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Milí čtenáři,
opět se setkáváme 

po prázdninách a  do-

volených, které jsou ty 

tam. Věřím, že jste si je 

opravdu užili, navzdory 

nesnesitelným teplotám. 

Ale všechno zlé je k ně-

čemu dobré, kupříkladu 

k tomu, že jste nemuseli 

draze cestovat za vedrem 

do exotických zemí, ale naopak ušetřit a vychutnat 

si horko doma, pokud možno někde u vody nebo 

v horách, kde se přece jen dalo lépe snášet. Připouš-

tím ale, že čeho je moc, toho je příliš, a navíc když to 

trvá dlouho. 

Nu což, začíná podzim, babí léto a nic s tím ne-

naděláme. Čas se prostě vrátit nedá, zatím. S podzi-

mem vstupuje do našich životů i řada starostí. Někdo 

povede prvně svou ratolest do školy, jiným se rato-

lesti do školy vrací a pokračují ve vzdělávání. V obou 

případech se ale jedná o nákladnou věc, která řadu 

rodičů nepotěší i navzdory tomu, že je školství u nás 

zdarma, zatím. 

Výlety se zkrátí na jednodenní či víkendové po-

byty, ale dobrou zprávou je, že nás čeká v září i je-

den víkend prodloužený. Díky sv. Václavu. Ale ruku 

na srdce. Přestože jsme většinou pohani pohanští, 

kteří rádi tvrdí, že sice nejsou praví věřící, ale svého 

Boha mají tam někde v sobě, rádi si připomínáme 

světce Václava, zvláště když nemusíme díky němu na 

den do školy či do práce. Na druhou stranu ale jeho 

svátek slavíme po celá staletí. To jsme holt my a naše 

známá česká cesta.   

Kromě svatováclavských slavností na nás ale čeká 

také burčák, vinobraní a oslavy vína všeobecně. Je až 

s podivem, kolik se v posledních letech našlo oblastí, 

zvláště v Čechách, kde se díky zmínkám vyčteným 

v kronikách slaví vinobraní. A to většinou navzdory 

tomu, že po vinicích a révě tu dnes není ani vidu, ani 

slechu. Ale každá tradice je dobrá, zvláště když se 

lidé sejdou, a důvodem nemusí být vždycky jenom 

chléb a hry.    

Málem bych zapomněl. Také vás letos píchla žlu-

točerná potvůrka vosa obecná? Mě ano, a dokonce si 

myslím, že to byla vosa útočná. Snad nám v září ale 

už nic podobného nehrozí. Stejně tak věřím, že si i vy 

najdete svůj tip na výlet zářijový, třeba tak, že dočtete 

toto vydání až do konce. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

vyšlo 
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Světově proslulá mezzo-

sopranistka Dagmar Pecková 

se narodila 4. dubna 1961 

v  Medlešicích u  Chrudimi. 

Absolvovala pražskou kon-

zervatoř a  operní studium 

v  Drážďanech. V  rámci své 

koncertní činnosti vystupuje 

na pódiích celého světa. Její 

hlas mohli diváci obdivovat 

také v  Covent Garden v  Lon-

dýně, v  Carnegie Hall v  New 

Yorku nebo v Chátelet v Paří-

ži. Spolupracuje s mnoha čes-

kými i  světovými orchestry. 

Patří tak mezi nejvýznamnější 

mezzosopranistky současnosti. K  jejím nejúspěš-

nějším nahrávkám patří CD s  áriemi Gustava Ma-

hlera a Wolfganga Amadea Mozarta. V  roce 1999 

obdržela Cenu Thálie v oboru opera za roli Carmen 

v inscenaci pražského Národního divadla. Má dvě 

děti, syna Theodora a dceru Dorotheu. 

A kam by pozvala naše čtenáře na výlet?

Český Krumlov je velmi krásné město, pak sa-

mozřejmě Telč. Vlastně celé jižní Čechy jsou krásné. 

Jedno městečko je hezčí než druhé, to samé platí 

i o hradech. Kutná Hora je také moc krásná, i zámek 

Duchcov. U  nás je tolik krás-

ných míst. Vždy když sem při-

jede moje rodina a můj muž, 

tak jsou nadšení. I  když děti 

trochu méně, protože z  toho 

ještě nemají rozum. Ale můj 

manžel říká, že je to opravdu 

nádherná země.

A kde se cítíte nejlépe?

Tak určitě je to Praha, sem 

se vracívám moc ráda. Je to 

město se zajímavou atmosfé-

rou, a takové druhé už prostě 

nikde na světě neexistuje. 

Moc děkuji za krásnou 

pozvánku na výlet a přeji Vám 

hodně dalších skvělých pěveckých příležitostí. 

Marcela Kohoutová

Konec markraběcí 
války (610 let)

Hlavním aktérem mocenského boje byl 
Prokop Lucemburský (1354/5–1405), 
markrabě moravský a zemský hejtman 
Království českého. Markraběcí válka 
stála zemi mnoho sil i lidských životů, 
přesto stojí za připomenutí. 

Společně s  bratry Joštem a  Janem Soběsla-

vem získal po otci majetek, o  nějž navzájem svá-

děli boje, a hráli tak důležitou roli na geopolitické 

scéně po smrti strýce Karla IV. Bratři Jošt a Prokop 

ovládali Moravu a podíleli se na podpoře Zikmun-

da Lucemburského. Spory v rámci lucemburské dy-

nastie však vyvolaly další vzájemné války. Jošt měl 

na své straně moravské pány, Prokop zase Slezany. 

Úspěchy byly střídavé a vedly de facto k bezvládí. 

Prokop byl nakonec 

Zikmundem uvězněn 

v  Prešpurku a  po pro-

puštění umírá 24. 9. 

1405 v  kartuziánském 

klášteře v  Králově Poli. 

Jošt se po jeho smrti 

stává jediným vládcem 

Moravy.

Tomáš Kašička

Dobrý den, přečetl jsem si článek z  dubnového 

čísla o  nálezu hrobu anglosaského válečníka na 

Vyšehradě a rád bych se zeptal, jestli byste k tomu 

neměli nějaké podrobnosti, případně zdroje, ze 

kterých jste čerpali. Po pravdě to celé působí tro-

chu neuvěřitelně (obzvlášť přemýšlím, jak by se na 

Vyšehrad dostala ta loď, ve které pohřeb probíhal). 

Je ale zvláštní, že se o  tak zajímavé zprávě nikde 

jinde na internetu nepíše, respektive nedaří se mi 

o tom najít žádné jiné zprávy.

S pozdravem Jakub Matějka

Vážený pane Matějko, musím se Vám přiznat, že jste 

se stal obětí jedné z novinářských kachen, které jsme 

v dubnovém vydání vypustili do světa. Celý článek je 

vymyšlený a posloužit měl pro pobavení našich čte-

nářů a připomenutí dubnového aprílu. Jak je patrné 

z  Vašeho dopisu, nepravdu či neuvěřitelnost článku 

jste odhalil, jen jste si jej nespojil s dubnovým datem 

vydání.  Přesto věřím, že nám zachováte svou přízeň.

Vnuk má rád výlety na zámky, hrady – poznává 

je na fotografi i, rádi prohlížíme všichni časopisy 

KAM po Česku, vede i Zoo Praha, Chomutov, Plzeň 

i dinosauři. V knihách od Štorcha s  ilustracemi od 

Z.  Buriana má největší zálibu, moc Vás všechny 

v redakci zdravím.

Za vnoučka Štěpánka babička Marie Fialová, Karlovy Vary

Je milé vědět, že se dnešním dětem stále ještě do-

stává poznání tak nějak postaru, prostě jinak, nejen 

prostřednictvím televize či internetu. Vyprávění, po-

hádky před spaním, výlety za poznáním. Moc Vám 

fandím. Děkuji za milý dopis a posílám pozdrav také 

Štěpánkovi.  

Vážená a  milá redakce, dobrý den…, úplně na-

konec jednu drzost, obzvláště v  dnešní době, za 

kterou se ne asi, ale určitě dostanu na vaši černou 

listinu. Jde o článek Radio Free Europe (65 let), kde 

paní – JS – píše: „Rozhlasová stanice začala vysílat 

4. 7. 1950. Založena byla Kongresem USA pro šíření 

objektivních informací…“ Tak vám napíši o  jedné 

jejich objektivní lži – pardon o  jejich „objektivní 

informaci“. Napřed, jsem ročník 1939. Za celé ty 

roky jsem se lhát nikdy nenaučil – na rozdíl od USA 

a  některých našich politiků. V  té době mně bylo 

dvanáct, možná třináct let. Otec stanici poslouchal 

až do jisté doby a já s ním. V té době 

byla na budově Národního musea na 

Václavském náměstí vystavena ma-

keta ruky, která svírá pochodeň. Sám 

jsem to viděl. A ta jejich „objektivní“ 

informace zněla: Na budově NM na 

Václavském náměstí je ruka, která 

svírá meč. Po této „pravdivé“ infor-

maci otec rádio vypnul a  už stanici 

nikdy neposlouchal. Já jim nevěřím, 

ani té agresivní (když to slušně napíši) USA. Co se 

mnou po tomto uděláte? Pověsit, upálit, zastřelit, 

utopit? Škoda že ti lidé, kterým nesprávně říkáme 

Indiáni, neměli dost síly, aby ty neřády od nich vy-

práskali.

Zdravím, Vít Záhora, Praha

Milý pane Záhoro, děkuji za Váš názor na Radio Free 

Europe. Jak jste si přečetl v našem článku, pouze jsme 

konstatovali záměr amerického Kongresu. Zda byl ten-

to záměr později také vždy naplňován, je na posouzení 

čtenářů – pamětníků. Osobně si ale myslím, že propa-

ganda (šíření názorů a  informací s  cílem vyvolat či 

zesílit žádoucí společenské vědomí na pozadí aktuální 

situace) byla do konce druhé světové války vnímána 

jako jeden z prostředků k udržení demokracie. Propa-

gandu ale dělí od ovlivňování a manipulace jen tenká 

hranice. A svou roli může sehrát i neznalost. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

Kostel Nejsvětější Trojice – 

Královo Pole, Brno

Panoráma s Pražským hradem
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Chrám na hoře Karlov (665 let)

Český král a římský císař Karel IV. založil a vybudoval mnoho pražských památek. 
Jednou z méně známých a opomíjených je kostel Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Karla Velikého na Karlově. Jeho základní kámen byl položen a posvěcen 
arcibiskupem Arnoštem z Pardubic 18. září 1350.

Při výstavbě Nového Města pražského bylo 

Karlem IV. pamatováno také na ideu svatého měs-

ta Jeruzaléma. Jeho nejvyšším bodem se stala hora 

Karlov, do té doby sloužící zemědělcům. Karel se tu 

rozhodl vybudovat kostel zasvěcený jeho patrono-

vi, sv. Karlu Velikému, spolu s klášterem augustini-

ánů. Stavitel není znám, ale vzorem měl být zřejmě 

chrám v  Cáchách, místo posledního odpočinku 

světce. Komplex se stavěl celých 27 let a  váže se 

k  němu i  řada pověstí. Vysvěcení kostela obstaral 

Jan Očko z Vlašimi a slavnostního aktu se zúčastnil 

Karel IV. i se synem Václavem. 

Další osudy kostela byly již méně poetické – 

zpustošení za husitských válek, opravy za Jagellon-

ců, poničení po vpádu Pasovských a  další škody 

v  důsledku třicetileté války. Až v  17. a  18. století 

došlo k dalším opravám a úpravám, které daly ob-

jektu dnešní podobu. Chrám i klášter byly zrušeny 

za josefínských reforem roku 1785, část majetku 

byla rozprodána nebo rozdána. Z kláštera se stala 

městská chorobnice, v prosinci 1789 došlo k obno-

vě chrámu. Ve 20. století sloužil objekt kláštera jako 

LDN, dnes je tu Muzeum Policie ČR. Chrám funguje 

jako samostatná duchovní správa.

Tomáš Kašička

Poslední mnich 
na Velehradě (300 let)

Český jezuita a významný malíř 
18. století Ignác Viktorin Raab se narodil 
5. 9. 1715 v Nechanicích u Nového 
Bydžova. Již jako malý projevoval sklony 
k umění, a proto jej otec poslal do učení 
v jičínské malířské dílně.

Roku 1744 vstupuje do jezuitského řádu a po-

stupně žije v různých jezuitských klášterech v Če-

chách a na Moravě. Aktivně tvoří fresky i malby s ná-

boženskými motivy. Jeho dílo nese stopy barokní 

malby pod vlivem Petra Brandla, ale především je 

již soudobé, rokokové. Po zrušení jezuitského řádu 

(1773) odchází k cisterciákům na Velehrad, kde zů-

stává i po zrušení kláštera (1784), a po zbytek života 

se živí malířstvím, a to až do své smrti 2. února 1787.
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Obratný kníže Vladislav (860 let)

Římský císař Fridrich I. Barbarossa, zvaný Rudovous, nenechal po své korunovaci 
roku 1152 nikoho na pochybách, že se blíží čas střetů. Musel umírnit nejen své 
příznivce, ale také odbojná polská či severoitalská města. Toho využil ctižádostivý 
český kníže Vladislav II. a roku 1155 vytáhl prvně po boku císaře do Polska.

Barbarossa odhadl ambice Vladislava a na svou 

stranu si jej získal příslibem Budyšínska i  právem 

nosit královskou korunu. Císař slovo dodržel. Zvláš-

tě když ho korunovace Vladislava 11. 1. 1158 na 

říšském sněmu v Řezně nic nestála. Potvrzena byla 

8. 9. 1158 po kapitulaci Milána, kde Češi císaři vý-

znamně pomáhali. Domů se poté český král vrátil 

s  kořistí tisíců hřiven stříbra 

a zlata a podle Dalimilovy kro-

niky dokonce ozdoben no-

vým erbem (stříbrným lvem 

v červeném poli, který údajně 

nahradil Přemyslovci užíva-

nou černou orlici na stříbr-

ném štítě). To ale není pravda, 

v  té době Přemyslovci heral-

dická znamení ještě neužívali. 

Každopádně se Vladislav II. 

stal druhým českým králem 

a  kořist získaná za milánská 

tažení i přízeň Barbarossy mu 

dovolila stavební rozmach 

Prahy a především dokončení 

přestaveb Pražského hradu. Postaven byl premon-

strátský klášter na Strahově a také první kamenný 

most přes Vltavu, který král pojmenoval po své 

manželce – Juditin. Konec Vladislavovy vlády ale 

politicky moc šťastný nebyl. Spíše jen přispěl k dal-

ším sporům mezi hašteřivými Přemyslovci.
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Převýchova prací (65 let)

Pomocné technické prapory (PTP) 
Československé lidové armády vznikly 
ofi ciálně 1. 9. 1950 za „panování“ 
nechvalně známého ministra obrany 
Alexeje Čepičky. Po dobu jejich 
existence (1950–1954) jimi prošlo 
40–60 tisíc lidí.

 Lidé se sem dostali kvůli svému původu, 

majetku či přesvědčení, načež měli být následně 

„převychováni prací“ v  dolech, kamenolomech, 

na stavbách nebo v zemědělství. Důvodem vzniku 

PTP ale nebyla jen převýchova a perzekuce nepo-

hodlných osob, šlo také o zdroj té nejlevnější pra-

covní síly. V důsledku těžkých pracovních podmí-

nek, minimalizace bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, brutálního zacházení a téměř absence zdra-

votnických zařízení zemřelo několik desítek osob 

a tisíce dalších si odnesly trvalé zdravotní následky, 

často končící předčasnou smrtí.  -aba-

Vladislav II. od Josefa Mathausera

Velehrad, ztotožňovaný se střediskem 

Velké Moravy, Veligradem

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově

Dobová kresba z 18. století

Pomník PTP v Karviné

3www.kampocesku.cz | 
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Rudolfova koruna z roku 1602

Myslbekův učitel (195 let)

Významný český sochař Václav Levý se narodil v Nebřezinách 
u Plas 14. září 1820. Svým dílem položil základy českého 
národního sochařství. Učitel Josefa Myslbeka svým talentem 
udivoval již v raném dětství.

