněnou
flaškou plnou mléka a všechny
okolo sebe přesvědčoval poměrně věrohodně, že pije pouze mléko. Jenže když jsem si
k tomu údajnému mléku jednou čuchnul, tak mě to málem
porazilo. A tak vyšlo najevo, že
si do něho pravidelně vyleje litr
Pitterman – Longen Emil Artur: Kostelec nad Orlicí, 1917
koňaku a to celé průběžně během dne popíjí. Odpoledne ve
čtyři už nebyl schopen režírovat, prostě
ostrostřelec a mnoho dalších. Longen
se najednou svalil a my byli bez režiséra.
zemřel 24. dubna 1936 v Praze.
A tak se šlo domů.
Herec Jára Kohout na něho vzpomínal: S Longenem jsem se znal už
Drahomíra Samková

1920

1925

1950

(95 let)
Zdeněk Řehoř
* 30. 8. 1920
† 8. 11. 1994
český herec
známý například
z večerníčků
Krkonošské
pohádky

(90 let)
Věstonická
Venuše
13. 7. 1925
soška nalezena
v popelišti
mezi Dolními
Věstonicemi
a Pavlovem

(65 let)
Jan Zajíc
* 3. 7. 1950
† 25. 2. 1969
po vzoru Jana
Palacha se upálil
na Václavském
náměstí

22. červenec 1900 (115 let)
Narodil se český historik a spisovatel Zdeněk Kalista. Je
znám především jako historik
baroka. Po absolvování studií
na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy se zaměřil na československé dějiny, které na fakultě
přednášel. Jeho univerzitní
kariéru však zastavila německá
okupace.
24. červenec 1650 (365 let)
Císař Ferdinand III. vydal příkaz sloužit slavnostní mši Te
Deum ve všech kostelích Čech
a Moravy na oslavu uzavření
Vestfálského míru a odchodu
Švédů ze země. Ve městech
se konala velkolepá procesí za
zvuku bubnů a hlaholu trub ze
zámeckých věží.
24. červenec 1930 (85 let)
V obci Kouty u Třebíče se narodil český spisovatel a kronikář
Jiří Joura. Zajímal se zejména
o historii Třebíče. Deset let byl
jejím kronikářem a psal příspěvky do třebíčského zpravodaje.
V roce 2007 získal čestné občanství města Třebíče. Zemřel
23. března 2013.
25. červenec 1895 (120 let)
V Teplicích byl zahájen provoz
první pravidelné městské
elektrické tramvaje v Čechách.
Elektrická tramvaj tak nahradila pražskou koňku. Roku 1896
vznikla linka v Praze, v roce
1897 následovala linka v Liberci
a o dva roky později linky
v Olomouci a Plzni.
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Historia magistra vitae Život v poutech osudu (85 let)
Kdo by neznal romantický film zakončený tvrdou realitou okupace – Smrt krásných srnců (1986)
s Karlem Heřmánkem. Připomeňme si tedy i výročí narození autora předlohy filmu, českého
prozaika a novináře Oty Pavla (Poppera).

29. červenec 2005 (10 let)
Hubbleův vesmírný dalekohled HST objevil nový objekt
Kuiperova pásu, což je oblast
nacházející se za Neptunem
a zahrnující i planetu Pluto.
Vzhledem k velikosti byl označen za 10. planetu sluneční
soustavy.
Ota Pavel

6. srpen 1945 (70 let)
Přesně v 8 hodin a 15 minut
svrhly Spojené státy atomovou bombu na japonskou
Hirošimu. Exploze nejničivější
zbraně okamžitě zabila nebo
smrtelně zranila 80 000 lidí.

8 | www.kampocesku.cz

Ota (2. 7. 1930) byl třetím a nejmladším synem židovského obchodního cestujícího Lea Poppera. V době
okupace 22. února 1943 byli Otovi bratři Hugo (*1924) a Jiří (*1926) deportováni do terezínského ghetta, kde se
s nimi v roce 1944 setkal také otec Leo.

Doma, v té době již v Buštěhradu, zůstala maminka Hermína (roz. Netrefová) s třináctiletým Otou. V Terezíně se
osudy bratrů Popperových rozcházejí.
Staršímu Hugovi navrhla samospráva
ghetta, že když odejde dobrovolně
na práce v Říši, zajistí, aby Jiří nešel od
transportů na východ. Hugo zanedlouho odchází na práce do německého
Wulkova, ale Jiří ušetřen nebyl. Posledním transportem z Terezína 28. října
1944 byl deportován do Osvětimi,
kde prošel selekcí. V lednu 1945 byl
zařazen do transportu smrti do Opavy,
který přežil, a byl vlakem odvezen do
tábora Mauthausen.
Počátkem května 1945 se otec
Leo a syn Hugo, který se vrátil z Říše,
rozhodli utéct z ghetta. Do Buštěhradu dorazil Hugo 4. května, otec Leo
o den později a za čas se vrátil i Jiří.
Rodina se přestěhovala opět do Prahy.
Ota vystudoval obchodní a jazykovou
školu, maturoval na Střední škole pro

pracující a pracoval jako sportovní redaktor. Předčasně, díky maniodepresivní psychóze, odchází v roce 1966
do invalidního důchodu, ale dál píše.
Stejně předčasně ale umírá na infarkt
31. 3. 1973. Pohřben byl na Novém židovském hřbitově na Olšanech.
-lgs-

Hrob na Novém židovském hřbitově na Olšanech

Wikimedia Commons, autor Hynek Moravec

25. červenec 1920 (95 let)
Byl uskutečněn první
transatlantický oboustranný
rozhlasový přenos, který vedl
z Paříže do Marylandu. Jednalo
se o velký posun v oblasti telekomunikace, na který navázal
ve 20. letech 20. století vznik
faxu.

KAM na výlet/ KAM to vidí

Více než jen odvaha (75 let)

Hawker Hurricane

„V boji od začátku do konce stáli čs. letci. Národ je zavázán této hrstce svých
nejlepších synů. Obhájili svoje i naše jméno tam, kde jsme kdysi byli zcela
neznámí...“ Co dodat? Snad jen, že k tomu, aby si někdo mohl v té době vytknout
tento cíl a vydat se za jeho naplněním, bylo potřeba těch nejryzejších lidských
vlastností.

foto © Wikimedia Commons

Karel Janoušek

Winston Churchill řekl 20. srpna 1940, že „na
poli lidských konfliktů nikdy nevděčilo tolik za
tak mnoho tak málu“. A 13. května 1940 dodal:

„Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot.“
Stalo se, 10. července 1940 začala bitva o Anglii,
která patří mezi osudové bitvy druhé světové války. Nejúspěšnější českoslovenští stíhači v této bitvě
byli Karel Kuttelwascher (20 sestřelů), Josef František (17), Alois Vašátko (15), František Peřina (12),
Otto Smik (11) a řada dalších.
Aby se ale naši letci mohli zapojit do bojů o Anglii, musel nejprve v Londýně 12. července 1940
vzniknout tzv. Inspektorát československého letectva, který koordinoval postupy mezi exilovým
Ministerstvem národní obrany a britským Ředitelstvím pro spolupráci spojeneckého letectva u Air
Ministry. Krátce nato vznikla v Duxfordu 310. čs. stíhací peruť (№ 310 Fighter Squadron). Zakrátko se
souhlasem vlády Spojeného království vznikla 310.
československá stíhací peruť RAF, (zal. 12. 7. 1940,
Duxford), 311. bombardovací (29. 7. 1940, Honington), 312. stíhací (5. 9. 1940, Duxford) a 313. stíhací (10. 5. 1941, Catterick). Mimo těchto sloužili
českoslovenští vojáci i v dalších britských perutích
a v jedné polské peruti.

Muž, který pět let vedl (do 19. 10. 1945) naše letectvo ve Velké Británii, A/M RNDr. Karel Janoušek,
KCB (30. října 1893, Přerov – 27. října 1971, Praha),
byl velitelem zmíněného Inspektorátu. 17. 5. 1945
byl povýšen do hodnosti Air Marshal (tuto hodnost získal jako jediný Čechoslovák). Nacisté mu
doma uvěznili téměř celou rodinu, manželka
a jedna sestra zahynuly v Osvětimi, jeden z bratrů v Buchenwaldu a dva ze švagrů na Pankráci. Po
únoru 1948 byl zproštěn služby a po nezdařeném
pokusu o emigraci 30. 4. 1948 v následném procesu 17. 6. 1948 odsouzen na 18 let těžkého žaláře.
Prošel věznicemi na Borech, v Opavě, v Leopoldově a na Ruzyni a za údajný pokus o útěk z Borů byl
odsouzen 28. 3. 1950 k doživotnímu žaláři. Z Ruzyně byl propuštěn na základě velké prezidentské
amnestie 9. 5. 1960. Pracoval jako inventurník a tři
dny před svými narozeninami, 27. října 1971, Air
Marshal britského královského letectva a bývalý
divizní generál československé armády umírá.
-lgs-

Kladenské kulturní léto
Statutární město Kladno vás srdečně zve na
již tradiční Dny města Kladna ve dnech
5.–6. září v areálu Sletiště. Městské slavnosti nabídnou jako vždy atrakce
pro děti i dospělé, pestré
občerstvení a bohatý
kulturní program zakončený
velkolepým
ohňostrojem. Můžete se
těšit na Mekyho Žbirku,
Davida Kollera, Marka
Ztraceného, Ewu Farnu, nebo kapely SLZU,
Kabát Tribute a další.
Přijeďte k nám na největší tradiční oslavy města
Kladna nebo na Letní párty s legendární Beatles
revival!
Statutární město Kladno pořádá Letní párty
s ochutnávkou všeho dobrého!
Areál zahrady Kladenského zámku dne 16. 8. 2015
.přivítá milovníky výborného jídla a dobré hudby!
Celou akci zpestří okouzlující barmanská show

a vystoupení kladenské kapely The Beatles Revival.
V rámci akce se budou prezentovat členská města
sdružení Bohemia Centralis, s.p.o., Slaný, Beroun,
Rakovník a Tetín, kteří s sebou také přivezou ochutnávku regionálních potravin.
Navštivte nás v Kladně, a přijdete nám na chuť!
Městské informační centrum
T. G. Masaryka 499
272 01 Kladno
tel.: +420 312 604 540, 543
e-mail: infocentrum@mestokladno.cz
www.mestokladno.cz
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Češi stále častěji
jezdí kempovat

Klub českých turistů, oblast Praha – zve
Pro účastníky akce vstup na Petřínskou rozhlednu
zdarma (po předložení popisu trasy na pokladně
rozhledny, 1 popis = 1 volný vstup).

Čím dál více Čechů míří na dovolenou
do některého z českých kempů. Chcete
se i vy vydat na dovolenou pod stan?
Navštivte od 30. května do 9. srpna
2015 v pražských Letňanech Výstavu
stanů a vybavení do přírody. Jedná se
o největší akci svého druhu ve střední
Evropě. Přijďte se podívat do nejlépe
vybaveného kempu světa…
27. 8. Starým Městem
start: 15.30–17.30 Náprstkovo muzeum
(Betlémské náměstí)
trasa: 8 km
cíl: 17–19 hod., Praha 1
Partnerem akce je městská část Praha 1

Každý, kdo chce jet kempovat, by neměl zapomenout na 5 základních věcí, které určitě bude
potřebovat – stan na míru, pořádnou karimatku,
teplý, ale zároveň lehký spacák, lehký a skladný
kempinkový nábytek, vařiče, nádobí a další.
„Návštěvníky kromě zajímavých cen nejvíc láká
to, že si mohou vše zkusit na vlastní kůži. V normální prodejně si stan nepostavíte, přitom je to tak důležité. Na výstavě budou postaveny přes tři stovky
stanů, které si můžete vyzkoušet. Chybět ani letos
nebude populární spacákové ležení se stovkami
spacáků a karimatek, které si také můžete otestovat. Tady je prostoru i času vždy dostatek,“ upozorňuje na stěžejní důvod, proč na výstavu zamířit, její
pořadatel Jaroslav Skalka. Podle ankety z minulého
roku tady návštěvníci nejvíce oceňují přítomnost
unikátního spacákového ležení, kde procházíte
mezi stovkami spacáků a karimatek a všechny si
můžete vyzkoušet. Stejný úspěch slaví i více než tři
stovky postavených stanů, rodinných, turistických
i expedičních. Kromě těch zde ovšem najdete vše
pro kempování, turistiku, sport a volný čas.
www.vystavastanu.cz
www.4camping.cz

29. 8. Pochod k výročí otevření rozhledny
na Petříně
start: Praha 5 – Smíchov, dětské hřiště u vchodu
do Kinského zahrady (u zastávky TRAM Švandovo
divadlo)
pěší trasa 30 km: od 9 do 10 hod.
pěší trasa 15 km: od 9 do 11 hod.
cyklotrasa 25 km: od 9 do 11 hod.
cíl všech tras: 12–17 hod., Praha 7, Trojský zámek

Jeden z uvedených vrcholů se pyšní geologickou pozoruhodností – i za nejtužších
mrazů se na jeho vrcholu v určitých místech
zelenají rostliny. Který z kopců to je?
a) Bořeň
b) Brník
c)

Boreč

?

www.kartografie.cz

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí obdrží mapy věnované vydavatelstvím Kartografie PRAHA, a.s.
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Kutnohorské léto 2015 – festival
plný zážitků ve stříbrném městě!
PONDĚLÍ
Noční prohlídka sedlecké kostnice | „Cisterciák“
– kostýmovaný průvodce – vás za svitu svíček provede hrobem 40 000 zemřelých. V horní kapli vás
následně čeká setkání s hudbou, tichem, světlem
a tmou tohoto místa.
ÚTERÝ
Kamenný dům – Lapidárium: Umění kameníků
středověké Kutné Hory | Zdejší stálou expozicí
ČMS, p. o., „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“ vás provedou kostýmovaní
průvodci.
Klášterní a kolejní život v Kutné Hoře | Večerní
komentovaná procházka po Jezuitské koleji vás
seznámí s historií této působivé stavby a s životem
řádových bratří.
Noční prohlídka sedlecké katedrály | Kostýmovaný průvodce vás provede všemi unikátními místy
katedrály za svitu svíček a zvuků varhanní hudby.

STŘEDA
Noční prohlídka chrámu sv. Barbory | Chrám sv.
Barbory vás zve pod své klenby, kde budete moci
zažít jedinečnou atmosféru večera provoněného
kadidlem a osvětleného svíčkami.
ČTVRTEK
Večerní prohlídka chrámu sv. Jakuba | Vydejte se
na procházku nejstarším kamenným chrámem Kutné Hory a nechte se oslovit jeho kulturním i duchovním dědictvím. Uslyšíte nádherné varhanní skladby
a budete mít možnost asistovat mistru varhaníkovi.
Tajemné kutnohorské pověsti ožívají | Dodejte
si odvahy a pojďte se s námi trochu bát při nočním
putování romantickými i mystickými uličkami a zákoutími historické Kutné Hory.
PÁTEK
Netradiční prohlídka kláštera sv. Voršily s ochutnávkou vín | Přijďte ochutnat víno z kutnohorských
vinic a poslechnout si něco o historii řádu sv. Voršily, včetně prohlídky běžně nepřístupných prostor
konventu.