Syn obuvníka ale nenacházel 

mnoho pochopení pro své umělec-

ké zanícení. Rodiče ho nechali vyučit 

truhlářem a  na naléhání faráře z  Kož-

lan, kam se rodina v jeho dvou letech 

přestěhovala, byl dán na výchovu 

do kláštera v  Plzni. Později byl u  au-

gustiniánů ve Lnářích, kde ho čekala 

kariéra kuchaře. Zásadní vliv na jeho 

další vývoj mělo setkání s  mecená-

šem umění Antonínem Veithem, do 

jehož služeb vstoupil roku 1844 jako 

zámecký kuchař v Liběchově u Mělní-

ka. Sochařský talent Levého nezůstal 

utajen před hosty z  uměleckých kru-

hů. Čekala ho studia v Praze a posléze 

v Mnichově, kde se stal žákem jedno-

ho z nejuznávanějších sochařů té doby 

Ludwiga Schwanthalera. Vrcholným 

dílem Levého v  tomto období je sou-

soší Adama a  Evy (1849). Po návratu 

domů vytvořil v okolí Liběchova řadu 

skalních plastik (Čertovy hlavy, Harfe-

nice, jeskyně Klácelka). Po smrti mece-

náše Veitha mu nastaly fi nanční pro-

blémy, přesto se prosadil jako sochař 

na volné noze. Nejrozsáhlejší tvůrčí 

období jej zastihlo v  Římě, kde získal 

stipendium, tvořil plastiky či reliéfy pro 

české šlechtice i římské kostely a zaujal 

samotného papeže Pia IX. V roce 1867 

se však pro vleklé zdravotní problémy 

vrací do Prahy, kde 29. 4. 1870 předčas-

ně umírá.

Alice Braborcová

Uměnímilovný císař (440 let)

Nebyl příliš úspěšným panovníkem, ale umění a věda zažívaly 
za jeho života „zlaté časy“. Rudolf II. Habsburský, římský císař, 
král český, uherský, chorvatský a arcivévoda rakouský, byl 
6. září 1575 zvolen českými stavy jednomyslně za českého 
krále. Téhož roku 22. září proběhla v katedrále sv. Víta 
slavnostní korunovace. 

Rudolf byl synem 

císaře Maxmiliána II. 

a  Marie Španělské 

(bratranec a  sestře-

nice), ale také byl 

posledním panovní-

kem, který trvale vládl 

z  Prahy. Vychováván 

byl na španělském 

dvoře u  strýce Fili-

pa II., kde získal nejen 

kvalitní vzdělání, ale také lásku k umě-

ní, astrologii a alchymii. Za jeho vlády 

vznikaly v  Českém království velké 

umělecké sbírky, na svém dvoře hos-

til astronomy z celé Evropy a Praha se 

stala významným cen-

trem vědy. Na počátku 

své vlády měl jisté sna-

hy politické, dokonce 

i plány v oblasti rekato-

lizace, leč díky závislos-

ti na fi nančních zdro-

jích pocházejících od 

nekatolických českých 

stavů náboženství pře-

stávalo být jeho priori-

tou. Po roce 1578 se začaly zhoršovat 

jak jeho vztahy s ostatními Habsburky, 

tak jeho stav zdravotní. Následkem 

nevázaného života trpěl tzv. „fran-

couzskou“ nemocí a  její komplikace 

ho donutily se po roce 1597 stáhnout 

do ústraní. Pronásledovaly ho deprese, 

a  dokonce se pokusil o  sebevraždu. 

Musel však řešit spory s  bratrem Ma-

tyášem i  nepokoje v  Praze. Řešením 

mělo být vydání Majestátu, kterým po-

voloval svobodu vyznání. Do své smrti 

20. ledna 1612 byl formálně stále císa-

řem Svaté říše římské a doživotně mu 

byl přenechán k užívání Pražský hrad.

 – aba – 

920
(1095 let)

sv. Ludmila

* cca 860

† 15. 9. 920 (též 

921 nebo 927)

byla uškrcena na 

hradišti Tetín

1310
(705 let) 

Jan 

Lucemburský 

13. 9. 1310

získal lénem 

hrabství 

lucemburské od 

svého otce

1410
(605 let)

Zikmund 

Lucemburský

20. 9. 1410

zvolen římskoně-

meckým králem

září 1150 (865 let)

Český kníže Vladislav se popr-

vé setkává s budoucím římským 

císařem Fridrichem Barbarossou 

a stává se jeho spojencem. Za 

svou podporu proti severoital-

ským svobodným městům je 

o osm let později na říšském 

sněmu v Řezně korunován čes-

kým králem.

září 1420 (595 let)

Táborským biskupem byl zvo-

len Mikuláš z Pelhřimova, zva-

ný Biskupec, který vynikl jako 

teolog a také původce obran-

ného spisu o táborské straně. 

Spolu s Janem Žižkou vystoupil 

proti táborským pikartům. Jako 

zástupce Tábora se také účastnil 

většiny sporů s pražskými uni-

verzitními mistry. 

září 1575 (440 let)

V září přislíbil Maxmilián II., že 

bude českou konfesi zachová-

vat, ale nepodepsal ji. Koncem 

měsíce pak vydal dva mandá-

ty: 1. proti jednotě bratrské, 

2. proti náboženským novotám 

v královských městech. Také 

odvolal svůj ústní slib. Důvěra 

v jeho náboženskou snášenli-

vost se vytratila.

1. září 1870 (145 let)

V září si připomeneme narození 

Ferdinanda Karafi áta, české-

ho spisovatele a lékaře. Jeho 

velkým přítelem byl Jaroslav 

Vrchlický. Z literární tvorby 

MUDr. Karafi áta jsou známy 

publikace: Vánky a vichři-

ce, Z tajemství lékařových, 

Čím srdce lékařovo plakalo 

a rostlo.

1. září 1310 (705 let)

Osmnáctiletá Eliška 

Přemyslovna se ve Špýru 

provdala za čtrnáctiletého Jana 

Lucemburského. Sňatek měl 

uklidnit situaci v zemi zmíta-

né mocenskými boji po smrti 

Václava III. Jindřich VII. udělil 

svému synu Janovi České krá-

lovství i Markrabství moravské 

lénem.

Čertovy hlavy u obce Želízy
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Brouk s českými kořeny (140 let)

Jméno Porsche zná snad každý, ale jeho nositele Ferdinanda 
Porsche asi jen málokdo. Přitom Volkswagen Brouk, auto jeho 
konstrukce, se stalo automobilovou ikonou. 

Ferdinand se narodil 3. září 1875 

ve Vratislavicích nad Nisou v  rodině 

Antona Porsche, majitele klempířské 

dílny. Po ukončení školní docházky za-

čal navštěvovat kurzy elektrotechniky 

na průmyslové škole v Liberci. Svůj ta-

lent prokázal záhy ve Spojených elek-

trických podnicích ve Vídni, kde také 

potkal svou životní partnerku Louise 

Kaes. V  roce 1898 se spojil s  fi rmou 

Lohner a vytvořili revoluční systémo-

vé konstrukční řešení Lohner-Porsche. 

V dubnu 1931 založil vlastní fi rmu, kde 

vznikly první prototypy lidového vozu 

(německy Volks Wagen). Za války vyjíž-

děly z wolfburgské továrny Porschem 

navrhované těžké tanky Tiger, chlou-

ba nacistického Německa. Porsche byl 

členem NSDAP, v SS dosáhl hodnosti 

SS-Oberführer, byl mu propůjčen prs-

ten s umrlčí lebkou a stal se nositelem 

Válečného záslužného kříže. Po válce 

byl zatčen a umístěn do vazby v Dijo-

nu. Nikdy však nebyl postaven před 

soud a  v  roce 1948 ho francouzský 

tribunál pro válečné zločiny shledal 

nevinným. Za jeho nepřítomnosti ří-

dil výrobu vozu VW Brouk syn Ferry. 

Ferdinand Porsche zemřel na mrtvi-

ci 30.  ledna 1951 ve Stuttgartu. Byl 

jmenován nejlepším konstruktérem 

 století. 
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Jan Perner

Ferdinand se svým nejslavnějším 

vozem – Broukem

Mezi Prahou a Olomoucí (170 let; 200 let)

Myslíte si, že spekulativní prodej pozemků v souvislosti s výstavbou dálnic je „nešvar“ moderní 
doby? Mýlíte se. Vynikající český železniční inženýr Jan Perner (7. 9. 1815 – 10. 9. 1845), od jehož 
narození uplyne letos 7. září 200 let, je s trochu nadsázky ukázkou tehdejšího „konfl iktu zájmů“. 

Tento šikovný 

mladík totiž stojí 

u  základů rozsáhlé 

modernizace mo-

narchie v  podobě 

výstavby železnič-

ních tratí. Vedl na-

příklad stavbu úseku 

z  Břeclavi do Brna, 

měl na starosti pro-

jekční práce v úseku 

Ostrava– Osvětim 

a významně se podí-

lel na vytyčení trasy Olomouc–Praha. 

Ukázal se být velmi prozíravým, když 

spolu s příbuznými vsadil na nejdelší 

možné spojení Olomouc–Praha–Dráž-

ďany (jednalo se o nákup pozemků). 

Navzdory tomu, že to byla jedna ze 

sedmi uvažovaných 

variant, riskantní sáz-

ka mu vyšla a Perne-

rovi, coby vrchnímu 

inženýrovi státních 

drah, jistě spadl ká-

men ze srdce, když 

mu císař Ferdinand I. 

v  roce 1842 veškeré 

plány na vedení trasy 

schválil. Musíme hlu-

boce smeknout před 

tehdejšími staviteli, 

protože již za necelé tři roky byla tzv. 

Severní státní dráha mezi Prahou a Olo-

moucí v délce 250 km hotova a vlaky od 

1. září 1845 přivážely první cestující na 

tehdejší nádraží Praha (dnešní Masary-

kovo). Byla to rakouským mocnářstvím 

první vlastněná železniční trať z postup-

ně vznikajících páteřních tras, dnes pa-

tří pod tzv. III. koridor. Jan Perner si ale 

nové trati příliš dlouho neužil. Zhruba 

týden po zahájení provozu se nešťast-

nou náhodou u  Chocně těžce zranil 

cestou vlakem z Moravy a dva dny po 

svých třicátých narozeninách v Pardu-

bicích umírá. 

-babok-

1490
(525 let)

Vladislav II. 

Jagellonský

21. 9. 1490

korunován 

králem uherským 

ve Stoličném 

Bělehradě

1655
(360 let)

Ferdinand 

August 

z Lobkovic

* 7. 9. 1655 

† 3. 10. 1715 

český šlechtic 

a diplomat

1865
(150 let)

Lubor Niederle

* 20. 9. 1865

† 14. 6. 1944

zakladatel 

české moderní 

archeologie

2. září 1415 (600 let)

Byl ustanoven obranný spolek 

šlechty České koruny proti 

dekretům kostnického koncilu 

a jejich vykonavatelům. Spolek 

odmítl rozsudek nad Husem 

a zaslal do Kostnice písemný 

protest proti jeho upálení, který 

podepsalo 452 pánů.

6. září 1450 (565 let)

Jiří z Kunštátu a Poděbrad 

(1420–1471), gubernátor neboli 

zemský správce Království čes-

kého, sebral vojsko z Čech a vtr-

hl do Míšně. Knížeti Fridrichovi, 

kurfi řtu saskému, prý učinil 

veliké škody. Jiří z Poděbrad byl 

gubernátorem v době nezleti-

losti krále Ladislava Pohrobka.

6. září 1510 (505 let)

Před 505 lety byla obnovena 

rada ve Starém Městě praž-

ském. Staré Město mělo vždy 

velké výsady. Např. po dostavbě 

hradeb Nového Města získala 

rada a měšťané kontrolu nad 

celým kamenným (Karlovým) 

mostem. Do roku 1784 bylo 

Staré Město samostatné, pak se 

stalo součástí Prahy.

9. září 1360 (655 let)

České království zasáhla moro-

vá epidemie, která prošla celou 

Evropou. Vládci evropských stá-

tů nebyli schopni učinit žádné 

preventivní opatření, protože 

nikdo nevěděl, co mor způso-

buje a jak se šíří. Epidemie si 

vyžádala 25 milionů mrtvých, 

tedy asi třetinu obyvatel tehdej-

ší Evropy.

9. září 1445 (570 let)

V těch časech vypukl v Čechách 

veliký mor. Takzvaná černá 

smrt k nám postupně dopu-

tovala z asijských zemí. První 

vražedná epidemie zasáh-

la české území v roce 1349, 

poslední pandemie se u nás 

objevila v letech 1711–1715, od 

roku 1749 se už mor na českém 

území nevyskytl.

Příjezd prvního vlaku na nádraží v Praze (1845)
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„Hyjé!“ – a tramvaj vyjíždí (140 let)

Před 140 lety byla v Praze zprovozněna koněspřežná tramvaj, tzv. koňka. U jejího zrodu stál 
belgický podnikatel Édouard Otlet. První trasa koněspřežné tramvaje byla slavnostně uvedena 
do provozu 23. září 1875 přesně v 15.15 hodin. 

První trať vedla od řetězového mos-

tu císaře Františka I. (dnešní most Legií 

u Národního divadla) do Karlína. O rok 

později byl zprovozněn další úsek trati 

od tohoto mostu druhým směrem přes 

Újezd až na Smíchov. Přes most nebylo 

možné z  technických důvodů koňku 

vést, a tak museli cestují přes most po 

svých. Koňka si získala velikou oblibu 

a postupně se rozšířila celým centrem 

hlavního města. Kolejnice koňky byly 

zpočátku dřevěné a jednokolejné, až 

o pár let později se několik úseků pře-

budovalo na dvojkolejné s  několika 

výhybnami. Linky koňky nebyly čís-

lované, jak jsme na to zvyklí v dnešní 

době, ale byly označované barevný-

mi symboly. K  orientaci cestujícím 

napomáhala barva 

cedule s  názvem 

konečné stanice 

a  barva jízdenek 

odlišující jednotlivé 

linky. Poslední spoj 

cestující bezpečně 

poznali díky modré 

svítilně. Linek ko-

něspřežné tramvaje 

bylo po dokončení celé sítě celkem šest. 

Linky obsluhovalo 528 koní a denně se 

koňkou svezlo průměrně 30 tisíc ces-

tujících. S postupem času již koňka ne-

dostačovala potřebám cestování, a tak 

byla postupně elektrizována (od roku 

1898). S  koňskou dráhou se Pražané 

rozloučili v květnu roku 1905. 

-mirea-

Koňka v roce 1876, kresba od Františka Štraybla Trať od Řetězového mostu na Smíchov procházející novou Újezdskou branou

1865
(150 let)

Karel Vítězslav 

Mašek

* 1. 9. 1865

† 24. 7. 1927 

český secesní 

malíř, architekt 

a ilustrátor

1890
(125 let)

Alois Eliáš

* 29. 9. 1890

† 19. 6. 1942

český voják, 

politik, účastník 

domácího 

odboje 

1910
(105 let)

Klement 

Slavický 

* 22. 9. 1910

† 4. 9. 1999

významný 

český hudební 

skladatel

13. září 1745 (270 let)

František I. Štěpán Lotrinský, 

manžel Marie Terezie, byl zvo-

len římskoněmeckým císařem. 

Slavnostní korunovace se 

uskutečnila ve Frankfurtu nad 

Mohanem dne 4. října 1745. 

Marie Terezie tím získala titul 

císařovny, avšak jen jako man-

želka císaře.

15. září 1420 (595 let)

Po rozpuštění vojsk první křížo-

vé výpravy zůstávala Praha i na-

dále v sevření dvou královských 

hradů, obsazených vojsky císaře 

Zikmunda Lucemburského. 

Pražská obec proto rozhod-

la o obležení Vyšehradu. 

Nedlouho poté ho opravdu 

dobyla a pobořila. 

20. září 1245 (770 let)

Papež Inocenc IV. jmeno-

val olomouckým biskupem 

Bruna ze Schauenburka 

z hraběcího rodu Holštýnsko-

-schauenburského. Ten podle 

německého vzoru zavedl tzv. 

manské zřízení, lenní systém 

zavazující poddané na bis-

kupských statcích k vojenské 

službě.

21. září 1945 (70 let)

Před 70 lety bylo zrušeno 

placení školného na státních 

středních školách s platnos-

tí od 1. září roku 1945. Od té 

doby mohlo studovat prakticky 

každé dítě a nehrálo roli, zda 

je z majetné či chudé rodiny. 

Máme štěstí, že žijeme v zemi, 

kde se školné zatím neplatí. 