SOBOTA
Večerní prohlídka města na téma „Kutná Hora
nestoudná“ | Vydejte se s námi na prohlídku
města s bekyní a lehkými ženami, možná potkáte
i známého nestydu Mikoláše Dačického.
Oživlá Kačina | Zámek Kačina opět ožívá dobovými historickými postavami. Přijeďte i vy a staňte se
součástí příběhu, jenž vás vtáhne do jiné, tajemstvím vonící doby, abyste i vy, dle motta „Kdo nežil
před rokem 1850, neví, co je krásný život“, pocítili
genius loci významného místa.
SOBOTA, NEDĚLE
Poslední číše pana Mikuláše | Divadelní představení na nádvoří Vlašského dvora na motivy hry
Ladislava Stroupežnického Paní Mincmistrová.
Program a předprodej vstupenek naleznete na
www.kutnohorskeleto.cz

AKCE GROŠ! LÉTO 2015
Zkuste si vyrazit vlastní groš!
Kdo si objedná okružní
prohlídku Kutné Hory
s průvodcem,
může si v mincovně
Vlašského dvora
zkusit vyrazit vlastní groš.
Vyražený groš si můžete odnést s sebou.
Ražba na vlastní nebezpečí.

Více informací a objednávky zde: www.pruvodcikutnahora.cz
Při objednávce uveďte heslo: “akce groš“.
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Do Muzea slánek ve Slaném
Město Slaný, které odvozuje svůj název od „bílého zlata“, tedy soli, se
může pochlubit jedinečnou sbírkou slánek. Nikde jinde na světě takovou
nenajdete, a tak neváhejte a vydejte se k nám!

Užijte si léto
v Kolíně!
Kolín není pouze průmyslovým
centrem, ale také místem s bohatou
minulostí a cennými památkami.
Místem, kde si na své přijdou
milovníci kultury i příznivci turistiky
a sportovního vyžití.
Mezi nejvýznamnější historické památky patří
chrám sv. Bartoloměje a areál bývalého židovského ghetta, jehož dominantou je bezesporu budova
synagogy z konce 17. století, jedna z nejstarších na
území Čech. Na druhém břehu Labe se tyčí pozdně
gotická věž zvaná Práchovna.
Možnost sportovního vyžití nabízí aquapark
Vodní svět. Kromě krytých bazénů, letní plovárny, tenisových kurtů a beachvolejbalového hřiště
je jeho součástí i víceúčelová plocha, která slouží
v létě jako dětské dopravní hřiště a v zimě se přemění na ledovou plochu. Tradiční odpočinkovou
zónou je lesopark Borky s řadou sportovišť a naučnou stezkou, která vás provede lesní krajinou
podél řeky Labe. Nenáročný terén je ideální pro
cyklistiku, in-line bruslení a běh.
V příměstské části Sendražice nabízí jedinečný
zážitek tzv. Kolínská řepařská drážka – obnovená
část úzkokolejné železnice, jež kdysi přepravovala
cukrovou řepu a nyní vozí návštěvníky rekonstruovanými vagony taženými parní nebo dieselovou
lokomotivou.
Město Kolín má určitě co nabídnout milovníkům historie, rodinám s dětmi i sportovně
založeným lidem. Zkrátka – je tu pro každého
něco, přijeďte se přesvědčit!
www.mukolin.cz
www.infocentrum-kolin.cz
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Nápad vznikl v roce 2011 a od té doby počet
vystavených exponátů neustále roste. Když ale jejich počet přesáhl hranici 2 000, není divu, že byla
slavnostně otevřena „slánková místnost“, jedinečná
ukázka rozmanitosti této základní lidské pomůcky.
Muzeum slánek je, jako když otevřete atlas světa.
Také tu najdete Sýrii, Kanadu, USA, Řecko, Chorvatsko, Singapur, Nový Zéland nebo třeba Keňu. Ale
nechybí ani ty české slánky, třeba zdobené chodským nebo cibulovým dekorem. Stejně tak široce
jsou zastoupeny motivy nebo materiály – sklo, porcelán, kov, dřevo či plast. Děti jistě zaujmou slánky

ve tvaru různých figurek, postaviček a zvířátek. Ve
spolupráci s výtvarníkem, architektem a designérem Bořkem Šípkem vznikla limitovaná edice skleněných slánek imitujících znak města. Obohatit
sbírku můžete ale i vy! Když muzeu nějakou slánku
darujete. Město vám na oplátku vystaví Pamětní
list.
Muzeum: Infocentrum Pod Velvarskou branou
otevřeno denně, po–pá | 9–17 hod.
víkendy a svátky | 9–16 hod.
www.infoslany.cz

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…

Zruč
nad
Sázavou
… láká nejen zámkem, ale i zámeckým parkem
s naučnou stezkou a herními prvky pro děti.
Žádný z návštěvníků města nepřehlédne zámek tyčící se na skále nad řekou. Na
místě původního mohutného hradu, jehož zbytky opevnění jsou stále dobře
patrné v základech dnešního zámku, vzniklo postupem času honosné panské
sídlo.
Návštěvníci zámku si mohou vybrat ze dvou
prohlídkových okruhů, kde si prohlédnou pečlivě
renovované interiéry připomínající dobu, kdy se
v nich procházel baron Schebek, nebo mohou vystoupat na zámeckou věž a podívat se na zámek
i přilehlý park z ptačí perspektivy. K návštěvě je
vybízí i regionální muzeum mapující rozvoj ševcovského řemesla ve Zruči nad Sázavou pod názvem „Od verpánku k Baťovi“ nebo stálá expozice

1. Jak dlouhá je naučná stezka zručským
zámeckým parkem?
a) 1 km
b) 2 km
c) 5 km
2. Naučné panely lemující naučnou stezku
informují návštěvníka:
a) o historii zámku a parku.
b) o rostlinách a živočiších v parku.
c) o historii zámku a parku i o rostlinách a živočiších parku.
3. Kdo je na naučných panelech průvodcem
v zajímavých úkolech pro děti?
a) psí slečna Dallilí
b) medvídek Teddy
c) zajíček Ušáček
4. Jaké druhy dubů najdete v zámeckém
parku? (více správných odpovědí)
a) dub bílý
b) dub velkokvětý
c) dub červený

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze
nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží létající
talíř s emblémem města.

Království panenek a medvídků v podkroví zámku.
K procházce je jistě zláká zámecký park v kombinaci anglického parku a růžové zahrady ve francouzském stylu i naučná stezka se čtrnácti zastaveními
a herními prvky pro děti. Téměř u čtyř desítek stromů byly v parku nainstalovány tabulky se jmény
stromů, zemí původu a s QR kódem, kde se pomocí
chytrého telefonu může turista o zámeckých stromech dozvědět ještě daleko více.
Pro děti je v hradním příkopu určena historicko-zábavná rytířská stezka, kde si mohou všechny
vyzkoušet, zda by obstály v družině rytíře Miloty
Kolowrata. A po úspěšném zdolání mohou dostat
v zámeckém infocentru na památku glejt rytíře Miloty. Pokud děti nebudou ještě unaveny, nechte je
vyřádit se na nedalekém dětském hřišti s více než
čtyřiceti atrakcemi a unikátní kuličkovou dráhou.

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT, TĚŠÍME SE NA
VAŠI NÁVŠTĚVU!
Infocentrum Zruč nad Sázavou
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
tel.: +420 327 531 329
e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz
facebook: Zámek Zruč nad Sázavou
www.mesto-zruc.cz
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Jan z Husince
Vzpomínám si, že mě jako kluka mocným způsobem ovlivnila
kniha Staré pověsti české Aloise Jiráska s ilustracemi
Věnceslava Černého. Prim hrál tehdy ušlechtilý rytíř ženoucí se
tryskem v lesklé zbroji v čele vojska z Blaníku – sv. Václav, hned
po něm Jan Žižka, Ječmínek, Žito a pak někde Hus. Ale to je už
dávno. Od té doby jsem mnohé pochopil.

Kostnický dům, kde Hus roku 1414 bydlel

Místo Janova i Jeronýmova upálení
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deset let. Předtím se ale
musel stát knězem. Proto
po dosažení mistrovského
stupně začal studovat na
teologické fakultě. Jáhenství získal ve třiceti a na
kněze byl vysvěcen před
červnem 1401.
Husova kázání v Betlémské kapli byla oblíbená
pro svou aktuálnost, tedy
než začal rozvíjet viklefovské myšlenky a brojit
proti prodeji odpustků.
Přítrž tomu měla učinit
papežská bula, ale nestalo
se. Proto červnová synoda
roku 1410 „oprášila“ příkaz
k odevzdání rouhačských
knih. Hus a další jeho kolegové protestovali, proto
nad nimi arcibiskup vyhlásil klatbu a 16. července 1410 dal knihy spálit.
Navíc pražský arcibiskup
žaloval papežské kurii na Jana, proto kardinál Colonna předvolal Husa do Itálie na soud. Jan v obavě
z uvěznění vyslal do Itálie své prokurátory v čele
s M. Janem z Jesenice. Janovy obavy se potvrdily,
soudce vyhlásil nad Janem na jaře 1411 klatbu. Nový
soudce kardinál Pietro degli Stephaneschi vyhlásil
proti Husovi zostřenou klatbu. Ten odchází z Prahy, patrně na hrad Egerberk, na jižním břehu Ohře.
Ale nenávistná kampaň proti Janovi přiměla Čeňka
z Vartenberka najít mu bezpečné útočiště na Kozím
Hrádku. Zde napsal svá vrcholná díla i kázal v okolí.
Posledním venkovským azylem Jana byl hrad Krakovec vratislavského hejtmana Jindřicha Lefla z Lažan.
Zikmund Lucemburský na jaře 1414 vybídl Jana
k účasti na koncilu v Kostnici, odpovědi se ale nedočkal. Až v létě, poté co se obrátil na svého bratra
Václava IV., Jan váhal, ale nakonec pozvání přijal.
Předtím si ale vymohl na pražském arcibiskupovi
Konrádovi z Vechty prohlášení, že neví o žádném
Husově kacířství.
Jan věřil, že svou obhajobu v Kostnici přednese,
už pro slib Zikmundův a ve víře v jeho ochranný
glejt. Ten získal až v Kostnici, ale pod tlakem koncilu mu jej král nakonec odňal. Jan tu proto pobyl
na svobodě jen 25 dní. Byl opětovně vyslýchán

Jan Hus, Jenský kodex

a nejhoršími protivníky a žalobci mu byli čeští účastníci koncilu, zvláště někdejší přítel M. Štěpán z Pálče
(po koncilu raději odešel do Polska). Ze žaláře psal
Jan své dopisy přátelům v Kostnici i do Čech, v posledním z 5. července 1415 píše: „Bóh s vámi! A rač
vám dáti odplatu věčnú, že jste mi mnoho dobrého
činili…“ Jan neodvolal, proto byl zbaven kněžské
hodnosti a odevzdán světskému soudu. Upálen byl
6. července 1415 a popel z hranice byl vhozen do
Rýna, aby Čechům žádná relikvie po něm nezůstala.
Ale ona zůstala a navíc zpráva o jeho upálení vyvolala doma nebývalé vzrušení, vedoucí k projevům
okázalého smutku, lítosti i nevole. K Janově památce
se přihlásila pražská univerzita. Navíc 452 příslušníků nižší i vyšší šlechty protestovalo stížným listem
u kostnického koncilu, že Janovo potrestání a upálení jest na „věčnou hanbu a skvrnu nejkřesťanštějšího Království českého a nejjasnějšího Markrabství
moravského a nás všech“.
Necelý rok po Husově smrti, 30. května 1416, byl
na stejném místě jako Jan upálen také jeho přítel,
oblíbenec pražských studentů a výmluvný filozof
mistr Jeroným Pražský. Oba muže, Husa i Jeronýma,
začali jejich přívrženci uctívat jako světce.
Luděk Sládek (redakčně upraveno a kráceno)

foto © fotoarchiv Národní muzeum; redakce; text: kolektiv autorů pod vedením J. B. Láška a P. Čorneje

O Janu Husovi bylo a letos ještě bude hodně
napsáno. Proto se omezím spíše na fakta. Že se
Jan narodil, to víme jistě. Zda to ale bylo roku 1371
v Husinci u Prachatic, toť otázka. Jistě se ale narodil mezi lety 1364–1375, protože o sobě samém se
zmiňuje k roku 1414 a píše, že mu ještě není 50 a že
se narodil v Husinci. Jistým je tedy i Husinec. Ale
který? Husinec jihočeský nebo Husinec u Prahy?
Existuje totiž záznam o Janovi Michalů z Husince,
který se přihlásil k vysvěcení na kněze (1400), v kraji
Boleslavském. Navíc se Janův otec nejspíš opravdu
jmenoval Michal. Z Janova textu sepsaného před
smrtí také víme, že chtěl, aby synové jeho bratra
šli na řemeslo, tedy měl i nejméně jednoho bratra
a dva synovce. Předpokládá se také, že z domova
do Prahy odešel mezi lety 1386–1390 a nechal si
říkat Jan z Husince. Po tříletém studiu na fakultě
svobodných umění získal titul bakalář svobodných
umění, asi v pětadvaceti se stal mistrem svobodných
umění a byl čekatelem řádné profesury. V té době
se setkal s názory Jana Viklefa. Byl nejspíš i v poselstvu Václava IV., jež chystalo setkání s francouzským
králem Karlem VI. v Remeši.
Dalším centrem akademického života se stává hned po koleji roku 1395 také Betlémská kaple
(zal. 1391, vnitřní prostor 798 m² pojal až 3 000 lidí,
asi 1/13 všech obyvatel pražských měst). Jan tu býval zprvu jako zbožný posluchač, ale od roku 1402 již
jejím duchovním správcem a kazatelem na příštích

KAM na výlet
se můžete svézt denně od 1. července do 29. srpna. Zchlaďte se během parních letních dnů v aquaparku. Přeskočte od památek k aktivní hře a zahrajte si discgolf přímo v centru města. Překročte při
procházce městem 15. poledník východní délky.
Vyšlápněte 153 schodů městské vyhlídkové věže
a prohlédněte si město z výšky. Nechte se provést
mobilní aplikací Poznej Hradec nebo jeho tištěnou verzí.

TOP akce léta

Jindřichův Hradec,
vstupte do Staré radnice a užijte si novinky léta
Milovníci historie, kultury a umění, rodiny s dětmi, sportovní nadšenci, rozhlednáři
a dobrodruhové, v Jindřichově Hradci se v létě rozhodně nudit nebudete!
TOP 5 míst k návštěvě

Tipy na zážitky

Státní hrad a zámek, třetí největší památkový
komplex v České republice
Dům gobelínů, interaktivní muzeum s ukázkou
ručního tkaní
Muzeum Jindřichohradecka, největší pohyblivý
lidový betlém na světě – Krýzovy jesličky
Muzeum fotografie a moderních obrazových
médií, výstavy českých i zahraničních autorů
Aqua show sv. Florián, kombinace hudby, světelných efektů a videoprojekce

Poznejte okolní krásy přírodního parku Česká Kanada jízdou Jindřichohradeckou úzkokolejkou.
Vláčkem taženým historickou parní lokomotivou

25. 7. – 2. 8. TOP týden aneb spousta zážitků
každý den
Husitská sobota | Husité hurá na Hradec – akce
pro rodiny s dětmi
Hudební neděle | promenádní koncert a další
spousta hudby
Pondělní scéna | divadlo pro děti a dospělé
Filmové úterý | promítání filmů
Středa u vody | hravý den v aquaparku
Čtvrtek v pohybu | discgolfový turnaj a další aktivity pro celou rodinu
Fotopátek | TOP fotografování v kostýmech
v MFMOM, Hradecká selfie
Pouťový víkend | pouť se zábavnými atrakcemi,
tradiční pouť Porcinkule
17.–21. 8. Do klobouku – mezinárodní busker-fest, světoví kejklíři, divadla, nový cirkus
22. 8. Opereta na zámku (představení Polská krev
– Oscar Nedbal)
24. 7. – 29. 8. Noční prohlídky s bílou paní (státním hradem a zámkem)
27.–30. 7. a 12. 9. – 3. 10. Večerní toulky bájným Hradcem | Husité na talíři, více informací na:
ca.novadomus.cz/vecernitoulky
Informační středisko města Jindřichův Hradec
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 363 546
e-mail: info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz; www.jh.cz

Novinky letošní sezony
Stará radnice – hlavní novinkou bude otevření budovy Staré radnice na náměstí Míru, jejíž prostory
nabídnou interaktivní expozice pro děti, výstavu
představující historii města a prezentovat se zde
bude i Jindřichohradecká úzkokolejka. Součástí výstavního domu Staré radnice bude i galerie, kterou si
může pronajmout každý umělec, proto zde budou
ke zhlédnutí opravdu nejrozmanitější výstavy.
Rozhledna na Rýdově kopci – návštěvníci si od července mohou vychutnat pohled na krajinu Jindřichohradecka z rozhledny na Rýdově kopci u obce Děbolín.
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Vimperk – město,
které vás okouzlí svou atmosférou
11. - 12. 7. 2015
Borovany u Českých Budějovic

Šumavské město ležící 700 m n. m. v údolí řeky Volyňky je známé
bohatstvím kulturních památek, jejichž dominantou je zámek. Kromě
něj zde můžete navštívit např. Minimuzeum Zlaté stezky nebo městskou
zvonici s úžasným výhledem do širokého okolí.
1. 8. | Bitva na Winterbergu
5. ročník válečného klání (Arkády)
28.–29. 8. | Vimperská zámecká slavnost
tradiční řemeslné trhy s bohatým programem (Zámek)
12.–13. 9. | Dny evropského dědictví
navštivte běžně nepřístupné památky (Vimperk)
22.–25. 9. | NaturVision
14. ročník filmového festivalu o zvířatech a přírodě
(MěKS Vimperk)

Borůvkové hody v areálu bývalého kláštera,
bohatý program pro děti i dospělé.

více info Åwww.boruvkobrani.cz

22. 8. 2015
Borovany u Českých Budějovic

Slamburk
bitva o

tentokrát
s husity…

více info Åwww.slamburk.eu

Vzhledem ke své poloze je Vimperk ideálním výchozím bodem pro pěší výlety i cykloturistiku. A ani nabídka kulturních, sportovních a společenských akcí
není zanedbatelná. Věříme, že si vyberete, a příjemně tak ve Vimperku strávíte svůj volný čas!

Turistické informační středisko
nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.vimperk.cz

Léto pod Boubínem
červenec–srpen | Vimperský kašpárek
každou prázdninovou neděli jiná pohádka pro děti
(Vodník)
27.–31. 7. | 15. ročník setkání dřevosochařů
buďte svědky toho, když vzniká dílo (Městský park)

Tábor, město lákající návštěvníky svou středověkou atmosférou, četnými
architektonickými památkami a letos i 600. výročím upálení mistra Jana Husa.
Pro připomenutí jeho odkazu je připraveno v Táboře mnoho kulturních i společenských akcí, mezi
které patří výstavy, konference, besedy, diskuze či
koncerty.
1. 5. – 31. 7. | David a Goliáš
aneb „Zač bojovali husité“
6. 6. – 31. 10. | Výstava Jan Hus 1415/2015
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5. 7. | Má vlast – koncert orchestru Smetanovi
filharmonici Praha pod širým nebem
6. 7. | Kazatel – muzikál pod širým nebem o životě
mistra Jana Husa, jehož autorem a zároveň i hlavním
představitelem je sólista opery ND Praha Zdeněk Plech
11.–13. 9. Táborská setkání – mezinárodní historický festival
Letos vystoupí Vojtěch Dyk & B-Side Band, Marta
Kubišová, Spirituál kvintet, Marián Vojtko, Mezcla
Orquesta a středověká hudba Quercus.

Tábor, pulzující srdce regionu, kromě řady kulturních programů vycházejících z historických tradic
a přibližujících středověk nabízí i mnoho dalších
kulturních lahůdek:
11. 7. | Bohemia JazzFest – mezinárodní jazzový
festival, jeden z největších letních jazzových hudebních festivalů
7.–9. 8. | Komedianti v ulicích – festival pouličního
divadla, jehož umělci vás přenesou do svého světa
krásného umění
www.taborcz.eu

foto © Infocentrum Město Tábor; Zdeněk Prchlík

Husitský Tábor
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Veselí nad Lužnicí
Veselí nad Lužnicí, letovisko uprostřed jižních Čech, leží
v Třeboňské pánvi na soutoku řek Lužnice a Nežárky. Výhodná poloha umožňuje
podnikat jednodenní výlety na mnoho jihočeských hradů a zámků na kole, autem
i hromadnou dopravou. Aktivní vyžití nabízí moderní sportovní areál, půjčovny
lodí, jezdecký oddíl, lanový park, sportovní střelnice a množství značených
cyklistických tras.

Vstupte do pohádky
Navštivte vodní mlýn Hoslovice
17 km od Strakonic.
Zveme vás do kouzelného areálu mlýna, na procházku po místech natáčení krásných českých
pohádek Vodník a Karolínka, Kouzla králů
a Tři bratři.

 Veselská hodinovka – 9. srpna
15. ročník vytrvalostních plaveckých závodů
na Vlkovské pískovně, součást Českého poháru dálkových plavců, prezence 8.00–10.00 hod.,
www.dalkoveplavani.cz.

Kromě návštěvy naučných stezek Veselské pískovny a Borkovická naučná stezka stojí v blízkém okolí za zhlédnutí ukázky tzv. selského baroka
v obcích s dochovanými soubory lidové architektury, které byly vyhlášeny za památkové rezervace
a kterými prochází Greenway selského baroka.
K příjemnému koupání láká pět pískových jezer,
v jejichž blízkosti se nachází přírodní rezervace
Pískový přesyp u Vlkova, což je téměř hektar
pouště s jedinečnou faunou a flórou.
Zveme vás na sportovní akce na Veselských
pískovnách:
 Veselský pentatlon – 11. července
Souboje v netradičních disciplínách, 8 hod., parkoviště Veselských pískoven.

Čekají na vás i domácí zvířátka a venkovské hry
pro děti, původní hospodářské vybavení celého areálu, funkční mlýnské kolo s mlecím zařízením, ukázky řemesel a zvykosloví na šumavském Podlesí.
Vstup pro děti do 6 let ZDARMA.

 Betonový muž a žena – 22. srpna
32. ročník rekreačního triatlonu v oblasti Veselských pískoven, 584 m plavání, 20 km jízda na kole,
7 km běh, prezence 8.00– 9.45 hod. na hlavní pláži.
Infocentrum města Veselí nad Lužnicí
nám. T. G. Masaryka 25
391 81 Veselí nad Lužnicí
tel.: +420 381 548 180
e-mail: info@veseli.cz
www.veseli.cz

Žižka se dočkal
Více než 30 let starou expozici Památníku Jana Žižky
z Trocnova nahradilo Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích zcela novou expozicí. Od 20. června je
věnována Janu Žižkovi a husitství.

Nenechte si ujít:
Dětský den
18. 7.
13–18 hod.
Pohádkové odpoledne plné zábavy, her a soutěží pro děti.
Dožínky
15. 8.
10–17 hod.
Ukázky mlácení obilí mlátičkou i cepem, vázání
povřísel, poznávání obilovin, folklorní vystoupení a pečení chleba.
Více na www.muzeum-st.cz
mobil: + 420 731 907 308
e-mail: mlyn@muzeum-st.cz

Nová expozice se zabývá nejen osobností Jana Žižky, ale přináší
i zcela nové informace o jeho dějinném významu. Muzeum nově nabídne také prostor pro dětské návštěvníky či interaktivní prvky zařazené do výstavní expozice, které pobaví děti i dospělé. Veřejnost jistě
potěší také nově zbudovaná naučná stezka areálem.
otevřeno: denně (mimo pondělí) 9–12 | 12.30–17.00 hod.
vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč a rodinné 60 Kč
www.muzeumcb.cz

Přijeďte, těšíme se na vás!
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Za hady
do ZOO Plzeň

Proč přijet do Spáleného Poříčí?
A proč ne!

V plzeňské zoologické zahradě se v letošním roce otevřela
v tropickém pavilonu
nová expozice. Přináší
pohled na 12 druhů jedovatých hadů Afriky,
Austrálie, Asie a Ameriky. Na jednom místě se
sešla čtyřka nejjedovatějších druhů – mamba černá, taipan černohlavý,
křovinář němý a impozantní kobra královská. Poslední jmenovaný had je zároveň i nejdelší jedovatý had světa. Nechybějí ani chřestýšovci, chřestýši,
ploskolebci či smrtonoš zmijí. Hadi v biotopových
teráriích hrají nejrůznějšími barvami a tvary. Expozice představuje i zástupce dalších jedovatých
živočichů. Setkáte se s pralesničkami, sklípkany
a nemohou chybět ani štíři. Dozvíte se zajímavé
informace o vztahu člověka a jedovatých hadů.
Zjistíte například také, jaké jsou typy hadího chrupu, jaké existují druhy hadích jedů a sér proti nim
a také jaké známe výrobky z hadího jedu. Na termovizi si můžete zkusit, jak hadi vidí.

Návštěva Spáleného Poříčí je jedinečnou příležitostí vidět dokončenou obnovu
historického středu malého městečka. Nově upravené náměstí je ukázkou toho,
že krásné historické centrum nemusí být jen ve velkých známých městech, ale i na
venkově.

www.zooplzen.cz

Nabízíme návštěvníkům netradiční infocentrum v domku lidové architektury, malou muzejní
expozici na zámku, prohlídku židovského hřbitova
nebo velký objekt Galerie Špejchar se stálou expozicí o přírodě Brd a jejích obyvatelích a unikátní expozicí humoru Jiřího Wintera-Neprakty. Kvalitní servis
návštěvníkům zajišťují restaurace ve středu města
a přímo na náměstí stylová kavárna a cukrárna. Myslíme i na naše dětské návštěvníky – kromě soutěžní

procházky městem
je skvěle připravená
NS Loukou i lesem za
pohádkou, inspirovaná milými postavami
pana Neprakty. Po
projití každé z tras
obdrží děti odměnu.
Zklamaní nebudou
ani příznivci turistiky pěší i cyklo – celé
okolí města je protkáno sítí upravených cest, lákajících k pohodovým
procházkám a vyjížďkám. A připočte-li se k tomu
nedotčená příroda v blízkých lesnatých Brdech, které se pomalu otevírají návštěvníkům, je důvodů pro
návštěvu Spálenopoříčska více než dost.
Infocentrum Spálené Poříčí
mobil: +420 605 368 410
e-mail: infocentrum@spaleneporici.cz
www.spaleneporici.cz

ŽELEZNÁ RUDA – pojďte s námi
v Rudě odolávat nudě
Největší turistické středisko na Šumavě vás zve na aktivní, sportovní,
rodinnou i relaxační dovolenou, spojenou s nezapomenutelnými zážitky tajemné,
romantické i divoké přírody Železnorudska.

Jedná se o oblast s ledovcovými jezery, 3 lanovkami s letním provozem na vrcholy Špičáku,
Pancíře, Velkého Javoru a cyklotrasami bez automobilového provozu (o letních prázdninách jezdí
cyklobus). Adrenalin si zvýšíte v Bike Parku i v lanovém centru, na slalomových kárách, motokárách,
koloběžkách či na laserové střelnici. Součástí jsou
též dětská hřiště a možnosti při nepříznivém počasí. Večerní romantiku vám poskytne letní kino na
Pancíři.
Celou sezonu provází zajímavé akce:
4. 7. Rysí slavnosti – parní vlak, jarmark, mažoretky, Pilouni, Extra Band revival…
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31. 7. – 2. 8. Tradiční ŽELEZNORUDSKÉ
SLAVNOSTI
Tři dny plné hudby, zábavy, pouťových atrakcí, ohňová show, stánkový prodej… Z hudební ochutnávky jmenujme třeba: Stavovanka, Pelíškové,
UFO, Karel Gott revival Morava, Big Band Klatovy,
LIONSS, Obšuka, ŽSS o.s., Mikeška, DJ Lumi…
Hodně lákavým zpestřením je též fotbalový zápas
ŽR proti „Kozlovna Ládi Vízka“.

14.–16. 8. iXS European Downhill Cup 2015 –
závod Evropského poháru
4.–6. 9. Okolo Železné Rudy
5. 9. Pivobraní a vinobraní
11.–12. 9. Rock Point – horská výzva

10.–11. 7. Pivní slavnosti pivovaru Belveder
18. 7. Hojsovecký jarmark

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

foto © Richard Rotter
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Sokolov – město památek,
umění, sportu a zeleně
Přijměte pozvánku do města Sokolova nacházejícího se v krajinné oblasti
Slavkovský les. Městem prochází páteřní cyklostezka Poohřím a se svou loděnicí
a vodáckým tábořištěm je oblíbenou zastávkou či výchozím místem při splavování
Ohře, jedné z nejčistších českých řek, směrem na středověký hrad Loket
a Svatošské skály.
Nejstarší písemná zmínka o Sokolově je z roku
1279 a souvisí s rodem Nothaftů, který zde vystavěl
vodní hrad. Dnes na jeho místě stojí pohledný klasicistní zámek se čtyřmi věžemi. Se zámkem sousedí
malebné Staré náměstí s kostelem sv. Jakuba a kapucínským klášterem sv. Antonína Paduánského, sídlem
šlechtické hrobky Nostitzů a místem pravidelných
výstav nejlepších českých výtvarných umělců a koncertů klasické hudby. V bývalém klášteře sídlí pivovar
produkující vyhlášené místní pivo Permon.

Dominantou nedalekého náměstí Budovatelů
je Hornický dům ve stylu art deco. Náměstí sousedí s parkem, jež ve své zeleni ukrývá vodní plochy
s fontánou, naučnou stezku a veřejně přístupný
plavecký bazén.
Na místě bývalých dolů na okraji města vzniklo
velké golfové hřiště, přírodní Koupaliště Michal a na
západní straně vzniká pětisethektarové rekreační
jezero Medard, nová dominanta celého regionu.
Sokolovské infocentrum
www.sokinfo.cz
Městský úřad Sokolov
www.sokolov.cz

V Klatovech tancují
folklorní soubory
z celého světa
Léto v Klatovech bude ve znamení
tance, karafiátů a pouťového veselí.
Druhý červencový víkend vítá město
návštěvníky ze širokého okolí, neboť
Klatovská pouť nabízí mimořádnou
podívanou.
Letos se můžeme těšit na 22. mezinárodní
folklorní festival, na kterém pravidelně vystupují
taneční soubory z různých koutů světa. Začíná už
v pátek 10. a končí v neděli 12. července. Každoroční výstava proslulých klatovských karafiátů, které se tu pěstují už přes dvě stě let, je vždy hojně
navštěvována. Najdeme ji v zahradě naproti vlastivědnému muzeu a je otevřena od 3. do 26. července.