25. září 1555 (460 let)

V Augsburku byl uzavřen tzv. 

augsburský mír. Jednalo se 

o mírovou dohodu mezi ně-

meckými protestantskými stavy 

a císařem Karlem V. o nábo-

ženském vyznání v Německu. 

Výsledkem bylo uznání pro-

testantské augsburské víry za 

rovnocennou s katolickou.

Karlův most v troskách (125 let)

Během ničivé povodně v září roku 1890 se pod náporem naplavenin protrhly celkem tři 
oblouky pražského Karlova mostu a dva pilíře byly vyvráceny. Stoletá voda se valila proudem 
až na Staroměstské náměstí. Zahynulo několik desítek lidí. Dobový tisk označil tuto tragickou 
událost za nejhorší od požáru Národního divadla. 

Jaro i  léto roku 1890 byly velmi 

deštivé. Další přívalové deště, které 

začaly 1. září a trvaly 4 dny, už nebyla 

země schopna pojmout. Došlo k  roz-

vodnění horní Vltavy i  jejích přítoků. 

V  jižních Čechách byly strženy hráze 

několika rybníků a  povodňová vlna 

se hnala na Prahu. Okolo čtvrté ho-

diny ranní se nad metropolí rozlehly 

poplašné výstřely z  děla, oznamující 

Pražanům povodeň. Vltava v Praze kul-

minovala 4. září s  průtokem 3 975  m 

krychlových za sekundu. Ačkoliv hladi-

na Vltavy nedosáhla takové výše jako 

při předchozích záplavách v roce 1845 

(4 580 m3/s), její následky byly kata-

strofální. Po dalších více než sto let se 

živelná pohroma takového rozsahu 

na Vltavě neopakovala. Výši škod pře-

konala až povodeň roku 2002, která 

byla svým vývojem velmi podobná té 

z  roku 1890 a  kulminovala průtokem 

5 160 m3/s. Bylo by však naivní se do-

mnívat, že šlo o  poslední podobně 

ničivou povodeň. Ta příští zcela jistě 

prověří nákladnou protipovodňovou 

ochranu Prahy, tedy pokud „někdo“ 

nezaspí a postaví ji včas.  -js-

6| www.kampocesku.cz  
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Mistr milostné lyriky (105 let)

V září si připomeneme již 105 let od narození českého básníka a spisovatele Františka Hrubína. 
Patřil mezi významné představitele silné básnické generace, která zažila první republiku, 
hospodářskou krizi a dvě světové války.

Syn pražského stavitele se 

narodil 17. září 1910 v  Praze. 

Měl ještě dva mladší souro-

zence a poté, když otec v roce 

1914 narukoval do války, ode-

šla matka s  dětmi do svého 

rodiště – Lešan, kde František 

prožil krásné dětství. Posázaví 

si tak zamiloval, že je později 

oslavoval v mnoha svých bás-

ních. Po gymnazijních studiích 

pokračoval ve studiu práv, ale 

záhy přešel na fi lozofi i. V  roce 

1934 studií zanechal a  stal se 

úředníkem pražské Městské 

knihovny. Oženil se a  naro-

dili se mu dcera a syn, což ho 

inspirovalo k  napsání veršů 

a  próz pro děti. Z  Hrubínovy 

iniciativy také vznikl časopis Mateří-

douška a  časopis o  dětské literatuře 

Zlatý máj. Po válce byl krátce úřed-

níkem ministerstva informací, ale od 

roku 1946 se věnoval výhradně lite-

rární tvorbě. Vedle Posázaví si oblíbil 

i  jižní Čechy, kde v Chlumu u Třeboně 

od roku 1950 často žil a  tvořil. V  roce 

1956 na II. sjezdu Svazu českosloven-

ských spisovatelů vystoupil společně 

se Seifertem a  ostrou otevřenou kri-

tikou pranýřoval poúnorové kulturní 

poměry v Československu. Následoval 

dlouholetý zákaz publikování. Autor 

Romance pro křídlovku, Srpnové ne-

děle a Špalíčku zemřel 1. března 1971 

v  Českých Budějovicích a  pohřben je 

v Praze na Vyšehradě.

Marcela KohoutováFrantišek Hrubín

1915
(100 let)

Jan Smudek 

* 8. 9. 1915

† 17. 11. 1999

český hrdina 

protifašistického 

odboje, příslušník 

RAF

1925
(90 let)

požár v chrámu 

sv. Mikuláše na 

Malé Straně

1. 9. 1925

požár vypukl 

v pravé poledne 

ve věži

1940
(75 let)

Václav Mareš

* 1. 9. 1940

† 30. 5. 2009

oblíbený divadel-

ní, fi lmový a tele-

vizní herec

28. září 995 (1020 let)

Důvodem vyvraždění 

Slavníkovců byl jejich ros-

toucí vliv. Útoku z popudu 

Přemyslovců, vedenému naja-

tými Vršovci, oslabené hradiště 

libické nemohlo odolat. Rod byl 

vyvražděn a Vršovcům připadla 

odměnou Libice. Roku 1108 

je ale stihl stejný osud z rukou 

Přemyslovců. Tak skončila válka 

knížecích rodů za sjednocení 

Čech. 

28. září 1945 (70 let)

V Praze proběhly takzvané 

Tyršovy hry. Šlo o první společ-

né vystoupení československé 

tělovýchovy po skončení války. 

Tyto hry dostaly svoje jméno 

podle národního obrozen-

ce Miroslava Tyrše, který se 

podílel i na založení organizo-

vaného tělovýchovného hnutí 

v Čechách.

29. září 1370 (645 let)

Sňatkem svého devítiletého 

syna Václava se čtrnáctiletou 

Johanou Bavorskou, dcerou 

vévody Albrechta I., Karel IV. 

získal spojenectví bavorských 

Wittelsbachů. Bohužel toto 

manželství Lucemburkům ne-

přineslo žádného dědice.

29. září 1580 (435 let)

Přesně na den svatého Michala 

ve dvě hodiny v noci bylo 

v Praze a okolí veliké pozdvi-

žení. Od povětří po krupobití, 

hřímání a blýskání. Škody byly 

veliké na všech vinicích a za-

hradách, jak se můžeme dočíst 

ve Veleslavínském kalendáři. 

Počasí nás evidentně vždy ne-

mile překvapovalo.

 

konec září 1105 (910 let)

Svatopluk Olomoucký usku-

tečnil po dohodě s Polskem 

a Uherskem vojenskou výpravu 

do Čech, která měla odstranit 

Bořivoje II. Pražský hrad se mu 

dobýt nepodařilo, proto ustou-

pil zpět na Moravu. Českým 

knížetem se stal až o dva roky 

později pomocí lsti.

Alchymik slova (110 let)

Řeč je o jednom z nejvýznamnějších českých básníků a překladatelů 20. století – o Vladimíru 
Holanovi (16. 9. 1905 – 31. 3. 1980). Přesně takto básníka náročné poezie označil jeho přítel 
básník Josef Hora. 

Vladimír Holan se narodil 

v  úřednické rodině v  Praze, ale 

když mu bylo 6 let, odstěhovali se 

do Bělé pod Bezdězem. Maturoval 

na gymnáziu (1926), kde také při-

chází s  prvními literárními pokusy 

a  vydává poetickou báseň Blouz-

nivý vějíř. Nastoupil do Penzijní-

ho ústavu a  později pracoval jako 

redaktor. Ale pro špatný zdravotní 

stav byl předčasně penzionován 

(1935) a  vedl samotářský život, 

který zasvětil básnické tvorbě a ko-

munikoval jen s nejbližšími přáteli, 

Josefem Horou, Josefem Čapkem 

a  Františkem Halasem. Přivydě-

lával si také překlady z  němčiny, 

francouzštiny, španělštiny a  ruš-

tiny. V  poválečné euforii krátce 

koketoval s  epikou a  vstoupil do 

KSČ. Poúnorové vystřízlivění zasáh-

lo jeho tvorbu na celá 50. léta, poté 

co mu bylo zrušeno členství v KSČ. 

Až v  roce 1963 začínají vycházet 

jeho sbírky, které mezitím napsal, 

a v roce 1968 byl jmenován národ-

ním umělcem. Zbytek života prožil 

s rodinou v „pražských Benátkách“. 

Svým dílem patří k  nejsložitějším 

autorům české poezie 20. století. 

Rád nahlížel do lidského nitra, kde 

pátral po smyslu života i smrti. Psát 

přestal až v roce 1977, poté co umí-

rá jeho dcera Kateřina na Downův 

syndrom. Tichou vzpomínku mu 

můžete věnovat na pražských Ol-

šanech. 

Marie Kulinkovská
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Svatá babička i vnuk (1080 let)

Nejdříve babička a poté vnuk, oba dva byli zavražděni na příkaz svých bližních, 
a přesto vešli do našich dějin jako jedni z prvních světců. 16. září 920 (též 921 nebo 
927) byla na Tetíně uškrcena sv. Ludmila, manželka knížete Bořivoje a babička 
sv. Václava, na příkaz své snachy Drahomíry. 28. září 935 zabili sv. Václava na pokyn 
jeho bratra Boleslava I.

Násilné odstraňování protivníků bylo v raném 

středověku běžným politickým nástrojem. Konfl ikt 

mezi Ludmilou a Drahomírou zřejmě souvisel s vý-

vojem mocenské situace mezi Bavorskem a  Sas-

kem, ale i společenským postavením, kdy po smrti 

syna Vratislava došlo k rozdělení moci mezi ni a její 

snachu. Podle legendy byla rituálně zavražděna se-

verskými Vikingy Tunnou a Gommonem, družiníky 

kněžny Drahomíry. Nesměla být prolita její krev, 

aby nemohla být prohlášena za svatou. Přesto byla 

již v 11. století svatořečena. Ač byla vychována jako 

pohanka, za svého života významně přispěla k zá-

kladům křesťanství v  Čechách, a  tím také k  moci 

Přemyslovců. Mladý kníže Václav nechal její ostat-

ky převézt roku 925 do kostela sv. Jiří na Pražském 

hradě a  pokračoval v  šíření křesťanské víry až do 

své násilné smrti. Jeho svatořečení na sebe nedalo 

dlouho čekat a kult svatého Václava i Ludmily žije 

dodnes.

-aba-

Nové dopravní značky  
Jistě jste už zaznamenali, že od ledna může 
dojít ke změnám obsahu (piktogramů) na 
dopravních značkách. Mimo jiné například 
u těch, které by měly upozorňovat na možnost 
pohybu zvířátek domácích, lesních a doufejme 
že i lidí po komunikacích.   

Vše je v pohybu a vyvíjejí se i potřeby řidičů, kteří v zá-

plavě dopravních značek jen složitě reagují na jejich obsah. 

Zodpovědná a  promyšlená redukce hustého lesa dopravní-

ho značení okolo našich komunikací se mi jeví jako nutná, 

zvláště když řidič už ani neví, co sledovat dřív – tachometr, 

provoz před sebou, pohyb chodců, dopravní značení nebo 

děti na zadním sedadle. Důvodem ke změně je prý ještě více 

a cíleněji varovat řidiče před migranty na našich komunika-

cích. Napříště už nemusí být na značkách jen symbol krávy, 

obecně varující před dobytkem, nebo skákajícího jelena, jenž 

označuje veškerou lesní zvěř. Nově se mohou objevit symboly 

koně, ovce i další. Uznávám, že kráva na značce s doplňkovou 

tabulkou „Pozor koně“ vyvolá spíše úsměv. Ale ruku na srdce, 

neměl by být řidič spíše veselý než to druhé? Návrh změny 

vyhlášky jde zatím do připomínkového řízení a ministerstvo 

předpokládá její platnost od ledna 2016. Staré typy značek 

by pak měly být na silnicích postupně nahrazovány novými. 

Kolik to asi bude stát – v čí prospěch? To je jiný příběh. Horší 

je, že ministerstvo novou podobu značek zatím nemá. Zato 

my ano a zdají se nám neméně logické. 

-lgs-

Najdete je?
Milí čtenáři, možná jste na svých 
cestách po vlastech českých, 
moravských a slezských natrefi li na 
kulatou samolepku naší redakce. Škoda 
jen, že jste si ji nevyfotili a neposlali 
snímek k nám do redakce. 

Původně se jednalo o  spontánní počin čle-

nů naší redakce, který po několika letech zasáhl 

i naši vrchnost a  i ona už lepí (jak vidíte na sním-

ku). Osobně jsem tomu rád, jen si říkám, co tomu 

asi říkají majitelé všech těch turis tických cedulí, 

vitrín a  vitrínek, dopravních značek, rozcestníků, 

telefonních budek a  kdoví čeho ještě. Na zahrád-

káře Kersko ještě nemáme, ale samolepek jsme do 

volné přírody vypustili už docela dost. Tak pokud 

nějakou potkáte, vyfoťte ji a pošlete snímek k nám 

do redakce (redakce@kampocesku.cz). A co za to? 

To se ukáže.  Luděk Sládek

Ochránci přírody navrhují varování před losy

(dosud sedm nehod)

Svatý Václav a svatá Ludmila 

v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Olomouci

Migrující žába je na silnici zcela bezbranná

Kolik ježků v porovnání s losy přijde ročně o život?

Kolik psů a koček zahyne na silnici?
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A r c h i v  h l a v n í h o  m ě s t a  P r a h y  a  M u z e u m  h l a v n í h o  m ě s t a  P r a h y

1415−2015
25.9.2015 – 24.1. 2016 Clam-Gallasův palác Husova 20, Praha 1

www.ahmp.cz, www.muzeumprahy.cz

Botanická zahrada Praha

Za vínem a podzimními 
paprsky slunce do trojské 
botanické zahrady

www.botanicka.cz

program
| módní přehlídka 
  s koly |
| dětský blešák |
| elektrokola, segway 
  a další kola k vyzkoušení |
| cyklomapy Prahy |
| grilování |

smíchovská náplavka

pražské 
cyklo 12.9.
zvonění

www.cyklozvoneni.cz

Startujeme 
do nového školního 
roku 2015 
 
Připojte se k nám 
a prožijte s námi 
konec léta!

2015
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10.00 do 19.30 hodin a  v  neděli od 10.30 do 

17.00 hodin. Večerní koncert na hradě se uskuteč-

ní v neděli 27. září 2015 od 18.30 – QUANTI MINO-

RIS.

Císaři zazpívá i  dvorní pěvec Pavel Vítek na 

nádvoří hradu. Po celý víkend bude na Karlštejně 

otevřen dobový šenk s ochutnávkou vín. Pokud se 

vydáte na sobotní program nebo se zdržíte na Karl-

štejnském vinobraní po oba dny, zaplatíte za vstup 

200 korun. V případě, že vás zaujal pouze nedělní 

program, vyjde vás vstupné na půlku.

Královskými slavnostmi v  areálu Karlštejna to 

rozhodně nekončí. Veselit se bude i podhradí, k ně-

muž Karel IV. promluví v sobotu i v neděli ve 13.30 

hodin před Vinicí a  ve 14 hodin na náměstí pod 

hradem. V  sobotu večer v  19.45 hodin zakončí 

program loučový průvod, jehož se zúčastní i pa-

novník se svou ženou. Na něj naváže na pravém 

břehu Berounky od 21.15 nesmrtelné divadelní 

představení Noc na Karlštejně. 

Z  Prahy se můžete na Karlštejn vypravit také 

parními vlaky z 50. let minulého století. Jízdní řád 

naleznete na www.imcplzen.cz.

 

Více na: www.karlstejnske-vinobrani.cz
www.hradkarlstejn.cz
www.mestys-karlstejn.cz

Karlštejnské vinobraní
Dvoudenní historická slavnost nejen vína a kulinářských specialit. V sobotu 
a v neděli 26. a 27. září se můžete podívat na hrad Karlštejn, ale také do podhradí, 
kde bude probíhat již po devatenácté Karlštejnské vinobraní. Na programu bude 
přehlídka gotického odívání, výuka historických tanců či vystoupení polykačů 
ohně, fakírů a dvorních mágů, kteří vás přenesou do doby dávno minulé. Prohlídky 
hradu budou zpestřeny oživlými dobovými obrazy.