Interiér Pavilonu skla Klatovy

Tradiční průvod městem se zázračným obrazem Panny Marie Klatovské se koná v sobotu
11. července od 16.30 hodin, na náměstí bude
staročeský trh, jsou připraveny komentované prohlídky v Pavilonu skla Klatovy i ukázka výrobky
skleněných korálků, tzv. páteříků. Nebudou chybět pouťové atrakce, výstavy, setkání heligonkářů
a mnohé další.
Po celé léto jsou přístupné všechny historické
památky města, Černá věž, katakomby, barokní
lékárna U Bílého jednorožce, Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše i nový Pavilon skla Klatovy. Za zvýhodněné vstupné bude možné klatovské památky navštívit ve Dnech evropského dědictví, které město
připravuje na 11. a 12. září 2015.
Více na:
www.klatovy.cz/icklatovy
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Památník Terezín
Letní otevírací doba: 1. 4. – 24. 10.
Malá pevnost (denně 8–18 hod.)
 Malá pevnost 1940–1945
 Expozice výtvarného umění Památníku Terezín
 Terezín 1780–1939
 Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945
 Internační tábor pro Němce. Malá pevnost
1945–1948
Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna
(denně 9–18 hod.)
Muzeum ghetta
 Terezín v tzv. konečném řešení židovské otázky
1941–1945
Bývalá Magdeburská kasárna
 Replika vězeňské ubikace z doby ghetta
 Hudba v terezínském ghettu
 Výtvarné umění v terezínském ghettu
 Literární tvorba v terezínském ghettu
 Divadlo v terezínském ghettu
Bývalé krematorium na Židovském hřbitově
(10–18 hod., v sobotu zavřeno)
 Stálá expozice „Úmrtnost a pohřbívání v terezínském ghettu“
Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední
márnice (denně 9–18 hod.)
 Expozice „Pohřební obřady v ghettu a ústřední
márnice“
Modlitebna z doby terezínského ghetta
a replika mansardy (denně 9–18 hod.)
 Nouzový obytný prostor nad modlitebnou zrekonstruovaný přibližně do té podoby, jakou měl
v době ghetta.

20 | www.kampocesku.cz

Stálá expozice ČR v Osvětimi
 Posláním české expozice v Osvětimi, již zde pro
ČR realizoval Památník Terezín, je ukázat mechanismus deportací z bývalého Protektorátu
Čechy a Morava do Osvětimi na pozadí tehdejší
situace v zemi, především pak v kontextu okupační politiky nacistického Německa.
Stálá expozice ČR v Ravensbrücku
 V bývalém trestním bloku (Zellenbau) koncentračního tábora Ravensbrück můžeme zhlédnout expozice řady evropských států. Český stát
pověřil Památník Terezín vytvořením expozice,
kterou tvoří dvě spojené bývalé trestní cely.
Nabídka zápůjčky putovních výstav
 17. listopad 1939
(22 panelů, rozměr 100 x 210 cm)
 Alfred Kantor, Holocaust v deníku umělce
(20 panelů, rozměr 106 x 200 cm)
 Rodinný tábor (31 panelů, 75 x 200 cm)
 Vedem (42 panelů, rozměr 90 x 215 cm)
 Vzpomínky/Memories
(32 panelů, rozměr 75 x 200 cm)

Vstupné
Malá pevnost + Muzeum ghetta + Magdeburská kasárna
dospělý 215 Kč; student, dítě (6–18 let), důchodce
165 Kč; rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti) 425 Kč
Malá pevnost nebo Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna
dospělý 175 Kč; student, dítě (6–18 let), důchodce
145 Kč
Průvodcovský výklad – zahrnuto v ceně
vstupného
– skupiny 10 osob a více, rezervace nutná
– čeština, angličtina, němčina, francouzština,
ruština, italština
Vstup zdarma
držitel průkazu ZTP a ZTP-P, dítě do 5 let, učitel a řidič autobusů doprovázející skupinu studentů či žáků
v poměru 1 učitel na 10 žáků, bývalí vězni KT a jiných
perzekučních zařízení z 2. sv. války, člen AMG, ICOM
a novinář, po předložení průkazu
Sleva na vstupném
– skupiny 40 a více osob (sleva 10 Kč za 1 osobu)
– Rodinný pas (399 Kč)

Akce
6. 9.

TRYZNA KEVER AVOT
v 11 hod. v krematoriu na Židovském
hřbitově
22. 12. PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI NAROZENÍ
MILADY HORÁKOVÉ
v 10. hod. v pamětní síni v bývalém
Krankenrevieru, Malá pevnost Terezín
Aktuální výstavy
7. 5. – 31. 7.
OSVOBOZENÍ MÍST UTRPENÍ
A STATEČNOSTI
předsálí kina Malé pevnosti Terezín
14. 5. – 30. 10. JIŘÍ SOZANSKÝ & IVAN BUKOVSKÝ
– TEREZÍN ZÁVĚREM
výstavní prostory IV. dvora Malé
pevnosti Terezín
9. 7. – 31. 10. VATOPLUK KLIMEŠ – O PAMĚTI
předsálí kina Muzea ghetta Terezín

Památník Terezín
Principova alej 304
Terezín
www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
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Císařský den
29. srpna 2015

KRÁLOVSKÉ MĚSTO KADAŇ
VÁS ZVE JIŽ NA 23. ROČNÍK
HISTORICKÝCH SLAVNOSTÍ
Opět na vás čeká pestrá a zajímavá podívaná. Unikátní akce nejen v rámci celé
České republiky vás na den přenesete do středověku, včetně programu a složení středověkého tržiště. Program bude zahájen v 10 hodin na Mírovém náměstí
a dále se také přesouvá na Kadaňský hrad, hradby a do Smetanových sadů.
Turistické informační centrum Kadaň
Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň
tel./fax: + 420 474 319 550
mobil: + 420 725 763 497
e-mail: infocentrum@mesto-kadan.cz
www.mesto-kadan.cz

Pozvánka do Roudnice nad Labem
Přijeďte se podívat do kraje praotce Čecha a do jednoho z nejstarších
českých měst, do Roudnice nad Labem.
Navštívit můžete raně barokní zámek rodu
Lobkowiczů, kostel Narození Panny Marie, typickou ukázku české gotiky 1. poloviny 14. století, rudný pramen vytékající z klášterní zahrady,
židovský hřbitov s téměř 1 700 dochovanými
náhrobky, vyhlídkovou věž Hláska s výhledem na
České středohoří nebo Kratochvílovu rozhlednu.
V okolí Roudnice je to potom hora Říp, kde na samém vrcholu, v nadmořské výšce 456 m, stojí románská rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Vydat se
můžete také Za tajemstvím rudného pramene
a Od rudného pramene na Říp. Tyto výlety potěší
nejen dospělé, ale hlavně děti. Trasy, úkoly, otázky
a praktické rady byly vybrány tak, abyste se něco

Roudnice nad Labem

nového dozvěděli, dobře se bavili, prošli se a strávili čas s rodinou na čerstvém vzduchu. Scénáře výletů jsou psány tak, aby vyhovovaly dětem od 3 do
12 let. Pokud se vám podaří vyluštit tajenku, můžete si vyzvednout v informačním centru na Karlově
náměstí malý dáreček.
Do Roudnice se můžete vydat po cyklostezce č. 2, Labské stezce, cyklobusem, ale také

Podřipským nebo Středohorským motoráčkem. Na
parkovišti pod horou Říp je půjčovna koloběžek
a trasa začíná ve výdejním místě. Odtud vede po
modré přes obec Vesce (první sběrné místo) a dále
pak přes Kratochvílovu rozhlednu na roudnické
Karlovo náměstí (před hotelem Vavřinec bude zřízeno druhé sběrné a servisní místo). Trasa vede podél Labe do obce Nučničky, kde je přívoz. Na trase
čekají malebné hospůdky a bistra. Poslední sběrné
místo je v Lounkách v bistru U Trumpetky.
Navštivte Podřipsko, stále je tu co objevovat.
Těšíme se na vás.
Infocentrum Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice n. L.
tel.: +420 416 850 201
e-mail: info@roudnicenl.cz
www.roudnicenl.cz
www.stredohori-podripsko.cz
www.velkadobrodruzstvi.cz

Hláska

Kaple sv. Jiří a sv. Vojtěcha
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Léto v Lounech
Letní prázdniny se blíží a každý správný turista bere do ruky mapu a plánuje, kam
ještě letos vyrazit. Někdo půjde pěšky, někdo pojede autem či na kole, další pak
vlakem a nebo si rovnou zvolí nějaký adrenalinový sport. Vše je možné…

Nejzachovalejší lázeňský dům
v Mariánských Lázních z roku 1892
a zdroj Mariina pramene, to je hotel
Danubius Health Spa Resort Centrální
Lázně**** Superior. Je skvělým
dokladem místa, kde byly před více než
dvěma stoletími slavné lázně založeny.
hotel Centrální Lázně nabízí:
– ubytování v pokojích Superior, Superior+, Junior
Suite i apartmá
– překrásnou polohu i dechberoucí výhled na kolonádu
– koridor spojující hotely Nové Lázně, Centrální
Lázně a Maria Spa Courtyard
– tradiční lázeňskou léčbu s využitím místních přírodních léčivých zdrojů
– balneoprovoz zaměřený na šetrnou podporu
zdraví dětí
– komplexní léčebné terapie s dietním programem
– wellness centrum, masáže, solárium i Beauty centrum
– českou či mezinárodní kuchyni i originální zákusky z hotelové cukrárny
– hudební večery, nekuřácké prostředí, hlídané
parkoviště
Ať už se rozhodnete pro delší lázeňskou dovolenou, nebo jen kratší pobyt, zjistíte, že rozhodnutí
doplnit energii a ozdravit tělo v našem hotelu bylo
skvělé rozhodnutí.

Infocentrum Louny
Pražská 95, 440 01 Louny
tel.: +420 415 621 102
e-mail: info@mulouny.cz
www.louny.eu

Ojedinělá technická památka
Krušnohorský plavební kanál Fláje–Clausnitz je nejstarší technická památka
svého druhu v Čechách, která sloužila více než 240 let pro plavení dřeva z Flájí
do německého Freibergu.
Dnes je kanál
pouze turistickou
atraktivitou. Podél
technické památky
vznikla 18 km dlouhá naučná stezka
spojující české Krušnohoří a německé
Sasko.

www.marienbad.cz

Kanál nechal v letech 1624–1629 vybudovat
saský kurfiřt Johann Georg I., který pověřil provedením stavby Friedricha Lingkeho. Lobkovicové
souhlasili s vybudováním kanálu na svém území.
Do dnešních dnů můžeme obdivovat mistrně provedenou práci stavitelů, kteří se museli vypořádat
s nepříznivým terénem, skalními útesy a ostrými
zatáčkami. Kanál začínal ve vsi Fláje, pokračoval
přes Český Jiřetín do Saska a končil v obci Clausnitz,
kde se vléval do řeky Muldy, odkud pokračoval po
přirozeném toku do Freibergu.
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Malebné vísky jsou lemovány chmelnicemi,
kde se na přelomu srpna a září začíná sklízet zelené
zlato. Další výhodou Lounska je tzv. srážkový stín
i nejteplejší oblast Česka, kde vám hrozí psí počasí
jen náhodou.
Dobrým důvodem k návštěvě našeho města
je tradičně třetí srpnový víkend, kdy jen málokdo
odolá Letnímu lounskému vábení, oslavám a uctění
řeky Ohře – Agara.

Jak se k Flájskému
plavebnímu kanálu
dostanete?
– pěšky: asi 500 m od parkoviště (autobusové zastávky) u přehradního mostu na Flájích směrem
k Českému Jiřetínu
– autobusem: zastávka Fláje
– autem: od Litvínova – směr Klíny; od Teplic – směr
Hrob a Mikulov; parkovat je možné u přehrady
– vlakem: trasa Most – Litvínov – Osek – Dubí –
Moldava
Pozor, cesta podél plavebního kanálu je pro cyklisty místy nesjízdná!
- red -

foto © Wikimedia Commons, SchiDD – Vlastní dílo

V centru
lázeňské péče

A právě město
Louny nabízí doslova
nepřeberné množství
možností, jak strávit
aktivní dovolenou. Pro
pěší a cyklisty máme
množství výletů po
Českém středohoří
nebo na Džbánsko. Pro
milovníky adrenalinových sportů je tu paragliding nebo let větroněm
z ráje létání letiště Raná nebo z úpatí kopců stejnojmenné hory. Nechybí paintballové hřiště, ale také
několik jízdáren a hippoclubů. Největší předností
okolí města ale zůstávají relativně rovné úseky pro
cyklistiku, přestože cestou míjíte vysoké čedičové
homole. Pokud ale přece jen neodoláte, stačí kolo
zaparkovat a na některý z kopců, jako je Raná, Oblík,
Milá nebo Chožovský vrh, se vydat pěšky. Uvidíte,
že příroda Lounských vrchů je unikátní, rostou tu
vzácné byliny a cestu vám mohou zkřížit syslové
nebo třeba stádo ovcí a koz. Vydat se můžete na jih
od Loun, do pohoří Džbán, které může být výletem
k základům mineralogie a paleontologie.
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Děčínský Sněžník
Stolová hora Děčínský Sněžník (723 m n. m.) se
vypíná nad městem Děčín v panenské krajině Labských pískovců. Na nejvyšším bodě hory byla roku
1864 postavena 33 m vysoká kamenná rozhledna.
Po vystoupání 153 schodů vás čeká překrásný kruhový výhled, za dobré viditelnosti lze dohlédnout
přes Ještěd až k Jizerským horám. Rozhledna je
přístupná pouze pěšky. Autem se dostanete jen na
parkoviště 1,5 km pod rozhlednou.
otevírací doba duben–říjen: po–pá od 10 do
17 hod.; so, ne, svátky od 9 do 17 hod.
vstupné: dospělí a důchodci 20 Kč, děti 6–15 let
5 Kč
-JS-

Královské město Litoměřice
Vzduch jako by jiskřil, tak je nabitý pozitivní
energií. Poklidné klikaté uličky se sbíhají do hlavních ulic, ve kterých už panuje čilý ruch. Takové
je letní ráno v Litoměřicích. Genius loci tu vybízí
k procházce a rozjímání na okouzlujících místech,
kudy kráčela historie.
Litoměřice mají pro každého něco – přijeďte
se přesvědčit! Více informací o možnostech trávení

času v Litoměřicích naleznete na
www.litomerice-info.cz.
Centrum cestovního ruchu Litoměřice
Informační centrum
Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 916 440, 411 131 083
e-mail: info@litomerice-info.cz
www.litomerice-info.cz

foto© Wikimedia Commons

Kypré zelené kopce rámují přímo kýčovitý výjev. Z mlžného oparu, vznášejícího
se nad řekou Labe, vystupují bělostné věže a věžičky, sem tam vykoukne pestrá
barva některé z historických fasád.
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Cyklobusy a sezonní linky
v Libereckém kraji 2015
Libereckým krajem brázdí přes letní sezonu velké množství cyklobusů
a turistických linek, které vám mohou usnadnit cestování během vašich výletů.
Přinášíme vám kompletní přehled všech linek společně s jízdními řády, které jsou
ke stažení na www.portal.idos.cz (po zadání čísla linky).
Jizerské hory
Linka 530795 Jablonec nad Nisou – Bedřichov
– Tanvald – Kořenov – Jizerka
Spoj jezdí v sobotu a v neděli a ve svátky od 25. 4.
do 28. 9. 2015, přepravuje 19 kol.
Linka 540395 Liberec – Bedřichov – Jablonec
nad Nisou – Turnov
Spoje jezdí v sobotu, v neděli a ve svátky od 25. 4.
do 28. 9. 2015 a k tomu spoje od 1. 7. do 31. 8.
2015 (kapacita cca 15–20 kol).
Linka 540650 Frýdlant – Raspenava – Hejnice –
Bílý Potok, Smědava
Spoje jezdí v sobotu, v neděli a ve svátky od 5. 5.
do 28. 9. 2015.
Cyklobus až ode dne vyhlášení.
Smědavská linka bude letos opět postižena uzavírkami a objížďkami, z tohoto důvodu cestujícím
doporučujeme sledovat aktualizace na:
www.portal.idos.cz, nebo www.iidol.cz.

Český ráj
Trasa I – žlutá (630392 Jičín – Mladějov – Sobotka – Vyskeř – Turnov)
Spoj jezdí od 30. 5. do 30. 8. 2015.
Trasa II – červená (670391 Turnov – Hrubá Skála – Újezd p.Tr. – Libuň – Holín – Jičín)
Spoj jezdí od 30. 5. do 30. 8. 2015.
Trasa III – modrá (670591 Semily – Chuchelna,
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Kozákov – Rovensko p. Tr. – Holín, Prachov –
Jičín)
Spoj jezdí od 1. 7. do 31. 8. 2015.
Trasa IV – zelená (670592 Semily – Chuchelna,
Kozákov – Vyskeř – Turnov – Malá Skála –
Chuchelna, Kozákov – Semily)
Spoj jezdí od 1. 7. do 31. 8. 2015.

Krkonoše
Trasa 1 – červená (670990 Harrachov – Rokytnice nad Jizerou – Vrchlabí – Janské Lázně
– Pec pod Sněžkou – Horní Malá Úpa, Pomezní
Boudy)
Cyklobusy v provozu od 30. 5. do 28. 9. 2015.
Trasa 2 – fialová (670947 Jilemnice – Hrabačov
– Vítkovice – Dolní Mísečky – Horní Mísečky) –
(vybrané spoje cyklobus)
Cyklobusy v provozu od 30. 5. do 28. 9. 2015.

Trasa 3 – zelená (690721 Špindlerův Mlýn,
Špindlerovka – Vrchlabí)
Cyklobusy v provozu od 30. 5. do 28. 9. 2015.
Trasa 4 – oranžová (690975 Úpice – Trutnov
– Mladé Buky – Svoboda nad Úpou – Pec pod
Sněžkou – Horní Maršov – Dolní Malá Úpa –
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy)
Cyklobusy v provozu od 30. 5. do 28. 9. 2015.
Trasa 5 – modrá (690105 Žacléř – Trutnov)!!!
Pouze pro pěší – nepřepravuje kola!!!
Spoj jezdí od 30. 5. do 28. 9. 2015.
Trasa 6 – tyrkysová (690210 Hradec Králové
– Hořice – Dvůr Králové n.L./Kuks – Hostinné –
Vrchlabí)
Cyklobusy v provozu od 30. 5. do 28. 9. 2015.

Českolipsko
Linka 250071 Mšeno – Kokořín – Mělník | Mšeno – Doksy – Bělá pod Bezdězem
Cyklobusy jezdí od 1. 7. do 31. 8. 2015.
Linka 500441 Nový Bor – Cvikov – Krompach
Cyklobus pouze na spojích 103, 104, 109 a 110
(v provozu od konce dubna do konce září).
Standardní autobus s přívěsem na přepravu kol
(kapacita cca 20 kol). Spoje jezdí od 25. 4. 2015
do 28. 9. 2015.
jízdní řády k tisku: www.portal.idos.cz
aktuální spojení: www.idos.cz

KAM na výlet

Buďte aktivní i o prázdninách. V Českém ráji!

Rozhledna Štěpánka

Český ráj je známou lokalitou, vhodnou k poznávání přírodních krás. Na ploše několika desítek kilometrů čtverečních najdete skalní města, hluboké lesy i malebná zákoutí s lidovou architekturou. A také
zříceniny tajemných hradů a krásné zámky, které souzní s okolní krajinou. Poznávat region můžete docela
dobře i na kole, na lodi, koloběžce či pěšky. Buďte aktivní!

Novogotickou rozhlednu Štěpánka najdete na
vrcholu Hvězda, který dosahuje výšky 958 metrů.
V roce 1847 ji nechal postavit kníže Kamil Rohan na
počest arcivévody Štěpána.
Za pěkného počasí je otevřena celoročně,
vždy od 10 dopoledne, v zimě ale jen o víkendech
a pouze do 16 hodin. Vstupné stojí 30 Kč, děti do
15 let platí jen 10 Kč.
Nejkratší cesta k ní vede z blízkých obcí Příchovice či Kořenov, do nichž se můžete dopravit
autem. Zdatnější turisté mohou zvolit trasu z Harrachova přes Dolní Kořenov.
Navštívit Štěpánku určitě stojí za to, protože
nabízí úžasné rozhledy.
-red-

foto©www.jizerkyprovas.cz

Nedávno otevřený úsek cyklostezky Greenway Jizera mezi
Líšným, Malou Skálou a Turnovem nabízí atraktivní vodácké
zážitky, je zde i dostatečná síť
půjčoven jízdních kol, koloběžek
a in-line bruslí.
www.greenway-jizera.cz

Evropská unie

Přijeďte do Liberce, čeká vás kulturní léto!
Po celé léto se především na náměstí Dr. E. Beneše můžete těšit na různá hudební
a divadelní vystoupení.

Již 4. července všechny zveme na derniéru
představení Naivního divadla Liberec „Kolíbá se
velryba“. 16. července Liberec hostí akci „Bohemia
Jazz fest 2015“, 12. srpna se na náměstí opět objeví flašinetáři. Letní měsíce budou protkány kurzy
tance a cvičení jógy.
Od 23. do 26. 7. se v místní části Liberce Vesci
koná rockový festival Benátská! Návštěvníci festivalu mohou za zvýhodněné vstupné také navštívit iQlandii, iQpark, Centrum Babylon – Aquapark
a Lunapark, Dinopark, zoo, Technické muzeum,
Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerii Liberec, vystoupat na věž liberecké radnice nebo se
povozit na sedačkové lanovce Skalka–Ještěd.

Každý čtvrtek od 16 hodin máte možnost
navštívit s průvodcem unikátní barokní kostel Nalezení sv. Kříže včetně běžně nepřístupné zahrady
s křížovou cestou a morovým sloupem (součást
městského průvodcovského okruhu – rezervace
na infocentru).
V létě také zveme na prohlídky liberecké radnice (obřadní síň, chodby, věž), ve všední dny od 9
do 15 hod., soboty od 9 do 11 hod. V rámci stejné
vstupenky máte kávu v Radničním sklípku zdarma
i možnost prohlídky radniční expozice „Zapomenuté dějiny města Liberce“.

Také v září se v Liberci
nudit nebudete!
V pátek 11. září se na Benešově náměstí uskuteční
„Big Band Jam 2015“ a v sobotu 12. září se v Liberci konají tradiční „Dny evropského dědictví“, kdy se
návštěvníkům otevírají brány běžně nepřístupných
objektů. Letos se můžete těšit na více než 25 zpřístupněných budov i bohatý doprovodný program.
Unikátem letošního ročníku je otevření libereckého zámku s přednáškovými bloky PhDr. Milana
Svobody, historika Technické univerzity v Liberci.
Více informací na: www.visitliberec.eu,
www.benatskanoc.cz, www.liberec.cz/EHD
Městské informační centrum Liberec
nám. Dr. E. Beneše 23, 460 59 Liberec
tel.: +420 485 101 709
e-mail: info@visitliberec.eu
www.visitliberec.eu

www.kampocesku.cz | 25

KAM píše recenze
udělá nikoli jen oběť nacismu, ale spolubojovníka
v boji proti němu.
Třetí svazek unikátního komiksového projektu podle cyklu České televize České století o devíti klíčových momentech novodobé české historie. Zatímco na obrazovku toto originální dílo převedl režisér
Robert Sedláček, jejich svébytného komiksového
zpracování se ujali přední čeští výtvarníci. Cílem
autora, tvůrců a výtvarníků je nabídnout působivý
pohled do zákoutí určujících rozhovorů, do myslí
jednotlivých aktérů, na momenty jejich pochybností, konfliktů, odvahy i rozhodných kroků.
cena: 269 Kč

Pavel Kosatík, Marek Rubec

Češi 1942 – Jak v Londýně
vymysleli atentát na Heydricha
Píše se rok 1942 a Češi opět nemají svůj samostatný
stát. Byli jsme před Mnichovem, budeme i po něm?
Prezident Beneš doufá, že ano. Aby toto bylo možné, je třeba vytvořit situaci, která z Československa

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.

?

Jak se jmenoval díl z cyklu České století,
který byl přímou předlohou této knihy?
a) Atentát
b) Kulka pro Heydricha
c) Operace Silver A
Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na
adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí
obdrží od Edice ČT knižní dárek.

Astrid Lindgrenová

Pipi Dlouhá punčocha
Kdo by neznal Pipi Dlouhou punčochu. Ani po 70 letech od prvního vydání neztratila Pipi Dlouhá punčocha nic ze svého vtipu,
kouzla a originality. Její bláznivá dobrodružství s kamarády Anikou a Tomem, opičkou panem Nilsonem a koněm nepřestávají
bavit děti na celém světě ani dnes. Pipi totiž není jen tak obyčejná
holčička! Ale dcera krále Kurekuredutů! Její kuráž, síla a odvaha ji
ale nakonec zaručeně dostanou z každé šlamastyky. A že na ně má
Pipi zvláštní talent!
Exkluzivní 10. vydání s původními ilustracemi na oslavu
70. narozenin Pipi.
cena: 269 Kč
www.albastrosmedia.cz

Michael Ende, Lucie Dvořáková

Jim Knoﬂík, Lukáš a lokomotiva Ema
Kdo je Jim Knoflík? Jim je malý černý kluk, který se jako miminko octl v Jasmánii, ostrovním královstvíčku, jemuž vládne král
Alfons Třičtvrtěnadvanáct. Kdo je Lukáš? Lukáš je Jimův nejlepší kamarád a je strojvůdcem a vlastníkem lokomotivy Emy.
A tihle tři se jednoho dne vydali do světa. Ovšem tahle cesta
se změnila ve velké dobrodružství – pluli po moři do Mandaly,
kde slíbili císaři najít ztracenou dceru, projeli pohořím Koruna
světa, Údolím soumraku a skalní bránou Ústa smrti, potkali polodraka i obra, až konečně dorazili do dračího města Žalmánie. Ale tím tohle podivuhodné putování zdaleka neskončilo!
Příhody plné fantazie a humoru napsal věhlasný německý spisovatel Michael Ende, proslulý mimo jiné knížkami Nekonečný
příběh či Děvčátko Momo a ukradený čas. Knihu doplnila svými
ilustracemi Lucie Dvořáková.
cena: 269 Kč
www.albatrosmedia.cz
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Miloš Dvořák

Malý průvodce
po hrobech velkých
Jsou lidé, kteří po hřbitovech chodí velmi rádi. Milují tu tichou atmosféru.
Mezi ně určitě patří autor knihy „Malý průvodce po
hrobech velkých“, divadelník a fotograf Miloš Dvořák. Již dlouhá léta se věnuje mapování a mnohdy
detektivnímu pátrání po hrobech leckdy zapomenutých, jindy pečlivě udržovaných, ale vždy patřících lidem, které nelze vymazat z historie našeho
národa i jeho paměti. Díky němu vznikla unikátní
obrazová publikace o místech posledního odpočinku známých a nezapomenutelných osobností,
která může být fundovaným průvodcem, vypravěčem i učitelem… Spolu s autorem se můžete vydat
mezi cypřiše, po pískem vysypaných cestičkách,
mezi kamenné svědky kdysi živé minulosti… Kniha mapující místa posledního odpočinku cca 250
osobností naší kultury, sportu, společenského života či vědy vyšla v polovině června 2015 ve formě
výpravné fotografické publikace s množstvím barevných i černobílých fotografií, s ilustracemi Zuzany Jesenské-Kubicové a s působivou předmluvou
výtvarnice a herečky Ivy Hüttnerové.
cena: 499 Kč
www.aospublishing.cz

KAM na výlet

Na Hradecko honem,
Tatrou nebo s kolem
Vlastníte jakýkoliv dopravní prostředek? Auto – i třeba veterána, kolo nebo
koloběžku, odrážedlo či starý kočár tažený koňmi? Vším tím se můžete na
Hradecko dostat, a co víc, především se po něm prohánět a poznávat ta
nejzajímavější místa, kam se vůbec turista může podívat.
Díky krásné rovinaté krajině plné lesů zvládnou
pohyb po Hradecku vlastními silami v pohodě i rodiny s dětmi. A pokud s sebou vezmete i mimina nebo
batolata, tak to taky není žádný problém, myslíme
na výletníky všech věkových kategorií, tedy i na ty
nejmenší. Posuďte ostatně sami a podívejte se na
přehled turistických atraktivit, které v sobě ukrývají
kromě různých zajímavostí i zázemí pro rodiny s dětmi. Už tedy nemusíte zdlouhavě přemýšlet, kde své
dítě nakojíte, přebalíte nebo kde mu ohřejete oběd.

V Hradci Králové:
Koupaliště a lanové centrum na Stříbrném rybníku
• Městské lázně – Aquapark • Labyrint loutek Divadla Drak • Koupaliště Flošna • Muzeum východních
Čech • Šrámkův statek s bodem Cyklisté vítáni • Malá
vodní elektrárna Hučák s Informačním centrem obnovitelných zdrojů

výlet třeba kamarády z Polska, Holandska, anglicky
či německy mluvících zemí nebo Ruska. Mobilní
průvodce Hradecka je k dispozici zdarma online
na adrese http://m.hradecko.eu a dále v offlinové podobě jako mobilní aplikace pro systémy Android, iOS a Windows phone. Při otevření adresy
m.hradecko.eu v prohlížeči vašeho chytrého telefonu vám webová stránka sama nabídne instalaci
mobilního průvodce právě pro váš systém.
Mobilní průvodce nabízí aktuální a široké informace o možnostech trávení volného času včetně pestré nabídky turistických služeb s možností
bezbariérové filtrace. Pro cyklisty a pěší turisty je
k dispozici funkce vyhledávání tras, zákres linek cyklobusů a také jednoduchý plánovač výletů.
Pokud si chcete pobyt na Hradecku ještě více
zpestřit, zapojte se do celosvětové hry MUNZEE
a hledejte známky s QR kódy.
Více informací na: www.hradecko.eu/munzee

Rozjeďte se i za hranice města:
Archeopark pravěku Všestary • Koupaliště Bor
a Muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem
• Skanzen staveb východních Čech v Krňovicích
• Kemp s koupalištěm v Lodíně • Zoopark ve Stěžerách • Zámek Karlova Koruna • Muzeum války 1866
a rozhledna na Chlumu
Více informací na:
www.hradecko.eu/hradecko-detem

Hradecko je totiž správný cíl vaší cesty!
Kdybyste zcela náhodou někde zabloudili a měli
po ruce chytrý telefon, mohla by se vám hodit naše
nabídka na mobilního průvodce Hradeckem, který
nabízí množství praktických informací při poznávání
turistické oblasti, a to hned v několika jazykových
mutacích – to pro případ, že jste s sebou vzali na

www.hradecko.eu
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Prodloužené
víkendy
v Jičíně
červen až srpen
koncerty | divadla
muzea | biograf
pouliční umění
kostely

Náchod láká novými atrakcemi
i službami pro návštěvníky
 Dne 1. června byla na Masarykově náměstí instalována maketa historického děla. Dělo a dělová
koule ve věži kostela sv. Vavřince připomínají obléhání města Náchoda švédskými vojsky během třicetileté války. V červenci roku 1639 odolala posádka
města švédskému útoku v síle dvou jezdeckých pluků s podporou lehkého dělostřelectva. Opevněné
město tak bylo ušetřeno plenění, které postihlo náchodská předměstí i vesnice v širokém okolí.
 Městské informační centrum nově nabízí službu pro návštěvníky – prohlídku města s průvodcem. Nabízíme dvě trasy, první prochází Městskou
památkovou zónou a seznámí vás s historií a současností města, na druhé se můžete vydat po stopách náchodského rodáka Josefa Škvoreckého.

prodloužené otevírací doby
v historickém centru a další...
Již čtvrtým rokem přichází Město Jičín
s projektem prodloužených víkendu,
kterými se snaží zpříjemnit pobyt v
Jičíně nejenom místním občanům, ale
zejména všem návštevníkum.
V letních měsících je nově, každý den
od pátku do pondělí, připraven bohatý program tak, aby zájemci měli
možnost strávit volné chvíle na různých místech města a jeho okolí.