Na hradě i  v  podhradí Karlštejna se bude 

26.  a  27. září 2015 slavit. Pozdravit dvořany to-

tiž přijede sám Karel IV. se svou chotí Eliškou 

Pomořanskou. Na hradním nádvoří bude na jeho 

počest připraven program plný šermířů, kejklířů 

a  historických tanců, který v  sobotu potrvá od 
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Městské slavnosti 
ve Slaném – Rožnění 
martinického býka
Když byl v roce 1662 svěcen tehdy 
nově postavený klášter františkánů 
významnou osobností kardinálem 
Vojtěchem Arnoštem 
z Harrachu, konala se za 
přítomnosti donátora 
Bernarda Ignáce z Martinic 
a všeobecného účastenství 
obyvatel Slaného i okolí velká slavnost. 
Pivo i víno tekly proudem, k zakousnutí 
byl rožněn uherský býk naplněný 
rozličnou drůbeží a ozdobený zlatými 
rohy. 

Na tuto slávu v  nedávných letech naváza-

lo město Slaný a  dne 19. září 2015 od 11 hod. se 

Masarykovo náměstí stane již po sedmnácté ději-

štěm městských slavností, kde se i vy můžete stát 

účastníky rožnění martinického býka. Pro lepší 

pohodu i náladu zahrají hudební soubory ze ZUŠ 

Slaný, skupina Tancovačka a na večerní koncert zve 

YO YO BAND.

Nejen pro děti připravila umělecká agentura 

Pranýř v zahradě městského kina zábavný program 

– pohádku, interaktivní hry, šermířské vystoupení, 

komedii „Máčení nepoctivého pekaře“ a  mnoho 

dalšího. Samozřejmostí budou stánky s občerstve-

ním i  různým jiným tovarem. A  aby toho nebylo 

málo, od 11 do 22 hod. se na náměstí koná 5. kolo 

závodů Rock Point – MČR v boulderingu.

Přijeďte fandit, pobejt, pojíst, popít a  strávit 

příjemný den do Slaného. Vstupné je zdarma. Bližší 

informace vám poskytne Odbor kultury města Sla-

ný a Infocentrum Pod Velvarskou branou Slaný.

www.infoslany.cz

Mělnické vinobraní
Zveme vás do Mělníka na vinařskou slavnost, jejíž tradice trvá již od roku 1911. 
Mělnické vinobraní se koná od pátku 18. do neděle 20. září 2015. V průběhu tří 
dnů proběhne na dvou hudebních scénách řada koncertů všech žánrů. 

Těšit se můžete například na Michala Hrů-

zu, Radima Hladíka a Blue Eff ect, kapely Traband, 

Gipsy.cz, Eddie Stoilow, Kalandra Memory Band 

nebo slovenské Horkýže Slíže. Na své si přijdou 

i  milovníci rytířských soubojů, dobových tanců či 

divadla na dobové scéně nádvoří zámku. Dětská 

scéna ve slaměném hradu poslouží jako hlediště 

i odpočívadlo. Na děti čekají pohádky, workshopy 

a  hry, bavit se mohou i  na pouťových atrakcích. 

Stoletou tradici má královský průvod Karla IV., 

který je spolu s ohňostrojem vyvrcholením sobot-

ního večera. Pro návštěvníky je připraven řemesl-

ný jarmark, gastronomické speciality a  přede-

vším víno a čerstvý burčák. 

Ceny vstupného:

Třídenní 150 Kč; jednodenní 100 Kč; děti do výšky 

140 cm, důchodci nad 70 let a držitelé průkazu ZTP 

mají vstup zdarma. Prohlídka Zámku Mělník 40 Kč.

Město Mělník (pořadatel)
Mělnické kulturní centrum, o. p. s. (spolupořadatel)
e-mail: info@vinobranimelnik.cz

www.vinobranimelnik.cz
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Babí léto v Jindřichově Hradci 
– inspirace pro milovníky vážné hudby, vína i sportu
Začátek podzimu v Jindřichově Hradci i jeho okolí prožijte společensky, 
kulturně, ale třeba i sportovně. Zveme vás na spoustu akcí i sportovních aktivit. 

Jako hlavní tip pro návštěvu je tu pro vás 

největší dominanta města, Státní hrad a  zámek 

Jindřichův Hradec. Dále můžete navštívit Dům 

gobelínů, kulturních tradic a  řemesel, inter-

aktivní muzeum pro dospělé i  děti s  ukázkou 

tradičních technologií ručního tkaní. V  Muzeu 

Jindřichohradecka můžete zhlédnout jeho ne-

pochybně nejznámější expozici, pohyblivý lidový 

betlém Krýzovy jesličky, nebo spousty zajímavých 

výstav v  Muzeu fotografi e a  moderních obra-

zových médií. Unikátní a moderní zážitek na vás 

čeká v podobě světelné aquashow sv. Florián.

Krásy babího léta a počátky podzimu si může-

te vychutnávat během jízdy Jindřichohradeckou 

úzkokolejkou, která vás proveze poutavou kraji-

nou přírodního parku Česká Kanada. 

AKCE
3.–6. 9. Evropský pohár v  silniční cyklistice 

„Okolo jižních Čech“

19. 9. Den železnice s Jindřichohradeckou úzko-

kolejkou

25.–27. 9. XXI. slavnosti Adama Michny z Otra-

dovic

26. 9. Svatováclavské slavnosti – příjemné pose-

zení s hudbou a koštem vína různých vinařů

NOVINKY
Stará radnice, výstavní dům plný zajíma-

vých i  interaktivních expozic pro dospělé i  děti.

Rozhledna Rýdův kopec Děbolín, nově otevřená roz-

hledna se 128 schody, cca 6 km od Jindřichova Hradce.

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

Památník Jana Žižky z Trocnova
Novinku se zcela novým pohledem na Jana Žižku, jeho působení a historický 
význam jako husitského vojevůdce, včetně naučné stezky po okolí, nabízí 
rekonstruovaný, volně přístupný areál v Trocnově. Rodiště husitského vojevůdce 
Jana Žižky leží asi 16 km jihovýchodně od Českých Budějovic u Borovan.

Prohlídka areálu 

vyjde asi na 2–3 hodi-

ny, přičemž doporu-

čujeme začít v  muzeu 

s  novou expozicí vě-

novanou Janu Žižkovi. 

Muzeum se nachází 

v  místech někdejšího 

poplužního dvora borovanského kláštera. Odtud 

vede značená trasa kolem základů Žižkova dvor-

ce, pokračuje kolem základů Mikšova dvorce (Žiž-

kova strýce) a dále po hrázi Grandlového rybníka 

k údajnému místu Žižkova narození (kamenný pa-

mátník z  roku 1908). Areálu vévodí 13  m vysoký 

žulový pomník Jana Žižky od profesora Josefa Ma-

lejovského (1960). Dále můžete projít po nové na-

učně-vzdělávací stezce (cca 4 km), s  deseti infor-

mačními panely, které mapují významné milníky 

husitství.  -red-

Památník Jana Žižky z Trocnova
313 12  Borovany
tel.: +420 391 001 519
e-mail: muzeumcb@muzeumcb.cz
www.muzeumcb.cz.cz

Nové návštěvnické 
centrum u Kvildy

V úterý 18. srpna se za přítomnosti hejtmana 

Jihočeského kraje Jiřího Zimoly slavnostně otevře-

lo návštěvnické centrum u Kvildy na Prachaticku. 

Jeho hlavním cílem je představit návštěvníkům 

různé druhy zvířat ve volné přírodě v ohrazených 

výbězích. Ve výběhu u Kvildy mohou nyní turisté 

vidět jeleny a časem přibydou i rysi ostrovidi a di-

voká prasata. Na Šumavě se chystají další zajímavé 

projekty. Mezi ty nejvýznamnější patří propojení 

Klápa – Hraničník směrem na rakouský lyžařský areál 

Hochfi cht či otevření hraničního přechodu Modrý 

sloup. Podobné návštěvnické centrum jako u Kvildy 

pak plánuje Správa Národního parku Šumava otevřít 

zanedlouho v Srní na Klatovsku. Turistům zde chtějí 

ve výběhu předvádět vlky.   –red– fo
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Pohled ze Staré radnice Nová rozhledna – Rýdův kopec Děbolín 
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Jestli máte rádi atmosféru středověku, láká vás tra-

diční hudba, zpěv a veselení pod širým nebem, pak 

si nenechte ujít největší husitský festival v ČR – 

Táborská setkání (11.–13. 9. 2015). Čeká vás mimo 

jiné pochodňový kostýmovaný průvod, středověká 

kapela Quercus, Spirituál Kvintet, Marta Kubišo-

vá, Vojtěch Dyk & B-Side Band, Roman Dragoun 

& His Angels, videomapping, noční středověké 

tržiště, rytířský turnaj na koních, dětský ráj či ohňo-

stroj nad Jordánem. Podrobné informace naleznete 

na www.taborskasetkani.eu. 

Infocentrum město Tábor
Žižkovo náměstí 2
390 01  Tábor
tel.: +420 381 486 230-4
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
www.taborcz.eu

Tábor, jak ho neznáte
Když se řekne Tábor, většině z vás se vybaví školní výlet, jednooký vojevůdce 
Jan Žižka a Husitské muzeum s podzemními chodbami. Město ale nabízí mnoho 
dalších zajímavostí, pojďme se teď za některými společně vydat.

Tak například sochy na upoutání vzducholodí – 

umíte si je představit? V Táboře je najdete v prostoru 

Velkého Šance, ale pospěšte si, sochy se tu zdrží jen 

do 25. září.

Také Stará radnice před vámi možná skryla několik 

svých zvláštností. Všimli jste si, že její ciferník má 

24 hodin a gotický sál je druhým největším ne-

církevním interiérem v gotickém slohu v ČR? Až 

do konce října si zde můžete prohlédnout výstavu 

Jan Hus 600 1415/2015.

Některé památky otevírají své brány jen při zvlášt-

ních příležitostech, jedna z nich se naskytne 13. září, 

kdy v Táboře probíhají EHD. Budete tak moci navští-

vit například nenápadný kostel Narození Panny 

Marie. Málokdo by na první pohled řekl, že se pod 

ním ukrývá rozsáhlá krypta. Prohlídku kostela pod-

trhne koncert vokálních historických písní Illegal 

Consort  od 11 hodin.

Táborský poklad, to není jen výstava jednoho 

z  největších mincovních nálezů z  jagellonského 

období. Pod působivým prostorem bývalé sladovny 

se nachází základy druhé válcové hradní věže ze 

13. století, část jejího tvaru je dodnes patrná. Bě-

hem EHD se můžete navíc přijít pobavit s divadelní 

hrou „Ať žijí husité“ od 15 hodin.

KAM na výlet
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Rotunda ve Starém Plzenci 
Jednu z nejstarších dochovaných církevních památek Plzeňského kraje, rotundu 
sv. Petra a Pavla, najdeme na přemyslovském hradišti Hůrka na pravém břehu řeky 
Úslavy. Byla postavena zřejmě již v první polovině 10. století na místě knížecího 
hradu, první písemná zmínka o ní je však až z roku 1266.

Původní raně románská stavba se zachovala 

jen v malých torzech, během její existence došlo 

k mnoha přestavbám, koncem 15. století se static-

ky narušená stavba prakticky zřítila. Zachovala se 

pouze apsida, která jediná byla zaklenuta valenou 

románskou klenbou, a část přilehlých zdí z křemen-

cových kvádříků. Po roce 1526 se rekonstrukce ujali 

Kokořovci z Kokořova, kteří obnovili rotundu v pů-

vodním tvaru, pouze zničený románský portál byl 

nahrazen renesančním a podlaha vydlážděna čer-

venými pálenými dlaždicemi. Baroko se zasloužilo 

o zvětšení oken. Císařským nařízením z roku 1785 

byla určena ke zboření, ke kterému naštěstí nedošlo. 

Koncem 18. a začátkem 19. století sloužila jako skla-

diště střelného prachu. Objekt v roce 1920 zakoupilo 

město Plzeň a za podpory státu a kulturní veřejnosti 

proběhla jeho rekonstrukce. Současná podoba je 

z roku 1975, na střeše byl osazen místo železného 

kříže (zřejmě z 19. století) symbol čtyř spojených slo-

vanských sekyrek. Uvnitř rotundy je pouze kamenný 

oltář a jsou tam vystaveny kopie archeologických 

nálezů. Od roku 1978 je spolu s areálem hradiště 

chráněna jako národní kulturní památka. –alba–

Wellness centrum 
Konstantin
Přijďte vyzkoušet:

 relaxační bazén s příjemně vyhřátou vodou

 vířivky

 Kneippovy chodníčky

 aroma saunu

 fi nskou saunu

 parní lázeň

 klidovou zónu pro váš odpočinek

 fi tness centrum se stroji od fi rmy STAR TRAC

Otevřeno denně od 10 do 21 hod.

tel.: +420 374 615 400
e-mail: wellness@konstantinspa.cz
www.konstantinspa.cz

Báječná autíčka
O  tomto známém rčení se můžete sami pře-

svědčit na zámku Hradiště v  Blovicích na jižním 

Plzeňsku. Výstavu s  názvem „Kdo si hraje, ne-

zlobí“ s podtitulem Báječná autíčka si můžete na 

zámku prohlédnout do 13. září. Pokud někoho více 

zajímá historie, může na zámku v Blovicích zhléd-

nout výstavu „Osvobození jižního Plzeňska ve foto-

grafi i“ (2. 5. – 30. 9.). Mimořádná výstava připomíná 

70. výročí ukončení 2. světové války. Další zajíma-

vou výstavou je „Od novinek k novinám“ (10. 9. – 

17. 11.). Výstava je zaměřena na historii periodické-

ho tisku v Čechách.

 – red – 

POHÁDKOVÁ ZEMĚ VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ 

NA STRAKONICKÉM HRADĚ

21. 8. – 18. 10. 2015

Už to víte? Na strakonickém hradě se zabydleli 

skřítci, vodníci, hejkálkové, poletují tu elfíci a ča-

rodějnice zde míchají své lektvary. Vstup k  po-

tůčku hlídá   čertík Zášupšák s  Klekánicí brada-

vičnatou, v trávě pobíhá Hejkálek trávní a rodina 

Trávníčka modrého, pozor si musíte dát na vodní-

ky a žabincové skřítky. V kouzelném lese potkáte 

lesní skřítky Bukovce a skřítky z Drnovcovy rodi-

ny, vyšňořenou čarodějnici Zubajdu, Kořínkovou 

babičku, Houbábinky a Pařezáka. 

Chcete vidět všechny ty pohádkové bytosti? 

Naskočte do auta, nasedněte na autobus, při-

jeďte na kole nebo se přijďte jen tak pěšky po-

dívat na svět, kde vládne láska a cit. Pohádková 

země je malinká, plot kolem titěrný, ale přesto 

je pro zlo nepřekonatelný.

NAVŠTIVTE POHÁDKOVOU ZEMI 

a odneste si jí kousek ve svém srdci domů

Otevřeno: úterý–neděle, svátky 9–16 hod.

Vstupné: 50/25 Kč

Děti do 6 let vstup ZDARMA.

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

Co jste o prázdninách 
nestihli

Vrátka do světa kouzel jsou již otevřená! Rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec
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10:00 - 18:0024. - 26. září 2015

TJ Lokomotiva Plzeň

KOMPLETNÍ TURISTICKÉ INFORMACE, 

INTERAKTIVNÍ ZÁBAVA, HUDBA,

OCHUTNÁVKY

Více na www.turisturaj.cz 

Veletrh

cestovního ruchu

Plzenského kraje 

ITEP
2015

. . . TENTOKRAT PO STOPACH FILMU . . .

Proč to říkáš? 
Snad každý z nás si osvojil ve 
svém hovorovém slovníku slova, 
která mu pomáhají v různých 
životních situacích vyjádřit 
popis daného děje. Ne vždy ale 
užíváme správné příměry. Pro 
tento případ jsme si dovolili 
nabídnout vám seriál o některých 
obecně oblíbených slovech 
a úslovích, u nichž zapátráme po 
jejich původním významu.    

AHOJ – tento oblíbený neformální pozdrav 

má hned několik verzí původu. Jeden říká, 

že je to zkratka slov „Ad honorem Jesu“ (Ke 

slávě Ježíše!), kterou volali v latině zběhlí 

námořníci. Další pak připomíná anglické 

označení pro menší nákladní loď – „a hoy“. 