Prohlídkové okruhy je možno přizpůsobit individuálním požadavkům, a to jak v českém, tak i v anglickém jazyce.

Akce ve městě:
9. 8. Vavřinecká pouť s kulturním programem na
Masarykově náměstí – hosté Marcela Holanová,
Marek Ztracený a další (www.mestonachod.cz)
5. 9. IX. náchodské Kuronské slavnosti – Státní
zámek Náchod, dobová akce, trhy a kulturní program s hostem Evou Pilarovou (www.mestonachod.cz)
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 74 , 547 01 Náchod
tel.: +420 491 426 060
e-mail: infocentrum@mestonachod.cz
www.mic.mestonachod.cz

Prodloužené víkendy v Jičíně

www.jicin.cz
Aktuální informace naleznete od
května na webu vikend.jicin.cz
nebo v programové brožurce.

NOVÝ ZÁMEK
V KOSTELCI NAD ORLICÍ

www.zamekkostelecno.cz

www.facebook.com/novyzamekkostelecno
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KAM pro děti

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kdo byl nejvýznamnějším pánem na
hradě Pecka?
a) Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
b) Jan Jiskra z Brandýsa
c) dědeček Alois z Pecky
2. Kdo je patronem města Pecka?
a) svatý Barnabáš
b) svatý Bartoloměj
c) svatý Bakchus
3. Kdo napsal Peckovské pohádky dědečka
Aloise?
a) Naďa Kubů z Karlštejna
b) Naďa Čížková z Hájů
c) Naďa Hamanová z Pecky

Pecka pro děti i dospělé
Peckovsko, turisticky zajímavá a vyhledávaná destinace, leží v romanticky zvlněné
pahorkatině krajiny Podkrkonoší. Je rozložené okolo hradu Pecka, významné
historické památky, který se pne nad stejnojmenným městečkem, které je součástí
Pohádkového království Václava Vydry.
Koupaliště a kemp Pecka je místo plnohodnotné rekreace s celoročním provozem. K dispozici
je přírodní koupaliště, sportoviště pro míčové hry,
tenisové kurty, horolezecká stěna, dětská hřiště
a lanové centrum pro děti. Půjčovna jízdních kol,
sportovních i grilovacích potřeb, letní kino nebo
také setkání s koňmi či diskotéky na trampolíně
(www.casvet.cz).

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo na
adresu redakce. Deset autorů správných
odpovědí obdrží ceny věnované městem Pecka.


Městys Pecka si dodnes uchoval ráz malebného poklidného podkrkonošského městečka. Dokladem jeho bohaté historie je řada dochovaných
kulturních památek. Náměstí je orámované několika měšťanskými domy z poloviny 19. století a jeho
středu vévodí morový sloup (1720), zakončený korintskou hlavicí a sochou Panny Marie. Nepřehlédnutelným je také kostel sv. Bartoloměje (zasvěcen patronu městečka), připomínaný již roku 1384.
Hrad Pecka byl založen koncem 13. století
jako strážní hrad chránící zemské hranice a doly na
zlato v nedaleké Stupné. Pro návštěvníky jsou připraveny dva prohlídkové okruhy. Historický okruh:
pracovna Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic,
rytířský sál a expozice o historii hradu a městečka.
Harantovské sklepy: ukázka každodenního života
hradu za dob Kryštofa Haranta. O prázdninách je
otevřeno: úterý–neděle: 9–17 hod., polední přestávka 12–13 hod. (www.hradpecka.cz).



Náš tip pro váš výlet...


Pohádková Pecka v Pohádkovém infocentru
vás zavede do Peckovských pohádek dědečka Aloise, autorky Nadi Hamanové. Dědeček
Alois vás prostřednictvím pohádek a pověstí
provede životem městečka. Výstava je zajímavým spojením pohádek a řemesel na Pecce,
doplněná instalací pohádkových loutek Marie
Lošťákové. Otevřena je do konce září, út–ne:
10–16 hod., dále po předchozím objednání
(e-mail: pohadkovapecka@centrum.cz).





Na přání je možné zajistit prohlídku kostela sv. Bartoloměje, kde se seznámíte s historií
městečka Pecky i kostela. Ale také čtení z Peckovských pohádek dědečka Aloise na náměstí
nebo na Vílím paloučku pod hradem Pecka.
Hotel Roubal na náměstí s příjemným prostředím a bohatou kuchyní v nekuřáckém prostředí. Je zde také keramická dílna, kde si můžete
vyrobit upomínkové předměty (www.hotelroubal.cz).
Galerie Kredum na náměstí (www.kredum.cz)
11.–18. 7. hrad Pecka – šermířská vystoupení
12. 9. Peckobraní, peckohraní – za účasti pohádkového krále Václava Vydry
Pohádkové informační centrum
Pecka 12, 507 82 Pecka
e-mail: pohadkovapecka@centrum.cz
mobil: + 420 775 657 106
www.casvet.cz; www.hradpecka.cz
www.mestys-pecka.cz
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Oustecké letní vábení

Pokud patříte k milovníkům turistiky
pěší i cyklistické, pak se vydejte na
východ Čech do podhůří Orlických
hor. Poznejte zajímavosti a krásy
města Ústí nad Orlicí při procházce
po turistickém okruhu.
Jeho 14kilometrová trasa vás provede centrem
města, ale zavede vás také k rozhledně nad
městem nebo do vyhledávaného centra aktivní
turistiky a tábořiště Cakle. Poznáte architektonicky zajímavé stavby ve městě i romantická
zákoutí řeky Tichá Orlice.

Nezapomeňte navštívit také skateparkovou
halu, projet se po cyklostezkách v okolí města,
vyzkoušet slanou vodu v krytém bazénu nebo
venkovní aquapark.

Náš tip pro vás…
15.–17. 8. | 90. staročeská pouť (Mírové nám.)

Turistické informační centrum
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz
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Střípky třebíčských památek a zajímavostí
Malebné historické město Třebíč není jen městem významných památek UNESCO.
Kromě baziliky sv. Prokopa, která je řazena ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu,
unikátní židovské čtvrti a nejlépe zachovaného židovského hřbitova v České republice můžete v Třebíči navštívit také další atraktivity:
Židovské muzeum v Domě Seligmanna Bauera
– expozice bydlení židovské rodiny.
Muzeum Vysočiny Třebíč – 4 stálé expozice (mineralogická, klášterní, zámecká a muzejní). Všechny tyto
expozice zahrnují nejen zajímavé exponáty, ale také
interaktivní prvky, které vzdělávají zábavnou formou.
Galerie FRANTA – expozice darovaného díla od
třebíčského rodáka Františka Mertla, uměleckým
jménem FRANTA. Kromě Třebíče je Frantovo dílo

součástí šedesáti významných veřejných sbírek
prakticky po celém světě.
Interaktivní expozice „Cesty časem“ – nabízí poznání třebíčské historie a historických řemesel netradiční formou a je doplněna interaktivními exponáty,
na kterých si mohou návštěvníci sami vyzkoušet
práci starých mistrů. Zaměřená je především na děti
a mládež.
Rozhledna na Pekelném kopci – měří 26,5 metru
a je postavena z modřínového dřeva s kovovými
prvky. Její vzhled odráží znaky třebíčských památek
UNESCO.
www.visittrebic.eu
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Panský dvůr Telč – zažijte adrenalin
i historii na jednom místě
Hledáte tip na netradiční výlet, který si užije opravdu každý? V Telči, uprostřed
ryzí přírody na Vysočině, otvírá své brány jedinečné volnočasové centrum Panský
dvůr. Už v sobotu 11. července se zde můžete přenést v čase o několik století
nazpět, kdy byl statek součástí hospodářského zázemí telčského zámku. Stačí
však udělat několik kroků a ocitnete se v jednom z největších moderních lanových
center v České republice. Na unikátních drytoolingových překážkách určených pro
cepínové lezení můžete pokořit vrcholy ve výšce více než 10 metrů.
Umělá lezecká stěna a interiérové
lanové centrum s drytoolingem
Panský dvůr nabízí mnoho sportovních aktivit pro
všechny – od malých neposedů přes zdatné sportovce až po aktivní seniory. Největším lákadlem,
které byste při návštěvě určitě neměli minout, je
rozlehlé lanové centrum s drytoolingem. Lákalo
vás někdy obout si mačky, vzít do rukou cepíny
a stoupat k nebi po zmrzlém vodopádu? Fascinují vás ledové masivy s hrozivým převisem? Panský
dvůr je u nás jedním z mála míst, kde si můžete
drytooling vyzkoušet. A to se vším, co k němu patří. Vůbec nezáleží na tom, jestli lezete poprvé, nebo
jste na skále jako doma. Centrum nabízí několik
profilů, od nejlehčích překážek, až po náročné cesty s převisy pro zkušené lezce. Se vším vám navíc
poradí ochotní instruktoři.
Až stanete na vrcholu nejobtížnějšího drytoolingového výstupu, můžete prověřit svoji obratnost a šikovnost na klasické lezecké stěně. Celý
areál má velkou výhodu – je krytý, takže překážky
můžete zdolávat za každého počasí. Nemusíte do
tropické džungle, aby si vaše děti mohly hrát na
Tarzana a houpat se na liánách. Dřevěné prolézačky, vratké řebříky propojené systémem spletitých
lan, všechno je nastraženo tak, aby prověřilo obratnost mrštných i rozvážných lezců.

Pokud nepatříte mezi milovníky adrenalinu
a i na dětské houpačce se vám zvedá žaludek, můžete křepčení na lanech nechat svým ratolestem.
Ty nejmenší nechte řádit v dětské herně U Zvířátek
a sami se posaďte na terasu útulné kavárny. Vychutnejte si šálek lahodné kávy nebo se osvěžte
sklenicí domácí limonády. Pokud i přesto zatoužíte
po troše pohybu na pevné zemi, navštivte přímo
v Panském dvoře půjčovnu kol. Můžete si vybrat
klasické kolo nebo elektrokolo, navíc dostanete
spoustu tipů na výlety do krásného okolí Telče.

Výstava ze života
na panství a v podzámčí
Až vybijete přebytečnou energii, případně načerpáte síly na další program, projděte se prohlídkovým okruhem místní výstavy. Expozice z historie
života na panství a v podzámčí poodhalí minulost
Panského dvora, který před několika stoletími
tvořil významnou součást telčského podzámčí.
Nasajte atmosféru z doby, kdy byl dvůr místem
plným života – od pobíhající drůbeže a bučícího
dobytka přes desítky čeledínů a nádeníků až po

Slavnostní otevření
v sobotu 11. července
Program:
 zdarma přístupné všechny atrakce
Panského dvora
 projížďka historickým kočárem s koňmi
 živá hudba
 venkovní soutěže a promítání pro děti
 cyklokuriozity Martina Zehnala
 skákací boty

prozpěvující si děvčata nesoucí džbery čerstvého
mléka. Prohlédnout si můžete i dobové povozy
a stroje, které lidé v minulosti používali.
Využít můžete široké nabídky tematických
přednášek, které zde budou pravidelně otevřeny
pro děti i pro dospělé. V nabídce budou také zajímavé vzdělávací programy, které ocení základní
i střední školy.
Na Panském dvoře zažijete den plný zábavy
okořeněný příjemnou dávkou poznání. Panský
dvůr v Telči je ideálním místem pro rodinný nebo
školní výlet.
www.panskydvurtelc.cz
www.facebook.com/panskydvurtelc
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BURČÁKOVÉ

SLAVNOSTI
1. - 3. 10. 2015 Hustopeče
XXI. ročník

Strážnické
kulturní léto
Nedělní podvečerní koncerty nejrůznějších
žánrů na náměstí Svobody, folkový Festival Slunce,
akce ve skanzenu, Strážnická mariánská pouť, Zarážání hory, Strážnické vinobraní a Strážnické rockové slavnosti – to vše a mnohé další vás čeká ve
Strážnici během Strážnického kulturního léta 2015.
Turistické informační centrum Strážnicko
Vinohradská 35, 69662 Strážnice
tel.: +420 518 325 721
mobil: +420 722 804 151
e-mail: infocentrum@straznice-mesto.cz
www.straznice-mesto.cz

vinařské mázhausy • program pro děti
ohňová show • historický průvod městem
hudební a divadelní představení
řemeslný jarmark a další

TOMÁŠ KOČKO • MARTIN CHODÚR
MŇÁGA A ŽĎORP a další
Předprodej vstupenek: TIC Hustopeče (dům U Synků),
Dukelské nám. 23, tel.: 519 412 909
a prostřednictvím portálů Ticketstream a SMS ticket.

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

Objevte Znojmo
Město Znojmo, ve kterém lze historii vycítit na každém kroku – v letech 1222
až 1226 bylo Znojmo Přemyslem Otakarem I. povýšeno na královské město –,
není jen místem významných památek. Obdivuhodnost místa podtrhuje jeho
impozantní poloha nad řekou Dyjí, čímž se návštěvníkům naskýtají jedinečné
výhledy z historického centra do Národního parku Podyjí a na údolí řeky Dyje.
Při návštěvě města vás už při vstupu z jakékoliv
strany uchvátí jeho dominanta – Radniční věž. Jako
samostatný objekt zde stojí již od roku 1448. Výška pozdně gotické věže i s kopulí je 79,88 m a při
jejím navštívení na vás čeká 162 schodů. Dalším
z monumentů, které stojí za navštívení, je rotunda
sv. Kateřiny z poloviny 11. století, která je vyzdobena cyklem fresek panovníků z rodu Přemyslovců.
V jejím sousedství se pak na skále nad řekou Dyjí
tyčí Znojemský hrad, který byl v letech 1710–1721
zčásti přestavěn v barokní zámek. Ve Znojmě se
můžete vydat i pod povrch, a to do Znojemského
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podzemí. Jedná se o systém podzemních chodeb
a sklepů, který je svým rozsahem a celkovou délkou téměř 30 km jedním z největších podzemních
labyrintů ve střední Evropě. Město Znojmo je zároveň pomyslnou vstupní branou do Národního
parku Podyjí, jehož území je charakteristické mimořádnou rozmanitostí vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a nabízí výběr značených
turistických tras pro pěší i cyklisty. Znojmo je také
významným vinařským centrem. Navštivte úrodné
vinice či vinné sklípky v jeho okolí a vychutnejte si
zdejší lahodná a nezaměnitelná vína.

Výběr z kalendáře akcí
9.–26. 7. Hudební festival Znojmo – 11. ročník
festivalu pro milovníky vážné hudby
6. –7. 8. Slavnosti okurek – gastronomický festival plný sterilovaných okurek a rychlokvašek
11.–13. 9. Znojemské historické vinobraní –
největší svátek vína v České republice
25. 9. Buřčákfest
Turistické informační centrum
Obroková 10, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 222 552
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz
www.objevteznojmo.eu
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Zámek ve Světlé nad Sázavou
Historie světelského zámku sahá až do středověku, v roce 1429 připadl rodu
Trčků z Lípy. Současní majitelé usilují o záchranu této nevšední kulturní památky.
V červnu 2014 byl zámek poprvé v historii zpřístupněn veřejnosti.

Zámek ve Světlé nad Sázavou vás zve na prohlídky čtyř zámeckých okruhů:
 Expozice historického evropského skla se nachází v dobových interiérech opraveného barokního křídla zámku a obsahuje téměř 1100 unikátních
skleněných exponátů, vyrobených v období od raného baroka do konce 19. století.
 Expozice historických hodin a zbraní, barokních
obrazů a polychromovaných soch, na které spolupracujeme se třemi významnými českými muzei.
 Nejen pro děti jsou na zámku zpřístupněny dva
dětské okruhy. V pohádkovém okruhu Na Sázavě
seznámí průvodkyně malé návštěvníky s pověstmi
z Posázaví. V expozici Království panenek můžete obdivovat nejen panenky, ale i plyšáky, autíčka
a další hračky.

Po celou letošní sezonu budou na zámku probíhat
zajímavé akce pro všechny věkové kategorie, velký
důraz je kladen na rodiny s dětmi.
Na nádvoří je pro vás otevřena zámecká kavárna
Ladurée, ve které se můžete občerstvit výbornou
kávou, chlazenými nápoji nebo zde můžete ochutnat některé zámecké lahůdky. Pro děti je k dispozici dětský koutek.
Na zámek navazuje upravený anglický park o rozloze 18 ha s kaskádami rybníčků.
mobil: +420 778 075 588
e-mail: info@zameksvetla.cz
www.facebook.com/zameksvetla?ref=bookmarks
www.zameksvetla.cz

Navštivte Světlou nad Sázavou
Město s téměř sedmi tisíci obyvateli leží na horním toku řeky Sázavy, dostupné po
železničních tratích č. 230 a vzdálené 18 km od dálnice D1 spojující Prahu s Brnem.
Okolní kopcovitá krajina nabízí nepřeberné možnosti pěším turistům i cyklistům,
na své si tu přijdou v létě vodáci a v zimě běžkaři.
Turistické informační centrum
nám. Trčků z Lípy 16
582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: +420 569 496 676
e-mail: info@svetlans.cz
www.kyticesvetla.cz
www.facebook.com/KyticeSvetla

Dospělým i dětem nabízíme prohlídku podzemí a projížďku po cyklostezce.
Středověké podzemí pod částí náměstí Trčků
z Lípy tvoří 220 metrů dlouhý labyrint chodeb širokých i vysokých dva metry. Prohlídka s průvodcem
trvá tři čtvrtě hodiny, vstupenky lze zakoupit v Turistickém informačním centru.
Nedávno vybudovaná cyklostezka v délce pěti
kilometrů vede přímo z centra města podél řeky
do Smrčné, odkud pokračuje jako Posázavská cyklotrasa č. 19 až do Davle, kde se Sázava vlévá do
Vltavy.

Užijte si aktivní
dovolenou
v Šumperku
Pokud vás láká toulání se krásnou
krajinou a přemýšlíte, jak si užít
svůj volný čas plnými doušky, pak je
pro vás ideálním řešením dovolená
v Šumperku. Zdejší krajina je
kopcovitá, skalnatá a lesnatá. Louky
poseté kvítím vám jistě připomenou
pestrobarevný koberec a lesy nabízí
příjemný chládek uprostřed horkých
letních dnů.
Středem města a jeho nejbližším okolím prochází Čarodějnická cyklotrasa, která vás provede
po 233 km plných dobrodružství a historie na česko-polském pomezí. Milovníci výšek a adrenalinu
si do svého batohu mohou přibalit i lezecké náčiní
a vydat se na Městské skály, které se tyčí pár kilometrů od města, a po zdolání 20 m kolmých stěn
a ploten poskytují dechberoucí výhled na pohoří
Jeseníků. Lesní scenérie kolem Šumperka skýtají
mnoho možností pro pohodové vyjížďky v sedle.
Užít si nejkrásnější pohled na svět můžete na ranči
Viktorie, který nabízí vyjížďky a putování na koni
ve westernovém stylu, ať jste začátečník, či pokročilý jezdec. Záleží jen na vás, zda se budete chtít
projíždět přes louky a lesy pouze hodinku, nebo
si splníte svůj sen a budete pohádkovou krajinou
Jeseníků putovat několik dní na koňském hřbetě,
spát pod širákem, odpoutáte se od starostí všedního dne a necháte se unášet přírodou. Ať se do
Šumperka vydáte s kolem, trekingovými botami
či westernovým kloboukem, Šumperk ve vás jistě
zanechá příjemné vzpomínky na tzv. Živou bránu
Jeseníků a nezapomenutelné zážitky.

www.sumperk.cz
www.ranchviktorie.cz
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Navštivte letní akce FAJNEHO LÉTA
v Moravskoslezském kraji
Zajímáte se o techniku a rádi se bavíte? Pak navštivte nejvýznamnější technické
atraktivity Moravskoslezského kraje na TECHNO TRASE.
Moravskoslezský kraj ve spolupráci se zástupci TECHNO TRASY pro vás připravuje již 4. ročník
FAJNEHO LÉTA. Víkendové akce pro děti i dospělé
budou probíhat od června do září, vždy o víkendech. Můžete se opět těšit na několikahodinový
program s tematicky oblečeným moderátorem,
na různé soutěže, zábavná představení, sportovní
aktivity a mnoho dalšího. Výherci obdrží drobné
výhry. Čeká na vás také pěvecké vystoupení známé
osobnosti či známé hudební skupiny. Těšíme se na
vaši účast!
NKP Důl Michal v Ostravě

Technické muzeum Tatra Kopřivnice











28. 6. Železniční muzeum moravskoslezské
v Ostravě
4. 7. Vagonářské muzeum ve Studénce
11. 7. Úzkokolejná dráha Třemešná –
Osoblaha
5. 7. Pivovar Radegast v Nošovicích
1. 8. Kosárna v Karlovicích ve Slezsku
22. 8. Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách
u Oder
29. 8. NKP Důl Michal v Ostravě
12. 9. Hasičské muzeum města Ostravyy
19. 9. Dolní Vítkovice
v Ostravě

„Bolt Tower“ v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě

Přijďte a zažijte neopakovatelnou
atmosféru na atraktivních místech!
www.technotrasa.cz
www.facebook.com/technotrasaprorodiny

Cyklozávod Pohár Beskydské magistrály
Na konci srpna, dne 29. 8., se uskuteční v obci Bílá již 6. ročník závodu Pohár
Beskydské magistrály. Cyklozávod je vhodný pro všechny věkové kategorie včetně
malých dětí.
Pro malé závodníky bude připravena trať
dlouhá 8 km. I pro děti, které si netroufnou vyjet
na tuto trať a budou mít s sebou malá kola a odrážedla, bude připraven závod. Na všechny malé
závodníky bude v cíli čekat sladká odměna a malé
překvapení.
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V rámci závodu Pohár Beskydské magistrály
bude vyhlášen celkový vítěz pro letošní ročník
Beskydské magistrály. Výsledky se sčítají ze závodu
v běhu na lyžích, který se uskutečnil letos v březnu
na Pustevnách, a z cyklozávodu.
Všichni startující se závodu účastní na vlastní

nebezpečí. Každý závodník/závodnice může soutěžit pouze v jedné z kategorií.
Popis tratě: Trať je dlouhá 29 km. Převýšení tratě
je 1280 m. Start závodu proběhne u dolní stanice
lanové dráhy Zbojník a zde bude také cíl. Trasa závodu je vedena převážně po lesních zpevněných
cestách nebo po lesní asfaltové vozovce.
www.beskydska-magistrala.cz

KAM pro děti

Pohádkové Poodří
Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko se nachází na území Mikroregionu
Odersko, Regionu Poodří a protíná také Bílovecko a města Fulnek a Studénka.
Oblast, ve které působily mnohé významné osobnosti, je bohatá na přírodní
atraktivity i historické objekty, je protkána bohatou sítí cyklotras a stezkami pro
turisty. Některá zajímavá místa tohoto regionu navíc v srpnu zaplní pohádkové
bytosti.
Vajdová, jejich autorka, s nimi dokonce letos zvítězila v soutěži Rozjezdy roku Moravskoslezského
kraje. Rodinku roztomilých Picmochů tvoří Apolenka, Madlenka, malá Dorotka či Jozífek. Skřítků je
tam však mnohem více, sklepení se jimi jen hemží
a stačí se pozorně dívat.

Pohádkové putování
Deset pohádkových skřítků najde domov v deseti
objektech po celém Poodří – Moravském Kravařsku. Záchrannou stanici v Bartošovicích obsadí
skřítek, jenž bude léčit zvířata a stromy, v tamním
zámku bude na malé i velké návštěvníky čekat
víla, které se říká Bartošovická Rusalka. Rodný
dům Johanna Gregora Mendela ve Vražném-Hynčicích bude obývat skřítek Kulihrášek, vodní mlýn
Wesselsky v Loučkách u Oder ohlídá Šotek a oderskou Katovnu, bývalé městské vězení, pro změnu
skřítci Prutníčci.
Princeznu Terezku uvidíte ve fulneckém informačním centru a další skřítky, vodníka Puškvorečka
a Plamínkového skřítka, pak v Muzeu obce Albrechtičky a v Muzeu venkovského života a zemědělství ve Skotnici. Svého skřítka bude mít i větrný
mlýn ve Spálově.
Další kouzelní skřítci, Picmochové, se už zabydleli v Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci. Ivana

Na začátku putování Pohádkovým Poodřím dostanou děti takzvaný „Vandrbuch“ (pohádkový pas).
Až navštíví všechny skřítky a budou mít „Vandrbuch“ vyplněný, mohou se těšit na drobné ceny.
Na konci roku 2015 pak proběhne velké slosování
o hodnotné ceny.
Během svého pobytu však můžete navštívit i další
zajímavá místa, třeba Vagonářské muzeum ve Studénce, jediné muzeum v republice, které zaznamenává vagonovou výrobu od jejích počátků až
do současnosti. Vydat se můžete také do Suchdolu
nad Odrou, kde se nachází Muzeum Moravských
bratří či Muzeum městyse. V něm kromě informací
o historii Suchdolu uvidíte westernovou expozici či
vojenskou expozici, která je věnovaná letecké bitvě druhé světové války. Lákadlem může být i dopravní hřiště v Odrách či malebná krajina s rozsáhlou rybniční soustavou a meandry řeky Odry, po
které celá oblast dostala svůj název.

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kde se nachází nejmenší větrný mlýn
v České republice?
a) Bílovec
b) Libhošť
c) Spálov
2. Ve kterém městě naleznete Pohádkové
sklepení s Picmochy?
a) Odry
b) Bílovec
c) Studénka
3. O jaká zvířata pečuje záchranná stanice
v Bartošovicích?
a) o domácí mazlíčky
b) o volně žijící živočichy
c) o zvířata ze zoo

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží volné vstupenky do
záchranné stanice v Bartošovicích, šitou tvorbu
od výtvarnice Ivany Vajdové a propagační
materiály turistické oblasti Poodří – Moravské
Kravařsko.

www.moravskekravarsko.cz
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V létě na zámek zdarma?
Ano, přijeďte do Karviné!
Romantický penzion
vybavený dobovým nábytkem
z roku 1702
10 min. Beskydy  15 min. Ostrava
30 min. Polsko

www.krivypes.cz
Tel.: +420 558 63 63 61

Frýdek-Místek

Karvinský zámek Fryštát je jedinečnou turistickou
atrakcí svého druhu v Těšínském Slezsku. Zámek
prošel celkovou rekonstrukcí v roce 1997 a od té doby
je běžně přístupný ve třech prohlídkových okruzích.
Prohlídky v hlavní sezoně probíhají od úterý do
neděle od 10 do 17 hodin každou půlhodinu. Dva
z uvedených okruhů, tzv. „zámecké“, jsou vedeny
šlechtickými interiéry z období 16.–20. století a zahrnují ukázky bydlení bývalých majitelů panství.
„Zámeckými“ komnatami vás provede průvodce.
Třetí trasa zahrnuje stálou expozici českého výtvarného umění 19. století ze sbírek Národní galerie
Praha. Z jižní strany se rozprostírá zámecký park
o rozloze 36 ha v přírodně krajinářském stylu začátku 19. století.
O letošních prázdninách je provoz zámku
omezen z důvodu oprav, uzavřen je první okruh,
ale už od září bude zámek vítat návštěvníky v plné
parádě a se zcela novou fasádou. Návštěvníkům
momentálně zůstává k dispozici vedlejší křídlo
zámku, tzv. Lottyhaus, kterým vede druhý zámecký
okruh, a třetí část s díly Národní galerie.
Jako kompenzace za částečné omezení provozu zámku a celkové snížení jeho atraktivity, kdy po
určitou dobu je část zámku v lešení, byly zavedeny

Vítejte v Moravském Kravařsku

až do konce prázdnin úterní návštěvy zdarma. Doporučujeme rezervaci na tel. 596 387 340 nebo
e-mailem: zamek-frystat@karvina.cz. O prázdninách opět jezdí pravidelně každý pátek a sobotu
zámeckým parkem kočár.
www.karvina.cz
www.zamek-frystat.cz

Nejmenší větrný mlýn v České republice se nachází ve Spálově

Na pozvání destinační společnosti turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko,
o.p.s. a zprostředkovatele v oblasti cestovního ruchu Richarda Žabky jsem se
vypravila na novinářskou cestu do této části Moravskoslezského kraje. Turistická
oblast Poodří – Moravské Kravařsko se rozprostírá podél řeky Odry v chráněné
krajinné oblasti.