Zní to pravděpodobněji, protože ahoj se 

v angličtině píše vždy s ypsilon na konci – 

ahoy. Třetí verze zmiňuje citoslovce, kterým 

někteří angličtí honáci popoháněli voly. Druhá ale 

asi bude ta správná. Proč se však my suchozemci 

zdravíme pozdravem námořníků? Za vším budou 

nejspíš vodáci, okouzlení romantikou volání vod-

ních dálek, cákající se na našich řekách v naději, že 

hladina řeky jim to dovolí. Pozdravit je však někdo ji-

nak než ahoj, byl za paďoura. Vynálezce telefonu Bell 

chtěl dokonce „ahoj“ za běžný telefonní pozdrav, 

ale předběhl ho konkurent Edison se svým „hallo“.

BRAJGL – jinak také nepořádek, vděčí za své 

označení muži jménem Pieter Brueghel, který žil 

v 16. století. Byl jedním z nejslavnějších renesanč-

ních vlámských malířů, jehož obrazy se doslova 

hemžily postavami a symbolickými význa-

my. Své dílo vytvořil během 12 let a nadchl 

i císaře Rudolfa II. Zachovalo se ale pouhých 

45 maleb, protože malíř prý před svou smr-

tí nařídil manželce, aby velkou část jeho 

díla spálila. Proto pokud se budete chtít 

pokochat pohledem na obraz, na kterém 

je pěkný brajgl, navštivte Lobkovický palác 

na Pražském hradě (Senoseč z cyklu Ročních 

období).   

ODKRÁGLOVAT – připravit někoho o  ži-

vot. Výraz pochází z německého abkrageln 

(odstranit, odpravit, oddělat, zabít) a slova 

Kragen (hrdlo, krk, obojek, límec, límeček), 

protože kat odsouzeným před popravou 

řezal límec, aby mu při sekání hlavy ne-

překážel. Ukázkou pražského kráglování 

je 5. duben 1614, kdy dvěma vrahům byly 

před Novoměstskou radnicí sedřeny ze zad 

tři pruhy kůže a před radnicí Staroměstskou 

či domem zavražděného řezání pokračova-

lo. Poté jim kat rval rozžhavenými kleštěmi maso 

z prsou, uťal pravice a kleštěmi připálil pahýly, aby 

nevykrváceli moc brzy. Následně byli lámáni kolem, 

rozčtvrceni, pověšeni na šibenici, po částech, a uťaté 

ruce byly přibity na pranýř na Koňském trhu. Co by 

tomu asi říkali dnešní vrazi? Pokračování příště…   

-lgs – 

15

KAM na výlet

www.kampocesku.cz | 



Jedinečné ukázky významného období šu-

mavského sklářství 17. a  19. století dnes můžete 

obdivovat v muzeích v Kašperských Horách, Suši-

ci, Železné Rudě i Vimperku. Málokdo si ale spojí, 

že než mohl sklářský mistr vdechnout roztavené 

hmotě život, bylo zapotřebí získat surovinu na její 

výrobu. Z tohoto pohledu jsou zcela opomíjenou 

památkou sklářství na staré Šumavě opuštěné já-

mové lomy, kde se kdysi dávno těžil křemen. Starý 

a  Nový Kýz (Kyz, odvozen od německého Kiesel, 

křemen) najdete na okraji Šumavských plání, v le-

sích nad Novým Dvorem u Zdíkova.

Křemen zde těžený býval základní surovinou 

pro výrobu skla v  několika hutích z  nedalekého 

okolí. Zprávy o nich jsou ale kusé, přestože tu mělo 

šumavské sklářství také své počátky. Ze 16. a  17. 

století jsou zmiňovány skelné hutě pod Výškou, 

Churáňovem a  Popelní horou, sklárna ve Stacho-

vě (1561) a v souvislosti s ní také sklárna Starý Kýz 

u Lesních Chalup. Před rokem 1612 jsou uváděny 

dvě huti na úbočí Popelní hory (Stará Huť) a také 

dvě huti v Zadní Lhotě (Nový Dvůr, dnes část Ma-

sákovy Lhoty). Přestože sklárny statku Velký Zdíkov 

v 18. století postupně zanikaly, v osadě Zlatá Stud-

na za Churáňovem pracovaly i v 19. století.

Starý Kýz (zanikl po roce 1800) najdete u osady 

Lesní Chalupy (mezi Novým Dvorem a Zadovem), 

kde po vytěžené křemenné žíle zůstala úzká rokle 

se strmými stěnami. Nový jámový lom byl otevřen 

poblíže mělkého sedla mezi vrchy Homole a Výška 

(u silnice Nový Dvůr – Kvilda). Po čase se mu začalo 

říkat Nový Kýz a starší dostal jméno Starý Kýz. Vy-

těžený křemenný kámen byl odvážen do mlýnů na 

křemen (Pochmühle), kde v mlýnech-puchrech po-

háněných vodním kolem byl křemen rozbíjen bu-

chary a v tzv. stoupách drcen na sklářský písek opa-

kovanými údery železných palic. Největší množství 
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Čím déle na Šumavu jezdím, tím méně se mi zdá být známou a probádanou. Stále 
a stále narážím na nová a nová místa s příběhem, který stojí za to vyprávět. Někdy 
je to zaniklá sklárna, jindy zase zaniklá obec, bývalý lom, památka nebo jen kříž či 
socha stojící u cesty, němí svědci dávných časů, kteří mi vyprávějí zajímavé příběhy 
o místech, která mám rád.  

Nový Kýz

Pozůstatky zdiva Staré Huti na úbočí Popelní hory 

Starý Kýz

Zaniklé hutě,
kýzy a puchry
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Zlatá Studna
Z  Nového Kýzu se křemen odvážel také do 

„gold brunského hamru“ u  sklárny Zlatá Studna 

nad Churáňovem. Přestože se tu říkalo Zlatá Stud-

na, studna tu nebyla žádná. Voda se tu jímala do 

jímky z okolních pramenišť a dále se důmyslným 

způsobem v dřevěných rourách rozváděla po celém 

areálu. Robert Steun byl člověk všestranný. Mimo 

jiné ho zajímala také elektrotechnika, jejíž základy 

si jako voják osvojil na elektrotechnickém kurzu 

v němčině, když vojákoval v Košicích. Dříve než se 

s rodinou přestěhoval do hájovny na Zlaté Studni, 

rozhodl se v místech bývalé sklárny vybudovat ma-

lou elektrárnu. Zakoupil Bankiho turbínu o výkonu 

300 W, která poháněla turbínu Křižík Praha 220 V. 

Stavbu realizoval s pomocí lesníka Josefa Kroupy, 

staršího syna Roberta a některé práce i s několika 

křemene plynulo do nejbližšího mlýna na potoce 

v  dolní části Zadova (dodnes stavení nese ozna-

čení Puchr – Pucherský mlýn). Po roce 1890 Nový 

Kýz ukončil těžbu (dnes je vyhledávaným umělým 

jezírkem), v Pucherském mlýně se začalo mlít obi-

lí a  opodál prosperovala Vastlova pila (datována 

k roku 1556). 

lidmi z Horské Kvildy. Někdejší vodní náhon tak 

opět ožil a plnil svou původní funkci, tentokrát jen 

k výrobě elektrického proudu. K slavnostnímu roz-

svícení první žárovky na Zlaté Studni došlo 1. září 

1949. Později Steun před hájovnou vztyčil sloup, 

který osadil velkou skleněnou lampou vyrobenou 

na Zlaté Studni (dochovaly se jen dvě, jedna je v mu-

zeu v Kašperských Horách). Zanedlouho se rozhodl 

zavést sem i telefon. S pomocí Kroupy a Václava Ja-

noty spojil Myslivnu na Zlaté Studni se vzdálenou 

myslivnou v Bílém Potoce, kam už vedla linka z Kaš-

perských Hor. To mu ale nestačilo, proto spojil linkou 

i myslivnu a bývalou hospodu U Pollaufů, kde bydlel 

hajný Rožánek (dnes hotel Ranklov). Vše fungovalo 

jen tři roky, potom mocipáni rozhodli jinak. Dnes 

by na Zlaté Studni už jen těžko někdo něco hledal. 

Luděk Sládek

Zlatá Studna dnes

Eda a Marta Steunovi pod „lampou“ na Zlaté Studni, 1951
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Sokolov – město, které umí žít 
Sokolov je historické město v západních Čechách na soutoku Ohře a Svatavy 
pod svahy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Městem prochází páteřní 
cyklostezka Poohřím. Se svou loděnicí a kvalitně vybaveným vodáckým 
tábořištěm je také oblíbenou zastávkou i výchozím místem při splavování Ohře 
směrem na středověký hrad Loket a Svatošské skály.

Sokolov nabízí širokou škálu sportovních, kul-

turních i  společenských akcí pro všechny věkové 

generace. Každý měsíc se zde koná nějaká již kaž-

doročně zavedená akce, např. březnový Víkend 

s  Filmovým klubem, dubnové Jazzové jaro, květ-

nová Noc kostelů, prázdninové Sokolovské kultur-

ní léto – přehlídka koncertů pod širým nebem atd. 

V  září celé město každoročně ožívá tradiční 

Hornickou poutí, která se letos uskuteční v sobotu 

12. září 2015 po celém městě Sokolov. Těšit se mů-

žete na kapely Děda Mládek Illegal Band, Abacab 

nebo Čechomor, staročeské tržiště, ukázky národ-

nostních kuchyní, jízdy na koních pro děti, prodej-

ní výstavu kaktusů a sukulentů, taneční vystoupení 

tanečních škol při MDK Sokolov a další.

Navštivte nás a dozvíte se více.

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

Andělská Hora
Jedním z  oblíbených  poutních míst Karlo-

varského kraje je Andělská Hora, zřícenina gotic-

kého hradu Engelsburg, který vznikl na přelomu 

14.  a  15.  století. Najdete ji jihovýchodně od Kar-

lových Varů, na vrcholu čedičového vrchu nad 

stejnojmenným městečkem. Odměnou za trochu 

strmější výstup vám budou tajemná zákoutí ne-

čekaně rozlehlého hradu a  samozřejmě krásné 

výhledy po okolí, zejména na blízké Doupovské 

hory. Zřícenina je přístupná celoročně, s ohledem 

na počasí, vstup je zdarma. 

-red-

Stolová hora Vladař
Jedno z největších keltských hradišť u nás při-

tahuje pozornost již od 16. století, kdy se o  něm 

zmiňuje ve své kronice Václav Hájek z Libočan. Roz-

květ zažívalo v 5.–4. století př. n. l. a bylo praktic-

ky konkurentem pražské Závisti. Vývoj byl násilně 

přerušen kolem roku 200 př. n. l. a byl doprovázen 

ničivým požárem. Při archeologických výzkumech 

bylo nalezeno množství spečených kamenů 

v obranném valu hradiště. V roce 2007 byla v ryb-

níce na západním úpatí Vladaře objevena unikátní 

konstrukce dřevěné cisterny ze 4. století př.  n.  l. 

a  lze ji pokládat za jeden z  nejstarších dokladů 

uměle vybudovaných vodních nádrží v evropském 

kontextu.

–aba–

1925
2015

Hornický dům v Sokolově
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angažmá pražského divadla E. F. Buriana. V letech 

1973–1988 byl jeho uměleckým ředitelem. V divadle 

zůstal ale dál, jako herec, až do svého defi nitivního 

odchodu do důchodu (1990). Přestože herectví nikdy 

nestudoval, lety praxe se z něho stal vynikající herec. 

K fi lmu se dostal ale až po příchodu do Prahy, díky 

roličce v dramatu Kohout plaší smrt (1961). Nejvíce 

hereckých příležitostí mu nabídla ale Československá 

televize, nechyběl v žádném z legendárních projektů 

(Chalupáři, Cirkus Humberto, Byl jednou jeden dům, 

Dnes v jednom domě, Synové a dcery Jakuba skláře, 

Dobrá voda, Panoptikum města pražského, Dobro-

družství kriminalistiky). Poslední jeho fi lmovou rolí 

byla postava ředitele nemocnice v „Básnících“. Patřil 

k nejlepším dabérům, kdy jeho ústy k nám dodnes 

promlouvají Jean Gabin, Bud Spencer či Joff rey de 

Peyrac. Znám byl také jako komentátor, recitátor a vy-

pravěč pohádek v rozhlase či televizi.

Nejen za herectví získal také řadu ocenění – Za-

sloužilý umělec (1973), Řád práce (1978), Cena Ja-

roslava Průchy (1978), Medaile „Za zásluhy o hlavní 

město Prahu“ (1981), Medaile SČSP (1981), Medaile 

Světové rady míru (1982), Plaketa Klementa Gott-

walda (1982), Medaile J. K. Tyla (1983), Národního 

umělec (1983). Kolegové jej měli rádi, zvláště pro 

jeho vzácně upřímnou povahu, a jak někteří vzpo-

mínají, nikdy nikomu záměrně neublížil. 

Po roce 1989 se ale 

stáhl do ústraní a čas od 

jara do podzimu trávil 

nejčastěji na chalupě 

na Kokořínsku. Byl tři-

krát ženatý, z  prvního 

manželství měl dceru 

Jitku, díky níž se stal 

trojnásobným dědeč-

kem i  pětinásobným 

pradědečkem. Zemřel 

11.  února 2002 v  Pra-

ze ve věku nedožitých 

80 let.

Pro Památník Terezín Luděk Sládek

(celý článek na www.kampocesku.cz)

mnozí z KSČ. Bratři Vančurové, dr. A. Vomastek, Vác-

lav Krumlovský. Pamatuji se, že v květnu 1943 přišly 

na Malou pevnost velké transporty.“

„První komando bylo Storchkomando, jak je 

tomu u zugangů (nově příchozích vězňů) obvyklé. 

Čtrnáct dní, a bylo to příšerné. Řádili Kunze i Neu-

bauer. Pod šancemi, kde byl fekální potok, kde je teď 

Národní hřbitov, ubíjeli Židy. Měl jsem i tak štěstí, 

že jsem zrovna nebyl přidělen k zednické káře, na 

které se vozila zemina. To si vybrali dozorci či kápové 

jednoho Žida, toho mlátili a strkali do příkopu a pak 

museli přijíždět vězňové s károu a naváželi na něho 

hlínu. Trvalo to někdy hodiny a bylo slyšet straš-

ný křik a bylo to zoufalé. Mrtvého museli pak Židé 

odvézt. Vysvobození z této hrůzy a potupy přišlo, 

až když Eduard Buriánek zažádal o celou skupinu 

do koželužny do Želetic. Pracoval jsem až do konce 

svého pobytu v Malé pevnosti v této továrně, kde 

byli francouzští zajatci a i mezi zaměstnanci se našli 

slušní lidé, kteří nám denně přenechávali cigarety 

a jídlo – keksy. Byla tam solidarita.“ 

(Vzpomínky J. Větrovce, zapsané Dr. Miroslavem Krylem, připravo-

vané pro vydání knihy Miroslava Graclíka)

Josef opustil Malou pevnost v Terezíně po 75 

dnech, 22. 7. 1943 v 6 hodin ráno, a byl transporto-

ván do koncentračního tábora Buchenwald. Tady 

se mu shodou náhod i díky dobré fyzické kondici 

podařilo veškeré útrapy přežít. K osvobození tábora 

došlo za zvláště dramatických okolností jednotkami 

3. americké armády 11. dubna 1945. 

Po návratu z Buchenwaldu do Plzně založil Josef 

Divadlo naší doby ’45 a díky nespornému talentu se 

po roce stal členem souboru Divadla J. K. Tyla, kde 

za dobu svého působení vytvořil celou řadu zajíma-

vých rolí. Po 14 letech (1960) ale odchází z Plzně do 

Rodina žila v ulici Sladkovského, v domě č. 29. 

Josefova celoživotní láska k  divadlu se projevila 

hned v dětství, kdy na prknech ochotnického diva-

dla stál již v devíti letech. Hrál také závodně háze-

nou, byl členem spolku dělnické mládeže Kovoděl-

ník a mládežnického recitačního kolektivu Reckov 

– Plzeň 5. Pravděpodobně v této době dozrávalo 

jeho levicové přesvědčení, umocněné prostředím, 

z nějž pocházel. Po příchodu nacistů a vzniku Pro-

tektorátu se aktivně zapojil do odbojové činnosti 

a v Plzni patřil k jejím organizátorům. Za rozmno-

žování ilegálních letáků byl ale v roce 1943 zatčen 

gestapem, vyslýchán a vězněn v Plzni na Borech. 

Odtud byl převezen do terezínské věznice v Malé 

pevnosti, kam dorazil 8. 5. 1943 v 17 hodin.