Území proslavily slavné osobnosti. Jednou
z nich byl učitel národů Jan Amos Komenský, který
působil ve Fulneku. Zde jsme nemohli opomenout
navštívit jeho památník. V expozici je představen
J. A. Komenský jako učitel, kněz, spisovatel a kartograf. Zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel
se narodil v nedalekých Hynčicích u Oder, kde
má rodný dům. Jeden z nejcennějších barokních
zámků celé Moravy najdou turisté v Kuníně. Dávku adrenalinu jsem si dopřála ve sportovním areálu HEIpark, který nabízí jak adrenalinové atrakce,
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Zámek Kunín

bychom našli nedaleko obce Spálov. V interaktivním muzeu v Bílovci jsme se prostřednictvím postavy písaře, který v dávných dobách žil v budově
muzea, seznámili s historií města Bílovec a exponáty z textilní výroby, která byla pro město velmi významná. Během návštěvy Moravského Kravařska
jsme se skupinkou českých a polských novinářů
také navštívili Vagonářské muzeum ve Studénce,
záchrannou stanici Bartošovice a město Odry.
Marie Kulinkovská

foto © redakce

Vodní mlýn Wesselsky

tak možnost odpočinku a relaxace v hotelu a dvou
restauracích. Návštěvníci se mohou vydovádět na
bobové dráze, v lanovém parku, na trampolínách,
při tubingu nebo si mohou vyzkoušet travní lyže.
V létě je samozřejmostí osvěžení ve vodní nádrži,
v zimě naopak sjezdovky a běžecké tratě. Během
návštěvy jsem obdivovala krásu hned několika
technických památek. Vodní mlýn Wesselsky
nabízí kromě budovy mlýnu s funkční mlýnskou
technologií i jedinečné ubytování. Nejmenší větrný mlýn v České republice, tzv. Balerův větrák,
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Přijeďte o prázdninách do Zlína
A proč právě do Zlína? Město Zlín je výborným výchozím bodem
pro vaše výlety. Zlín leží v údolí řeky Dřevnice, na rozhraní
Hostýnských a Vizovických vrchů. Ze Zlína máte blízko na
úrodnou Hanou, kopcovité Valašsko i vinařské Slovácko. Všechny
zajímavé turistické cíle tak máte na dosah ruky.
Město Zlín a jeho okolí můžete poznávat hned
z několika různých pohledů. Poznávací výlety, ať už
z hlediska historie, architektury či kultury, vás zavedou k významným památkám. Můžete navštívit
například zlínský mrakodrap, Kulturní a univerzitní
centrum Zlín architektky a zlínské rodačky Evy Jiřičné, 14|15 Baťův institut, vilu Tomáše Bati, Městské divadlo Zlín, kostel svatého Filipa a Jakuba, zlínský zámek, hrad v Malenovicích nebo nedalekou zříceninu

www.zlin.eu

Nejen ﬁlmové léto v Kroměříži
Kroměříž patří mezi města, jejichž tvář můžeme často
vídat na filmovém plátně a televizních obrazovkách. Není divu, úchvatné kulisy
historického města s reprezentativními měšťanskými domy a malebnými uličkami,
honosné interiéry Arcibiskupského zámku i tajemná a romantická zákoutí
unikátních zahrad, to vše se v historických velkofilmech, pohádkách i dobových
seriálech skvěle vyjímá.

Milovníci filmové turistiky, ale nejen oni, mají
letos v Kroměříži jedinečnou příležitost připomenout si filmová díla, která v Kroměříži vznikla
a z nichž mnohá již patří ke zlatému fondu české

hradu Lukov s naučnou stezkou. Okolí Zlína nabízí
spoustu atraktivních cílů pro sportovní výlety. Stačí
si vybrat, zda dáte přednost pěší turistice, cykloturistice nebo třeba vyjížďkám na koních. Další aktivní využití volného času nabízí zlínské stezky zdraví.
Atraktivním výletem může být objevování Baťova
kanálu, ať už na kole, na bruslích nebo plavbou po
vodě. Celodenní výlet, vhodný pro rodiny s dětmi,
nabízí zlínská zoo, která je druhou nejoblíbenější
zoo v České republice. Zajímavý je také romantický
zámek Lešná, který patří k nejmladším šlechtickým
sídlům na Moravě. V horkých letních dnech můžete
navštívit jedno z několika zlínských koupališť nebo
se můžete nechat hýčkat v nedalekých Lázních
Kostelec.

i světové kinematografie. Tyto snímky přiblíží
například nový průvodce Filmová Kroměříž,
aplikace CzechTourismu,
kostýmové
prohlídky
s filmovou tematikou
nebo Kroměřížské filmové léto.
Děti i dospělí si jistě
nenechají ujít výstavu
kostýmů z pohádky Peklo s princeznou, která
z velké části využívá
kroměřížských interiérů
i exteriérů. K vidění je
v Muzeu Kroměřížska
od 10. června do 30. srpna. Na výstavě si můžete
vyzkoušet repliky pohádkových kostýmů a vyfotografovat se na památku. Prožijte si i vy v Kroměříži svou životní roli!

Druhou červencovou sobotu se opět koná rekonstrukce bitvy v rámci akce Dobývání Kroměříže
Švédy.V srpnu se pak můžete těšit na sraz historických
vozidel s názvem Veteránem nejen Kroměřížskem
(1. 8.), tradiční Dožínky Zlínského kraje (21.–22. 8.)
nebo Mezinárodní festival vojenských hudeb
(29.–30. 8.).

Stejně jako každý rok se předposlední srpnovou sobotu vydá slavnostní průvod krojovaných
účastníků kroměřížskými ulicemi v rámci akce Dožínky Zlínského kraje. Tradiční oslava sklizně se
opět promění ve velký folklorní svátek, kdy dojde
k předání věnce hospodáři – hejtmanovi Zlínského kraje, ale také k vyhodnocení ankety Regionální
potravina. Pak už budou následovat vystoupení
pěveckých, tanečních a hudebních souborů z celého kraje.
www.kromeriz.eu
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Navštivte zámek Schloss Hof
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.

Největší nesoutěžní filmový festival
v České republice se letos koná od
24. července do 1. srpna 2015. Letní
filmová škola Uherské Hradiště nabízí
divákům filmový program tradičně
rozdělený do šesti základních bloků –
Fokus, Inventura, Spektrum, Visegrádský
horizont, AČFK uvádí a Zvláštní uvedení.
I letos přinese úžasnou atmosféru
a skvělé filmy.
Součástí festivalu bude i zahajovací koncert
letošního 16. ročníku CZ&SK HELLO JAZZ WEEKENDu. Těšit se můžete mimo jiné také na Michala
Hrůzu, duo Kieslowski, Zrní či skupinu Midi Lidi.
Koncerty se budou konat na Kolejním nádvoří na
Masarykově náměstí a budou přístupné široké
veřejnosti. Divadelní stan, vítající do tajuplných
i zábavných paralelních světů, výstavy filmové i parafilmové, program pro děti i nespavce, diskutéry
i tancechtivé, to vše nabízí doprovodný program
(www.lfs.cz).

Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek
Přijměte srdečné pozvání na 13. ročník Slavností vína a otevřených památek, které se konají
12.–13. září 2015.
Královské město Uherské Hradiště nabízí po dva
dny neopakovatelný zážitek a ochutnávku živého
folkloru v duchu vinařských tradic, lidových písní
a tanců.
Zbývá už jen přijet, poslouchat, koštovat, ochutnávat, poznávat a bavit se.
www.slavnostivinauh.cz
Městské informační centrum
Masarykovo nám. 21
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525
www.uherske-hradiste.cz
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poschodí 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

NOVÝ KONGRESOVÝ HOTEL
VBARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH

HOTEL ALEXANDER
v provozu od ledna 2016
Hotel nabízí:
ubytování, moderní gastronomii, wellness, kongresové sály s kapacitou 300 míst pro školení,
semináře, kongresy, eventy, teambuildingy
tel.: +421 54 477 4470, e-mail: marketing@kupele-bj.sk

www.kupele-bj.sk/alexander

foto © Schloss Hof

Letní ﬁlmová škola
Uherské Hradiště

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. nejdříve
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

KAM za rohem

Navštivte
polskou Zabrze
Pojďme se na chvíli zastavit u našich polských sousedů. Nedaleko Katovic na
jihu Polska ve Slezském vojvodství se nachází město Zabrze. Město se proslavilo
jako centrum medicíny, kde byla poprvé v Polsku provedena transplantace srdce
a plíce. Zabrze nabízí od každého trochu, každý si zde přijde na své.
Jednou z mnoha technických památek ve
městě je historický kamenouhelný důl GUIDO
(www.kopalniaguido.pl), světově unikátní turistická atrakce hodnocená odborníky jako „perla“
Trasy technických památek Slezského vojvodství.
Turisté do dolu sjíždějí důlním výtahem do pater
v hloubkách 170 a 320 metrů. Další významnou
atrakcí je důl Královna Luiza (www.muzeumgornictwa.pl) s unikátním parním těžním strojem.
Oba tyto objekty jsou spojeny do jedné instituce
Muzeum uhelného hornictví ve městě Zabrze
(www.muzeumgornictwa.pl), jež disponuje výjimečnými sbírkami. Dalším objektem na trase je
Šachta Maciej známá funkčním parním vrátkem,
rozhlednou a restaurací. Šachta je součástí nabídky
Kopalnia Sztuki (Důl umění). Fantastickou Trasu
technických památek města Zabrze doplňují v původním stavu zachované hornické kolonie Borsiga, Ballestrema a Donnersmarcka z 19. století,
s ocelovými domy, pěknou architekturou a zelení.

Zajímavým zážitkem pro turisty bude zpřístupnění
štoly Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.
Stavba této mimořádné podzemní cesty byla zahájena v roce 1799. Štola odváděla vodu z dolů
a sloužila k plavbě lodí naplněných uhlím z dolu
na povrch. To pak následně Kłodnickým kanálem
putovalo do Královské slévárny železa v Glivicích.
I kulturně zaměření turisté nepřijdou v Zabrze zkrátka. Dům hudby a tance města Zabrze
(www.dmit.com.pl) je jedním z nejvýznamnějších koncertních sálů v celém Polsku, kde se
takřka každý týden představují hvězdy světového formátu. Zajímavý repertoár přitahuje do
Nového divadla v Zabrze (www.teatrzabrze.
pl) diváky z celého Slezska, zejména na Celostátní festival současné dramatické tvorby, který se
koná v říjnu. Skvělá Filharmonie města Zabrze
(www.filharmonia.zabrze.pl) si získává srdce nových milovníků vážné hudby. Městské muzeum
(www.muzeum-miejskie-zabrze.pl) disponuje

mimořádnou sbírkou malířských děl naivistů Nikifora a Ociepki. Kulturní akce se často konají v netypických místech, jako například Festival květin
v krásné Městské botanické zahradě (www.mob-zabrze.pl) nebo v objektech Městského sportovního a rekreačního střediska (www.mosir.zabrze.
pl). Před dokončením je stavba největšího a nejmodernějšího Městského stadionu Ernesta Pohla
(www.stadion-zabrze.pl) ve Slezsku, který by měl
přivítat až 32 000 diváků.
Více informací na:
informacja@um.zabrze.pl
tel.: +48 322 717 276
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Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc červen 2015
Celkem došlo 2 433 odpovědí, z toho 2 329 z internetu a 104 dopisů

KAM pro děti – Národopisná výstava československá 1895
otázka 1: b); otázka 2: c); otázka 3: b)
soutěžilo: čtenářů 191; správně 109; špatně 82
výherce: Renata Feslová, Čerčany; Dita Kaplánková, Karlovy Vary; Marie Rozkovcová, Vsetín; Milada Špačková, Dobrá Voda; Jaroslava Uhlichová, Praha; Miluše Vondrejsová, Humpolec; Jaroslav Brožík, Sokolov; Václav Fanta, Nové Město nad Metují; Petr Kibus, Poděbrady; Jaroslav Konečný, Liberec

Edice ČT
otázka: Který fyzikální zákon říká, že proti každé akci vždy působí stejná reakce?
odpověď: c) třetí Newtonův zákon
soutěžilo: 374 čtenářů; správně 360; špatně 14
výherci: Jarmila Hrodková, Králův Dvůr; Nikola Pajerová, Kutná Hora; Milan Jíra, Hodkovice nad
Mohelkou

Vlakem na kolo pohodlně a bez starostí
otázka 1: a); otázka 2: c); otázka 3: b)
soutěžilo: 214 čtenářů; správně 62; špatně 152
výherci: Ludmila Červenková, Kozlovice; Světlana Dubnová, Chrudim; Daniela Kvapilová, Mělník;
Květoslava Synková, Slatinice; Zdeňka Trnková, Most; Květa Tvarohová, Smržovka; Luděk Chalupa,
Nymburk; Rudolf Kisvetr, Praha; Miroslav Krupík, Rožnov pod Radhoštěm; Zdeněk Zouhar, Olomoučany

KAM pro děti – Do kraje praotce Čecha
otázka 1: b); otázka 2: b); otázka 3: a)
soutěžilo: 339 čtenářů; správně 319; špatně 20
výherci: Dana Dědková, Sychrov; Jaroslava Freiberková, Sezemice; Radka Henzlová, Louny; Marie
Kinclová, Znojmo; Marie Stiborová, Jistebnice; Helena Šnáblová, Unhošť; Jan Běhounek, Praha; Josef Krtil, Dobruška; Zdeněk Šikula, Žďár nad Sázavou; Miroslav Zachariáš, Tábor

KAM pro děti – Centrum Babylon Liberec
otázka 1: Babyloňan; otázka 2: 17; otázka 3: aquazorbing, vodní hrad, iqpark, laser game, simulátor
virtuální reality, labyrint, lunapark, indoor adventura golf, aquapark
soutěžilo: 177 čtenářů; správně 62; špatně 115
výherci: Ivana Bessogonová, Praha; Olga Berousková, Praha; Alena Erlebachová, Velké Hamry;
Marie Herdová, Praha; Julie Müllerová, Litomyšl; Marie Spáčilová, Slavkov u Brna; Jana Tuzarová,
Dobrovice; Vladimír Průcha, Písek; Olda Spáčil, Křenovice; Jiří Ševeček, Brušperk

KAM pro děti – Telč oživí Panský dvůr
otázka 1: a); otázka 2: a); otázka 3: c); otázka 4: b)
soutěžilo: 201 čtenářů; správně 190; špatně 11
výherci: Ludmila Cibulková, Kolín; Ivona Jordánová, Jevíčko; Jana Míková, Hořovice; Květoslava
Pavlíčková, Pardubice; Eleonóra Šebestová, Ostrava; Milada Špačková, Dobrá Voda; Pavel Babka,
Slavonice; Ladislav Fránek, Petrovice; Josef Harnušek, Jihlava; Ondřej Tichý, Rumburk

Kartografie PRAHA
otázka: Tři divadelní scény nesou společný název Národní divadlo Brno. Jsou to:
odpověď: c) Mahenovo divadlo, Reduta, Janáčkovo divadlo
soutěžilo: 280 čtenářů; správně 272; špatně 8
výherci: Hana Medová, Jindřichův Hradec; Michal Beran, Klatovy; Leopold Šrot, Novosedly

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) Chrudim (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
soutěžilo: 337 čtenářů; správně 293; špatně 44
výherci: Kateřina Pavlásková, Hořičky; Josef Beránek, Ústí nad Labem; Jiří Homolka, Hostouň

Křížovka
Tajenku křížovky

Poznáte místo na fotografii?

a odpovědi na
fotohádanku nám

... vede podél ní i naučná stezka…
soutěžilo: 320 čtenářů; správně 293; špatně 27
výherci: Věra Braunštejnová, Vrdy; Vítězslav Čmelík, Javorník nad Veličkou; Vladislav Novický,
Chotěboř

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/
souteze nebo na adresu
redakce. Dvakrát třem
autorům správných

Nejvíce odpověd

í na soutěžní otáz
ky do redakce
čtenáři z okolí
zaslali
distribučního
místa Blanska.
Poměr počtu obyv
atel v závislos
ti na počtu došl
odpovědí rozh
ých
odl, že prestižní
certiﬁkát

odpovědí zašleme
mapu věnovanou

Mazaní čtenář

vydavatelstvím
a) Benátky nad Jizerou (1899)

b) Fulnek (1900)
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c) Náchod (1902)
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en 2015
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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