V Malé pevnosti byl Josef na cele spolu s dalšími 

64 vězni. „Byl tam jeden turecký záchod a jeden vo-

dovod, takže když nás zavřeli, mohl jste zaseknout 

nůž do vzduchu,“ říkával. „Dostal jsem se na celu 

číslo jedna, kde jsem byl až do konce svého pobytu. 

Nejprve, asi tři dny, jsem byl na ,třicítce‘ u márnice. 

Šlo se tam přes dřevěný můstek, byly to jen takové 

latě, pak na ,jedničce‘. Tam jsem našel odpovídají-

cí kamarády, poprvé za dobu věznění. Mladí lidé, 

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

Nit spletitého osudu Josefa Větrovce se začíná odvíjet 
5. března 1922 v Plzni. Narodil se v dělnické čtvrti Petrohrad, 
od konce 19. století určené převážně železničářům 
a dělníkům nově vznikajících fabrik. Tatínek František († 1942) 
byl krejčím-fazonérem a maminka Anna († 1953) posluhovačkou. Navzdory velmi 
chudým poměrům dokončil Josef čtyři třídy měšťanské školy a poté se vyučil jako 
strojní zámečník-kovomodelář ve Škodových závodech.   

Romantika 
v realitě života

Josef Větrovec v začátcích svého 

působení v DJKT v Plzni

Malá pevnost Terezín Jedna z cel v Malé pevnosti 

Buchenwald, 16. duben 1945

Hrob Josefa Větrovce ve 

Střešovicích 

Karta J. Větrovce z Malé pevnosti Terezín
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Babí léto v Litoměřicích
Přijměte pozvání do srdce úrodné oblasti Českého středohoří zvaného Zahrada 
Čech. Historické město na soutoku Labe a Ohře láká k návštěvě památek, jako je 
litoměřické biskupství, věž Kalich, městské sklepení, ale zve také k ochutnávce 
českého vína v unikátním litoměřickém hradu. 

Během každoročního zářijového Vinobraní se 

centrum města zaplní stánky a historickými řemes-

ly a z hradu vyjíždí král Karel IV., aby pozdravil své 

poddané. Ti s  otevřenou náručí vítají osvíceného 

vládce, který jim daroval svahy hory Radobýl, aby 

zde mohli zakládat vinice… 

Náš tip 
Navštivte akci „1210 let 

Ohře“ v Litoměřicích. Proběhne 

v sobotu 24. 10. od 13 do 18 ho-

din v areálu Veslařského klubu 

v Litoměřicích a slavnostně zakončí turistickou se-

zonu. Proběhne symbolické vlévání Ohře do Labe 

a nebude chybět zábava pro celou rodinu. Podrobné 

informace o programu najdete na turistickém por-

tálu 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

Pozvánka do Roudnice nad Labem
Letošní ročník Roudnického vinobraní proběhne v sobotu 12. září 
2015 a vychází z formátu předchozích let – odehrává se v zámeckém 
areálu v Roudnici nad Labem. Tradičně je spojen také s oblíbenými 
doprovodnými akcemi, mezi které patří např. výstava historických vozidel 
Historici v Roudnici či festival komorní hudby Roudnické konsonance. 

V hlavní zóně vinobraní nabízíme širokou na-

bídku vín a burčáku a především bohatý program 

pro celou rodinu po celý den. Ofi ciální zahájení 

s  příchodem průvodu praotce Čecha připomene 

návštěvníkům a hostům, že se vinobraní odehrává 

pod Řípem – pod památnou horou, která tradičně 

přitahuje pozornost celého regionu. Věříme, že 

stejně atraktivní je i náš program. 

Na hudebních scénách se představí např. Da-

vid Koller, Voxel, Jelen, Eddie Stoilow, World Ro-

xette Tribute Band, Hana Křížková, Viktor Sodoma 

nebo soubor z partnerského města Dessau-Roßlau. 

Opět jsme nezapomněli ani na děti. Nebudou 

chybět šermířská vystoupení, projížďky na koních 

ani loutková představení v podání oblíbeného Svá-

ťova dividla. V celém areálu děti naleznou desítky 

pouťových atrakcí. 

Jako bonus jsou zdarma zpřístupněny vybrané 

roudnické kulturní památky – zámecká kaple, věž 

Hláska, kaple sv. Josefa a Viléma a kostel Narození 

Panny Marie. Věříme, že si z  bohatého programu 

vybere opravdu každý.

Turistické informační centrum   
Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem
tel.: +420 416 850 201
e-mail: info@roudnicenl.cz
www.roudnicenl.cz
www.roudnicke-vinobrani.cz
www.stredohori-podripsko.cz
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Babí léto v Dolním Poohří
Končící prázdniny rozhodně neznamenají konec zajímavého dění v Dolním Poohří. 
Na letní slavnosti a festivaly navážou hned v září oslavy sklizně, dny otevřených 
památek a v říjnu pak zakončení celoročních oslav řeky Ohře.  

4.–5. 9. Žatecké Dočesné je největší svátek chmele 

v ČR. Své pivo bude prezentovat v Žatci na 50 pivo-

varů. Pořadatelé tradičně chystají bohatý hudební 

program na několika pódiích. (www.docesna.cz)

12. 9. Dožínkové slavnosti v Peruci od 11 hodin 

budou příležitostí ochutnat ty nejlepší potravinářské 

výrobky z celého kraje. Součástí oslav je výstava ze-

mědělské techniky, hudební vystoupení a historický 

program v zámeckém parku. (www.peruc.cz)

19. 9. Slavnosti cibule v Račeticích na Kadaňsku 

od 10 hodin. (www.slavnosticibule.cz)

3. 10. Jablečný den na zámku v Krásném Dvoře, kde 

Podzimní toulky 
Chomutovem

Podzimní příroda svou krásou přímo vybízí 

k  rodinným výletům, výšlapům či procházkám. 

Chomutovské podhůří Krušných hor je pro tako-

vý výlet doslova ideální. Bezručovým údolím po 

modré turistické značce dojdete k historické pře-

hradě Kameničce a  dále až k  přírodní rezervaci 

Buky nad Kameničkou. Červená vás naopak zave-

de z Chomutova k muzeu Na Kočičáku, kde na vás 

čekají předválečná opevnění. Celý den pak můžete 

strávit v Podkrušnohorském zooparku a k němu 

přilehlém skanzenu Stará Ves.

Přijeďte do podzimního Chomutova – budete pří-

jemně překvapeni.

www.kocicak.cz 
www.zoopark.cz
www.eChomutov.cz

jeho nádvoří zaplní trhovci nejen s jablky, ale také vý-

robky z nich. Chybět nebudou soutěže a doprovodný 

kulturní program. (www.krasny-dvur.cz)

5. 9. Mistrovství ve vaření svíčkové na zámku Čer-

vený Hrádek u Jirkova, jehož součástí bude opět 

Moravský den s  přehlídkou vín. Program začíná 

v 10 hodin. (www.kviz-jirkov.cz)

12. 9. Švejkův pivní festival na zámku v Klášterci 

nad Ohří začíná v 10 hodin ochutnávkou nápojů 

z desítky pivovarů, které mezi sebou budou soutěžit. 

(www.zamek.klasterec.cz)

5.–13. 9. Dny evropského dědictví – otevřena 

bude řada běžně nepřístupných míst a vstup bude 

většinou zdarma. (www.historickasidla.cz)

Producenti z Poohří získali certifi kaci

Kdo hledá suvenýr nebo dárek z regionu 

okolo řeky Ohře, může se nově orien-

tovat podle modrobílého loga „Poohří 

regionální produkt®“. Mezi prvními vý-

robci, kteří tuto značku obdrželi, jsou 

moštárna v Lounech, Kynšperský pivovar, Vernerův 

mlýn v Brlohu se svými výrobky z kdoule nebo pále-

nice Karfíkův Dvůr Koštice. Území podél toku Ohře 

se tak zařadilo mezi další turistické regiony, které pod 

jednotnou značkou propagují originální produkty 

a zážitky ze svých regionů. 

www.dolnipoohri.cz
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Oslavy Ještědu 2015
Oslavy Ještědu 2015 se konají v sobotu 19. září 2015. Pro zájemce budou opět 
zpřístupněny prostory vysílače Českých Radiokomunikací a Hotelu a restaurace 
Ještěd, včetně zrekonstruovaného salonku. Vzhledem k velikému zájmu bude 
prohlídka vysílače možná jen na časové vstupenky, které se budou vydávat 
u vstupu pod ochozem hotelu. 

Zpřístupněna bude i  strojovna kabinové la-

novky v horní stanici. Po celý den bude probíhat 

bohatý program, například tradiční vynášení sudů 

na vrchol Ještědu, příjezd automobilových veterá-

nů, divadelní představení a výtvarná kreativní dílna 

pro děti, hudební vystoupení, prodej regionálních 

výrobků a další. Letošní novinkou oslav jsou pro-

hlídky skokanských můstků – lanovka vyveze 

návštěvníky nad můstky a při sestupu budou moci 

projít značenou prohlídkovou trasou, kterou při-

pravila společnost Sportovní areál Ještěd, a. s. 

V  rámci oslav proběhne pokus o  překoná-

ní rekordu v  počtu výstupů na Ještěd během 

24 hodin. Účastníci Radim Třešňák (dosavadní re-

kord 18 výstupů) a Milan Linka (17 výstupů z listo-

padu 2014) začnou v pátek 18. září v 16.00 hodin 

u spodní stanice kabinové lanovky a výstupy ukon-

čí v 16.00 hodin v sobotu 19. září na vrcholu před 

Hotelem Ještěd. Všechny výstupy a sestupy se ab-

solvují pěšky od spodní stanice kabinkové lanovky 

do recepce Hotelu Ještěd. 

VSTUP NA OSLAVY ZDARMA! 

Kompletní program oslav naleznete na: 
www.jestedliberec.cz
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Bozkovské dolomitové jeskyně
Sezona ještě nekončí. Při vašich podzimních výletech po Českém ráji, Jizerských 
horách nebo Krkonoších to nemáte daleko do jediných zpřístupněných jeskyní na 
severu Čech – do Bozkovských dolomitových jeskyní. 

Jsou významnou turistickou destinací Libe-

reckého kraje, v létě s mnohdy beznadějně vypro-

danými prohlídkami a  dlouhými čekacími časy. 

Na podzim je to jiné. Stává se z nich klidné místo, 

a prohlídku jeskyní si tak můžete opravdu vychut-

nat. Už příjezd do obce Bozkov u Semil po silnicích, 

které se kroutí po svazích kopců nebo údolími řek 

a říček, je sám o sobě zážitkem. Podhorská krajina 

kolem Bozkova je kouzelná. Jeskyně jsou charak-

teristické unikátní výzdobou tvořenou na stěnách 

a stropech lištami a mřížkami křemene, ale o kráp-

níkovou výzdobu nepřijdete. Najdete ji především 

v tzv. Starých jeskyních, a to nejen v klasických for-

mách, ale i útvarech, jejichž růst se neřídí zemskou 

přitažlivostí. To nejlepší z  celé prohlídky vás čeká 

až na konci. Prosvětlené největší podzemní jeze-

ro v  Čechách s  průzračnou modrozelenou vodou 

na vás určitě udělá dojem a možná kvůli němu se 

budete chtít do Bozkovských dolomitových jeskyní 

ještě někdy vrátit. Proč ne, přiďte pobejt!

otevřeno září–říjen: 

po 8–15 hod.

út–ne 8–16 hod.

SJČR Bozkovské dolomitové jeskyně 
512 13 Bozkov 263
tel.: +420 481 682 167
e-mail: bozkov@caves.cz
www.caves.cz

Na Kristiánově se téměř po 130 letech 
bude opět tavit sklo!
Zaniklá sklářská osada Kristiánov v Jizerských horách ožije v sobotu 5. září 
již 24. ročníkem Mariánské sklářské pouti. Pořádá ji Muzeum skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou a bude to zároveň jedna z posledních možností navštívit 
zdejší stálou expozici. 

Památník sklářství na Kristiánově ukončí letoš-

ní sezonu v pondělí 28. září dnem otevřených dveří 

u příležitosti státního svátku. Pak se návštěvníkům 

na celý rok zavře. V příštím roce totiž konečně vy-

pukne jeho dlouho odkládaná rekonstrukce. První 

Mariánská sklářská pouť se na Kristiánově konala 

roku 1790 a  pak každý rok až do zániku sklárny. 

Muzeum tuto tradici obnovilo v roce 1990. I  letos 

se návštěvníci mohou těšit na stánky s tradičním, 

nejen skleněným a bižuterním zbožím, soutěže pro 

děti nebo slaňování přes řeku Kamenici, které or-

ganizuje Horská služba. Připraven je i kulturní pro-

gram, v němž se budou střídat jablonecký pěvecký 

sbor Iuventus, gaude!, Zlatý holky, Katastrofální 

předpověď počasí, Jablonecká píšťalka i oblíbená 

Rumová aféra a divadélko pro děti. Pouť začne jako 

obvykle v 10 hod. mší svatou. Program bude probí-

hat až do 16 hod., vstup je zdarma. -red-

Lázně Libverda
Přijměte naše pozvání do podhůří 
Jizerských hor. Lázně Libverda mohou 
být dobrým cílem vaší výpravy za 
poznáním i horskou turistikou. Obec 
ležící v malebné kotlině, obklopené 
smíšenými lesy, pod horským masivem 
Smrku, má jistě co nabídnout. 

Třeba menší výzvu v  podobě náročnějšího 

výšlapu k  nedalekým vodopádům. Z  kolonády 

se vydáte po červené, směr Hejnice, až k  bazilice 

s  dlouhou tradicí křesťanských poutí. Odtud dále 

po žluté na rozcestí pod údolím Černého potoka. 

Za hájovnou odbočíte na zelenou, která vás dove-

de až k úchvatným vodopádům Černého potoka. 

Můžete pokračovat a dojít nejprve na vyhlídku Haj-

ní kostel (650 m n. m.) a dále po zelené a žluté na 

vyhlídku Frýdlantské cimbuří (900 m n. m.). Odmě-

nou vám budou krásné výhledy do okolí. Trasa má 

kolem 16 km, převýšení je asi 360 m a rozhodnutí, 

zda ano či ne, je na vás.  -red-

KAM na výlet
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Rumburakův hrad
Pokud nechcete čekat na organizované 
skupiny nebo konkrétní časy a raději 
upřednostňujete prohlídku expozic ve 
vlastním tempu, navštivte i se svými 
dětmi Kunětickou horu. Významná 
dominanta východočeského Polabí se 
letos proměnila v Rumburakův hrad.

Na jediném kopci široko daleko stál rozsáhlý 

hradní komplex už ve druhé polovině 14.  století. 

Do širšího povědomí se Kunětická hora dostala 

za husitských válek. Tehdy  totiž patřila k  důleži-

tým opěrným bodům stoupenců podobojí. V roce 

1491  panství získává Vilém z  Pernštejna. Mocný 

rod sídlo přestavuje v mohutný dvouvěžový hrad 

s propracovaným, v evropském měřítku unikátním 

systémem opevnění, skládajícím se mj. ze šesti 

strážních bran, tří rondelů a  padacích mostů. Od 

17. století docházelo k postupné devastaci, kterou 

se však podařilo díky úsilí nadšenců zastavit. Za 

první republiky se na obnově hradu podílel i  ar-

chitekt Dušan Jurkovič. Na návštěvníky čekají nád-

herné výhledy z hradní věže, obrovský drak, množ-

ství stálých expozic a sezonní akce. Letos se navíc 

„Kuňka“ proměnila v Rumburakův hrad. Do konce 

září hostí výstavu desítek kostýmů a rekvizit z po-

pulárního seriálu Arabela, který se tu kdysi natáčel. 

Chybět nemůže kouzelný prsten ani cestovní plášť. 

Milovníky vína potěší 19.  9. Kunětické vinobraní, 

s  bohatým programem pro celou rodinu, fanouš-

ci dostihů (ale nejen oni) by si neměli nechat ujít 

akci Od parforsních honů k Velké pardubické, která 

3. 10. kalendář sezonních akcí zakončí. 

Více na:
www.hrad-kunetickahora.cz

S námi za zdravím a poznáním
Klub českých turistů Lanškroun vás zve na 47. roč-

ník dálkového pochodu Lanškrounská kopa 

12. září 2015.

prezence: 7.00–8.30 hod. na náměstí J. M. Marků

start: 8.30 z náměstí

trasy:  pěší: 5 km (vhodné pro vozíčkáře), 10, 15, 

25, 35, 60 km

  cyklo: 20, 30, 45, 55, 70, 110 km po silnici 

a 60 km terénem

 in-line brusle: 15 km

Zúčastnit se můžete také běžeckého závodu Kopa 

kros, který startuje v 11 hod. z náměstí. 

cíl: do 20 hod. na náměstí, účastníci v  cíli obdrží 

diplom a medaili

Na pěších trasách 5, 10 a  15 km bude připraven 

Pohádkový les.

Během akce budou probíhat Lanškrounské měst-

ské slavnosti 2015.

Více informací na: 
www.lanskrounskakopa.cz 

 

www.kartografie.cz

Která z uvedených rozhleden je naší 
nejníže položenou?

a)      Kratochvílova

b)      Mostka

c)       Romanka u Hrubého Jeseníku?
Své odpovědi nám posílejte do 15. září 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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Zdeněk Ležák, Michal Kocián
Ve jménu Husa

Kniha Ve jménu Husa nabízí netradiční pohled na důležité období 

české historie. Komiksové zpracování osudů tří významných osob-

ností žijících v období husitské revoluce čtenáře pohltí a nenásilnou 

formou jednak seznámí s fakty, ale také přiblíží souvislosti. Kniha se 

zaměřuje na mládež, ale jistě ji ocení široká veřejnost. Kniha čtenáře 

zasvětí do tří komiksových příběhů osobností Jan Husa, krále Václa-

va IV. a Jana Želivského.

Textová část představuje poselství mistra Jana Husa, význam Karlo-

vy univerzity, papežský koncil, protestantskou reformaci, ale i běžný 

život ve středověku.

cena: 339 Kč

www.albatrosmedia.cz

Miroslav Graclík, Václav Nekvapil 
Chalupáři

Seriál Chalupáři patří mezi nejoblíbenější české seriály a při pravi-

delných reprízách se vždy umisťuje velmi vysoko na žebříčcích sle-

dovanosti. Unikátní kniha Chalupáři přináší mnoho informací o pří-

pravách i  samotném natáčení seriálu, rozhovory s  jeho režisérem 

a herci i životopisné profi ly herců, které mapují jejich osudy. Výprav-

ná kniha přináší na 250 fotografi í z natáčení seriálu od fotografa Iva-

na Mináře, který byl ofi ciálním fotografem seriálu. Mnoho fotografi í 

je publikovaných úplně poprvé. A nechybí ani fotoreportáž z obce 

Višňová, která byla v  seriálu přejmenovaná na Třešňovou a  nabízí 

srovnání, jak se po jedenačtyřiceti letech od natáčení změnila.

Kniha Chalupáři navazuje na loni vydané bestsellery o  našich po-

pulárních fi lmech a seriálech Tři oříšky pro Popelku, Žena za pultem 

a Třicet případů majora Zemana.

cena: 249 Kč

www.knihyomega.cz

Karel Richter
Historické drama volyňských Čechů

Touha najít nový domov, v němž by rodiny nedřely 

bídu s nouzí, v němž by se jim žilo lépe, je vyhnala 

do nejistoty. Lidé nevěděli, co je v carském Rusku 

čeká. Mohli jen doufat, že jim tam bude líp. Přišli 

však do míst, kde nebylo zhola nic. Pak už jen mohli 

volyňští Češi vzdorovat dějinným zvratům, které za 

osm desítek let prožitých na Volyni pocítili na vlast-

ní kůži. Nesvěsili ale ruce do klína a nerezignovali. 

Jazykem skvělého vypravěče znalého faktů i osob-

ně Volyňáků je psána kniha, jež je oslavou lidí, kteří 

jako národ dokážou spolu držet za všech okolností 

a kteří se nebáli postavit se přírodě ani nepřátelům, 

kteří přispěli ke vzniku samostatného Českoslo-

venska v roce 1918 a později ve válce s nacistickým 

Německem k jeho osvobození.

cena: 275 Kč

www.lidice-memorial.cz

? 
Kde se narodil vojenský historik a autor 

knihy Historické drama volyňských Čechů 

PhDr. Karel Richter, CSc.?

 a) Lidice

 b) Chlumec nad Cidlinou

 c) Litoměřice

Své odpovědi nám posílejte do 15. září 

z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na 

adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí 

obdrží publikaci Historické drama volyňských 

Čechů.

Každý kalendářní týden doplňuje fotografi e z tele-

vizního archivu a nechybí čtenářská soutěž.

Devadesáté narozeniny oslaví v  příštím roce také 

Hurvínek.

cena: 89 Kč

?
Který loutkoherec jako první propůjčil svůj 

hlas Spejblovi a Hurvínkovi?

a) Miloš Kirschner

 b) Josef Skupa

 c) Martin Klásek

Své odpovědi nám posílejte do 15. září 

z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na 

adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí 

obdrží od Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop nebo na 

telefonním čísle 387 222 555.

Aleš Cibulka
Cibulkův kalendář pro televizní 
pamětníky na rok 2016

Oblíbené divácké pořady, důležité mezníky v  his-

torii televize, kulatiny známých osobností – to vše 

najdete v Cibulkově kalendáři pro televizní pamět-

níky, v roce 2016 již pošesté!

Připomenete si, které seriály měly premiéru v roce 

s šestkou na konci, dozvíte se zajímavé historky ne-

jen z natáčení, přečtete si, co přejí k narozeninám 

hereckým oslavencům jejich kolegové.  
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na otázky, často položené prostřednictvím audio či 

video nahrávek, ale hra má i složitější varianty pro 

náruživé hráče. Zahrát si můžete třeba dlouhodo-

bější Velkou hru s  tajenkou nebo Zlatou desítku, 

kde budete znát jen místo startu a  další budete 

muset vyluštit. Ať už si ale vyberete kteroukoli ver-

zi, pamatujte, že zvítězit může každý a odměna vás 

nemine! 

www.jizni-morava.cz

Zalogujte se a hrajte si na Jižní Moravě 
Interaktivní hra LOGUJ! v mobilu. Od letošního roku můžete poznávat Jižní Moravu 
jinak! Pro děti i dospělé, pro milovníky cestování, her a hříček, šifer, křížovek 
a rébusů je připravena nová hra s QR kódy. 

Nezbytnou pomůckou je chytrý mobilní te-

lefon (platformy iOS, Android a Windows Phone), 

který dokáže přečíst QR kódy, jež jsou umístěny na 

všech herních místech. Po přečtení kódu se v  te-

lefonu zobrazí popis místa a  informace o některé 

slavné osobnosti Jižní Moravy. Čeká vás seznámení 

například s dobrodruhem baronem Trenckem, her-

cem Hugo Haasem, malířem Alfonsem Muchou, 

Winstonem Churchillem, Cyrilem a  Metodějem či 

Rabi Löwem. 

Někomu možná bude stačit putování po jed-

notlivých místech a  hledání správných odpovědí 

DEGUSTACE A PRODEJ VÍN Z VINAŘSTVÍ 
· Vinařství Marada / Mikulčice · Vinařství Pod Zámkem s.r.o. / Valtice ·
· Vinařství Žerotín a.s. / Strážnice · Vinařství Víno Botur / Strážnice ·
· Vinařství Plešingr / Rohatec · Vinařství Grmolec / Hovorany ·
· Vinařství Brázdová / Lužice · Vinařství Plchut / Mutěnice ·
· Vinařství Vacenovský / Dubňany · Vinařství Veselská / Rohatec ·

PROGRAM:
PŘED KULTURNÍM DOMEM 

14.30 DH Cyrilka
15.00 Průvod od kulturního domu před radnici
HLAVNÍ PÓDIUM
14.00 CM Hudci z Kyjova
15.30 slavnostní zahájení
15.40 DH Cyrilka
16.00  folklorní blok za doprovodu CM Dur
17.00 CM Hudci z Kyjova
18.00 slavnostní vyhodnocení
 Královských vín
18.40 představení vítězných
 Královských vín
19.00 Flash Band
20.00 legendární hudební skupina 
 FEŠÁCI s dcerou Michala Tučného

Programem provází Hana Briešťanská,
členka souboru Činohry NdB

kdy: 19.9. 2015       kde: Masarykovo nám.

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

Burčáky plné 
tropického slunce 
ve Strážnici
Na letošním Strážnickém vinobraní 
i Strážnických rockových slavnostech 
si užijete kvalitního burčáku a vína 
dosytosti. V sobotu 12. září se na 
náměstí ve Strážnici otevřou víchy, ve 
kterých budou hrát cimbálové muziky 
a burčáky i vína potečou proudem, na 
dvoře radnice se budou péct selátka. 

Již dopoledne bude zahájen bohatý kulturní 

program a  jarmark tradičních lidových řemesel. 

Postupy při zpracovávání hroznů bude možno si 

vyzkoušet v  dětském vinařském koutku. Odpole-

dne projde městem krojovaný průvod celého bý-

valého strážnického panství spolu se zámeckým 

panstvem i  Bakchem obklopeným sličnými bak-

chantkami. Následovat bude humorně laděný pro-

gram folklorních souborů, skupin a  cimbálových 

muzik ze Strážnice a  okolí s  názvem „Strážnica aj 

dějiny – možú rodit hrdiny“. Na Zahradě u sv. Mar-

tina bude probíhat dětský rytířský turnaj a spousta 

dalších soutěží včetně ukázek šermířského a  bu-

benického umění skupiny Canimus Surdis a  Gard 

Brno. V  nedalekém přístavu na Baťově kanále se 

bude možné svézt na lodičkách. Veškerý rej bude 

možno pozorovat z  34 metrů vysoké vyhlídkové 

strážní věže, která již po staletí bdí nad městem.

Na druhý den v  neděli 13. září se město po-

malu probudí do další skvělé akce – Strážnických 

rockových slavností, které začnou v 15 hodin na 

náměstí. Vystoupí kapela The Blue Ravens, Luboš 

Beňa, W Band. Speciálním hostem bude kytarista 

Ondřej Fišer z kapely Laura a její tygři.

Vstup na obě akce ZDARMA.

www.straznice-mesto.cz

BUR ÁKOVÉBUR ÁKOVÉ
SLAVNOSTISLAVNOSTI

1. - 3. 10. 2015
Hustope e

P edprodej vstupenek:
TIC Hustope e (d m U Synk ), Dukelské nám. 23, tel.: 519 412 909

 a prost ednictvím portál  Ti  etstream a SMS ti  et.
www.hustopece.cz

www.hustopece-city.cz

Tomáš Ko ko
Tomáš Ko ko

Martin Chodúr
Martin Chodúr

M ága a Ž orpM ága a Ž orp a další a další

Ve Znojmě léto nekončí 
Znojmo není jen místem plným historie, ale 
i město s bohatým programem a s velkou 
vinařskou tradicí, která v měsíci září vrcholí. 
Přijeďte se o tom sami přesvědčit na 
Znojemské vinobraní nebo Burčákfest.

Město Znojmo společně s  Národním parkem Podyjí 

tvoří jedinečné propojení městského urbanismu s divo-

kou a  nedotčenou přírodou. Prozkoumejte jejich krásy 

příjemnou vycházkou historickým centrem a  jeho oko-

lím mezi unikátní plochy vřesovišť nebo na jednu z čet-

ných romantických vyhlídek v národním parku. Užijte si 

atmosféru úrodné krajiny a  vinic s  místními vinaři. Všu-

dypřítomné sklípky v  okolí města jsou ideálním cílem 

milovníků Sauvignonu, Ryzlinku rýnského a Veltlínského 

zeleného.

AKCE

11.–13. 9. Znojemské historické vinobraní 

 www.znojemskevinobrani.cz 

25.–26. 9. Znojemský burčákový festival – Burčákfest 
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INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | Horní náměstí – podloubí radnice | tel.: 585 513 385, 585 513 392
denně 9:00–19:00 | infocentrum@olomouc.eu | www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | tourism.olomouc.eu

2012 nejkrásnější město Česka
2013 TOP 10 evropská destinace
2014 1. místo v TOP 50 „Secret Europe“

Objevte i vy kouzlo Olomouce!

tourism.olomouc.eu

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | Horní náměstí – podloubí radnice | tel. 585 513 385 
otevřeno denně 9.00–19.00 | infocentrum@olomouc.eu | tourism.olomouc.eu

Odpovězte na aktuální soutěžní otázku na www.stayovernight.eu 
a vyhrajte jedinečný víkend pro dva v Olomouci a další zajímavé ceny!SOUTĚŽ

Šumperk vás zve 
do Čarovného lesa
Přestože léto už je za námi a děti se 
vrátily do školních lavic, přijeďte si užít 
poslední slunečné dny do Šumperka. 
Všem, kteří zavítají do malebného 
města na podzim, doporučujeme na 
chvilku se vzdálit od historického 
centra a navštívit Čarovný les 
a Andělské louky.

Podzimními barvami vymalovaná příroda si vás 

okamžitě získá a procházku vám zpestří sochy blu-

dičky Tulinky, skřítka Kokeše, čaroděje Dobroděje 

a dalších pohádkových postav. Tato trasa potěší 

nejen děti, ale určitě i mnohé dospělé návštěvníky 

Šumperka, který je také nazýván „Živá brána Jese-

níků“. Čarovný les však není jediným lákadlem na 

vychutnání si babího léta. Na trase mezi Šumper-

kem a obcí Rejchartice, která vede přes Čarovný les, 

na vás budou dohlížet majestátní sochy andělů. Ty 

byly na pohodové turistické trase instalovány bě-

hem slavnostní vernisáže, jež proběhla v létě to-

hoto roku, a okolí Šumperka se tak stalo unikátní 

galerií pod širým nebem, jejímž cílem je vytvoření 

unikátní umělecké sbírky. Vydejte se tedy do Šum-

perka a zkuste si v Čarovném lese vzpomenout na 

tajemné příběhy a užít si podzim plnými doušky 

v doprovodu krásných andělů. Příjemné vzpomínky 

na sochy pohádkových postav, galerii pod širým 

nebem a město Šumperk vás jistě budou hřát po 

následující zimní období.

IC Šumperk, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
tel.: +420 583 214 000, e-mail: icsumperk@seznam.cz
www.infosumperk.cz
www.sumperk.cz

Olomoucké tvarůžky 
mají dlouhou tradici
Výroba Olomouckých tvarůžků, jako druh selského sýru, 
je v zeměpisné oblasti Haná doložena již na přelomu 15. a 16. století. V prostorách 
dnešní A. W. spol. s r. o. v Lošticích se Olomoucké tvarůžky vyrábějí od r. 1876. 

Původní manufakturní výrobu zahájil Josef 
Wessels se svou manželkou, v r. 1897 převzal živnost 
jejich syn Alois Wessels (odtud název současné spo-
lečnosti A. W.). Výroba se rychle rozšiřovala, v r. 1912 
měla fi rma již 36 zaměstnanců a do první světové vál-
ky se fi rma A. W. stala největším výrobcem tvarůžků. 

V r. 1917 převzal mateřskou fi rmu A. W. zeť 
Aloise Wesselse Karel Pivný, který po drobných 
opravách kolem roku 1920 uskutečnil v r. 1930 
přestavbu a rozšíření tvarůžkárny v duchu moder-
ní průmyslové architektury. Nové provozy vznikly 
v návaznosti na uplatnění strojů, se kterými Karel 

Pivný přišel jako první. Začal v r. 1924 s formova-
cími stroji, na ně pak navazovaly další stroje a za-
řízení. Tuto na tehdejší dobu špičkovou sýrárnu 
provozovali manželé Pivní až do r. 1948. 

Po navrácení tvarůžkárny potomkům původ-
ních majitelů pokračuje výroba Olomouckých 
tvarůžků až do dnešních dnů. A právě oni v loň-
ském roce vybudovali v Lošticích nové Muzeum 
Olo mouckých tvarůžků, a  vzdali tak hold svým 
předkům i  tomuto sýrovému skvostu. Muzeum 
rozhodně stojí za vaši návštěvu.

www.tvaruzky.cz

Rodina K. Pivného v roce 1930

Muzeum Olomouckých tvarůžků
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Zažijte Ostravu!
Už jste se  procházeli po důlní sopce? Dali si 

kávu v  prosklené Boltově věži s  výhledem na ná-

rodní kulturní památku? Sfárali do dolu? Viděli 

Eiff elovku, Big Ben a pyramidu na jednom místě? 

V zimě běžkovali v zoo mezi voliérami a v létě skan-

dovali na multižánrovém festivalu na území černo-

uhelného dolu? Zažijte vědu zábavně v Malém svě-

tě techniky nebo moderním planetáriu, navštivte 

hrad, který se pomalu propadá, a z Nové radnice se 

podívejte na Slovensko i do Polska. A kde jinde za-

končit den než ve Stodolní – v ulici, která nikdy ne-

spí. Přijďte na přehlídku Dny NATO 17.–20. 9. 2015. 

Zažijte Ostravu!

www.ostrava.cz
www.ostravainfo.cz

V  Lašském muzeu se vydáte za dobrodruž-

stvím po stopách Zdeňka Buriana, kopřivnického 

rodáka, malíře a  ilustrátora známého především 

svými obrázky z pravěku. Expozici doplňuje umě-

lecká majolika, keramika, kachlová kamna a  ar-

cheologické nálezy. Původním obyvatelem této 

budovy byl syn zakladatele slavné kočárovky Josef 

Šustala s rodinou.

provozní doba (otevřeno denně mimo pondělí)

květen–září 9–17 hod.

říjen–duben 9–16 hod.

Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.
Záhumenní 367/1, 742 21  Kopřivnice
tel.: +420 556 808 421
e-mail: recepce@tatramuseum.cz 
www.tatramuseum.cz

Vydejte se do muzea v Kopřivnici
Regionální muzeum v Kopřivnici prezentuje hned čtyři stálé expozice. Návštěvníci 
mají možnost navštívit Technické muzeum Tatra vč. expozice Dany a Emila 
Zátopkových, expozici v Muzeu Fojtství a Lašské muzeum v Šustalově vile. 

Technické muzeum Tatra poskytuje jedineč-

nou možnost zhlédnout historii světoznámé auto-

mobilky TATRA pod jednou střechou. V  muzeu je 

vystaveno na 70 automobilů, nespočet modelů, 

motorů a světových unikátů. K těm nejvyhledáva-

nějším a nejzajímavějším patří například opakova-

ná stavba prvního automobilu v  Rakousko-Uher-

sku Präsident, nazývaného též „kočár bez koní“ 

z 19. století, nebo Tatra 11 z roku 1923. Návštěvníci 

mohou dále obdivovat Aerosaně V 855 z roku 1942, 

prototyp aerodynamického vozu V  570 nápadně 

připomínajícího VW Brouka, Tatru 600 Tatraplan 

kabriolet pro Stalina z roku 1949, Tatru 87 proslave-

nou cestovateli Hanzelkou a Zikmundem, slavnou 

Tatru 111 a v neposlední řadě rovněž největší ex-

ponát a zároveň Národní kulturní památku – želez-

niční rychlíkový vůz Slovenskou strelu z roku 1936, 

který vítá návštěvníky přímo u vchodu do muzea. 

Muzeum Fojtství je nejstarší stavbou v Kopřiv-

nici. Nahlédněte do života lidí v minulosti, seznam-

te se s  lidovými zvyky a  tradicemi, poznejte, jak 

cestovali naši předkové. Právě zde v roce 1850 za-

čal  Ignác Šustala, fojtův syn, s výrobou prvních 

bryček a kočárů. 

Hrad bez lišky 
Občas se pes Filípek tváří jako liška, proto když byl na výletě 
v Beskydech, chtěl také jednu vidět. A ne ledajakou, přímo liščí 
celebritu, lišku Bystroušku! Ke smůle všech ji ale začátkem léta někdo 
z obory pod hradem Hukvaldy ukradl. Jakáž pomoc, výšlap na Hukvaldy 
stál také za to. Zdejší genius loci, to je historie podbarvená hudbou Leoše Janáčka, 
který se ve vsi pod hradem narodil (3. 7. 1854). 

Nejenže se tu narodil, naro-

dil se dokonce ve zdejší škole, 

což mělo nejspíš vliv na jeho 

vzornou školní docházku. Ale 

nejen proto se jeho liška dosta-

la do obecního znaku Hukvaldy. 

O  kraji prohlásil: „Kraj krásný, 

lid tichý, nářečí měkké, jak by 

máslo krájel.“ Cestou na hrad 

si uvědomíte, jak pravdivá jeho 

slova byla. Na prvním rozcestí je 

pomník lišky Bystroušky, zatím 

bez Bystroušky, proto ji musel 

Filípek na chvíli zastoupit. Na 

hradě už byl ale zase sám se-

bou, objevitelem památek. Hrad ze 13. století císař 

Karel  IV. věnoval spolu s  panstvím olomouckým 

biskupům (1359). Krátce jej také vlastnil Jiří z Podě-

brad a za zmínku stojí i to, že pod Hukvaldské pan-

ství patřila koncem 16. století i Ostrava, která je za 

dobré viditelnosti vidět z hradní věže. Určitě stojí za 

to projít si celý hrad a prozkou-

mat všechna jeho zákoutí. Kro-

mě zajímavé architektury lze 

pod hradem v  oboře objevovat 

taje i  krásy přírody. Pohádko-

vé jsou kořeny buků vinoucí se 

nad zemí ve zdejší bučině, sta-

ré 160 až 240 let. Sedm buků je 

tu prohlášeno dokonce za pa-

mátné stromy. V jejich dutinách 

hnízdí holubi krutihlavové, datli, 

strakapoudi a  lejsci. Těch si ale 

Filípek moc nevšímal, protože 

pelášil za sladkou tečkou výle-

tu. V krámku u vstupu do obory 

prodávají totiž krajovou specialitu, Štramberské 

uši. Až se vy sami vydáte na výlet do Moravské brá-

ny a Bystrouška bude na svém podstavci, vyřiďte jí 

pozdrav od Filípka. Pavel Vančura

Turistické vizitky: 799, 842, 1638, 3037
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Technické muzeum Tatra Lašské muzeum Muzeum Fojtství  
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Devadesát let Valašského muzea 
V letošním roce si připomínáme 90 let od založení nejstaršího skanzenu 
ve střední Evropě. Proč právě do Valašského muzea v Rožnově pod 
Radhoštěm nepodniknout v září babí výlet? 

Muzeum nabízí tři expozice. Dřevěné měs-

tečko prezentuje způsob života na malém městě 

v období od poloviny 19. století do první čtvrtiny 

20. století. V hlavní sezoně se zde konají řemeslné 

a  folklorní programy. Součástí dřevěného měs-

tečka je i  expozice poštovního úřadu. V  Mlýnské 

dolině si návštěvníci mohou prohlédnout funkční 

technické stavby fungující převážně na vodní po-

hon. Nejrozsáhlejším areálem celého muzea je Va-

lašská dědina. Hospodářské usedlosti, ale i mlýn 

a kovárna vracejí návštěvníky do beskydské vesni-

ce 19. století. Ve Valašské dědině se dodnes pěstují 

staré plodiny a ovocné stromy.

V září na vás čeká ve Valašském muzeu bo-

hatý program, přesvědčte se sami.

Podzim na poli a v chalupě

12. 9. – Valašská dědina

– tradiční podzimní práce, letos se zaměřením na 

zpracování brambor

Muzicírování se SOLÁŇEM

13. 9. od 15 hod. – Dřevěné městečko

– program valašského folklorního souboru SOLÁŇ 

z Rožnova pod Radhoštěm s hostem

 Běh rodným krajem Emila Zátopka 

19. 9. –  Dřevěné městečko

– 13. ročník memoriálu olympijského vítěze

20. podzimní putování s  broučky Valašským 

královstvím

25. 9. –  Dřevěné městečko

– dětský lampionový průvod s programem připra-

vovaný ve spolupráci s Městskou knihovnou a TKA 

v Rožnově pod Radhoštěm

Svatováclavské hody

26. 9. –  Dřevěné městečko 

– nabídka tradičního menu v  muzejních hospo-

dách

Návraty

27.–28. 9. – Dřevěné městečko, 

Janíkova stodola

– promítání snímků zachycujících staré Valašsko ve 

spolupráci s Národním fi lmovým archivem v Praze

Otevírací doba v září

po–ne 10–17 hod.

Více na: www.vmp.cz

nedalekou zříceninu 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 výle-

tem může být objevování Baťova kanálu, ať už na 

kole, na bruslích nebo plavbou po vodě. Celoden-

ní výlet, vhodný pro rodiny s dětmi, nabízí zlínská 

zoo, která je druhou nejoblíbenější zoo v  České 

republice. Zajímavý je také romantický zámek Leš-

ná, který patří k nejmladším šlechtickým sídlům na 

Moravě. Nebo se můžete nechat hýčkat v nedale-

kých lázních Kostelec.

www.zlin.eu

Přijeďte do baťovského 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 navští-

vit například zlínský mrakodrap, Kulturní a univer-

zitní centrum Zlín architektky a  zlínské rodačky 

Evy Jiřičné, 14|15 Baťův institut, vilu Tomáše Bati, 

Městské divadlo Zlín, kostel svatého Filipa a  Ja-

kuba, zlínský zámek, hrad v  Malenovicích nebo 

30

KAM na výlet

| www.kampocesku.cz  



Podzim 
v pohádkovém 
zámku 
Podzim na zámku Schloss Hof se nese 
ve znamení rozmanitých zážitků. 
Vezměte svou rodinu, partnera či 
přátele a zažijte nádherné chvíle. 

13. 9. vypukne „Velká slavnost koní“. Ušlech-

tilí koně a půvabní bílí oslíci jsou  v tento den hvěz-

dami zámku Schloss Hof. Působivé vystoupení 

a kvalitní sportovní výkony, které vám předvedou 

na slavnostní louce, jen potvrdí jejich artistické 

schopnosti. O týden později 20. 9. je na programu 

tradiční venkovská „Dožínková slavnost“, která 

potěší dobrotami od regionálních prodejců. Mi-

lovníci zahrad si přijdou na své během „Podzim-

ních dnů zahrad“, ty se konají 26.–27. 9. Cibulky 

narcisů i  tulipánů, ovocné stromy a keře, které se 

v ideálním případě sázejí na podzim, najdete v na-

bídce mnohých vystavovatelů. Poskytnou vám 

i  množství nápadů pro vaši vysněnou zahrádku. 

Součástí akce je i  jedinečná výměnná burza rost-

lin. „Slavnost pouštění draků“ rozveselí všechny 

děti 4. 10. Slavnostní louka na barokním statku se 

stane počátečním bodem pro sugestivní putování 

časem. Při tomto nebeském divadle budete moci 

obdivovat tradiční asijské papírové draky i  drahé, 

umělecky propracované a  ozdobené exempláře 

zhotovené podle barokního stylu, jako i futuristic-

ky působící high-tech přístroje ze sklených vláken 

a umělé hmoty. Zažijte krásu babího léta v největ-

ším venkovském areálu Rakouska.

www.schlosshof.at

www.mairs.cz
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Správné odpovědi a výherci

a) Dobřichovice (1918) b) Strakonice (1924) c) Kamýk nad Vltavou (1925)

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání červenec–srpen 2015

Regionální informační centrum Česká Skalice třída T. G. Masaryka 33, 552 03  Česká Skalice

Luděk Sládek
šéfredaktor

Soutěže za měsíc červenec–srpen 2015
Celkem došlo 2 387 odpovědí, z toho 2 225 z internetu a 162 dopisů

Kartografi e PRAHA 
otázka: Jeden z uvedených vrcholů se pyšní geografi ckou pozoruhodností – i za nejtužších mrazů 

se na jeho vrcholu v určitých místech zelenají rostliny. Který z kopců to je?

odpověď: c) Boreč 

soutěžilo: čtenářů 150; správně 127; špatně 23

výherce: Vladislava Novická, Praha; Olga Průchová, Kladno; Helena Šnáblová, Unhošť

KAM pro děti – Zruč nad Sázavou 
otázka 1: b) 2 km 

otázka 2: c) o historii zámku a parku i o rostlinách a živočiších parku  

otázka 3: a) psí slečna Dallilí

otázka 4: a, b, c 

soutěžilo: 225 čtenářů; správně 172; špatně 53

výherci: Adéla Čápová, Česká Skalice; Hana Čermáková, České Meziříčí; Pavla Jaklová, Hořice; Bla-

žena Janeczková, Třinec; Miloslava Jelínková, Žamberk; Dana Kubálová, Kolín; Tereza Vávrová, Dolní 

Dobrouč; Milan Herka, Hodonín; David Kozáček, Ústí nad Labem; Jiří Ševeček, Brušperk

Edice ČT
otázka: Jak se jmenoval díl z cyklu České století, který byl přímou předlohou této knihy?

odpověď: b) Kulka pro Heydricha 

soutěžilo: 353 čtenářů; správně 337; špatně 16 

výherci: Ivana Boudová, Hostivice; Kateřina Pavlásková, Hořičky; Miroslav Zachariáš, Tábor

KAM pro děti – Pecka pro děti i dospělé 
otázka 1: a) Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

otázka 2: b) svatý Bartoloměj 

otázka 3: c) Naďa Hamanová z Pecky 

soutěžilo: 427 čtenářů; správně 422; špatně 5

výherci: Petra Hamsová, Čáslav; Lenka Hudečková, Toužim; Eva Nolčová, Šťáhlavy; Antonie Novot-

ná, Liberec; Radmila Petrová, Valtice; Jan Bláha, Beroun; Jiří Doležel, Přerov; Petr Bergman, Česká 

Lípa; Vladimír Foltýn, Praha; Tomáš Šmíd, Kolín

KAM pro děti – Pohádkové Poodří
otázka 1: c) Spálov

otázka 2: b) Bílovec

otázka 3: b) o volně žijící živočichy  

soutěžilo: 345 čtenářů; správně 330; špatně 15

výherci: Marie Haisová, Karlovy Vary; Štěpánka Chaloupková, Teplice; Daniela Petrtýlová, Praha; 

Jaroslav Borůvka, Zbraslav; Vladimír Hovorka, Žamberk; Pavel Kaplánek, Dalovice; Jiří Košík, Zlín; 

Miroslav Malásek, Tišnov; Milan Šafránek, Praha; Milan Zachrdla, Valašské Meziříčí

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografi i?

odpověď: b) Fulnek 

soutěžilo: 475 čtenářů; správně 391; špatně 84 

výherci: Miroslava Grunová, Brno; Jana Mertová, Šumperk; Rostislav Lindovský, Ostrava – 

Bělský les

Křížovka
… nedaleko Stráže pod Ralskem…

soutěžilo: 412 čtenářů; správně 400; špatně 12 

výherci: Daniela Kvapilová, Mělník; Marie Šmejkalová, České Budějovice; Josef Beran, Klatovy

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Poznáte místo na fotografi i? Tajenku křížovky 

a odpovědi na 

fotohádanku nám 

posílejte do 15. září 

z www.kampocesku.

cz/souteze nebo na 

adresu redakce. Dvakrát 

tři autoři správných 

odpovědí obdrží mapu 

věnovanou vydavatelstvím 

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

Hotel Silenzio se nachází na jižním svahu prominentní pražské čtvrti Hanspaulka, která je proslulá moderním 

pojetím funkcionalistické architektury 20. století. O výjimečnosti lokality svědčí impozantní prvorepublikové 

vily, zajímavé funkcionalistické rodinné domy, ambasády, zahraniční fi rmy a vysoké školy. Hotel stojí v klidné 

lokalitě s velkým množstvím zeleně, a přitom nedaleko od historických památek, nákupních možností, letiště 

Václava Havla a v dosahu městské hromadné dopravy. Hotel Silenzio Vám nabízí komfortní ubytování a kvalitní 

hotelový servis. Exteriéry a interiéry hotelu ve funkcionalistickém stylu splňují požadavky těch nejnáročnějších 

klientů. Prostory hotelu se vyznačují účelností a přímočarostí, světlem, kvalitním materiálem a ladnými křivkami. 

Náš hotel je vhodný jak pro obchodní tak pro turistickou klientelu. V hotelu Silenzio lze uspořádat fi remní 

akce, jako jsou konference, školení, team buildingy a mnohé další. Vlastní parkoviště a připojení k internetu 

je samozřejmostí. Hotelová recepce je otevřena 24 hodin denně a hostům můžeme zajistit dopravu na letiště 

i z něj, taxi služby, či letenky a jízdenky. 

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



www.prague.eu


