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Vloni jste mě
namlsali…

Tak o čem to
bude letos?

S námi víte KAM – předplatné
n KAM po Česku vychází ZDARMA, v českém jazyce, 9x ročně
n zasilatelská cena (poštovné a balné) je 252 Kč
za 9 vydání v kalendářním roce
n cena zaslání jednoho vydání magazínu KAM po Česku je 28 Kč
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Čas si vymysleli
lidé, aby věděli,
odkdy dokdy
a co za to.
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Dobrého je
v řádu světa víc,
ale to zlé člověk
cítí silněji.
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helvétská víra
Aprílové sluníčko
není ještě na tričko
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A přece každého dne
byl svět o chlup lepší
než včerejšek, i když
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aby tomu tak nebylo.
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na dohled

ZDARMA

ZDARMA

-Jan Werich-

www.kampocesku.cz

Ohlédnutí
za první
republikou

Kraj mého srdce

ročník IX., září 2015

po Česku

www.kampocesku.cz

adresa: Adiservis, s.r.o.
Na Nivách 18, 141 00 Praha 4
e-mail: predplatne@kampocesku.cz
mobil: +420 603 215 568

PF.indd 1

Turistický magazín

www.kampocesku.cz

Tady se jednou něco
stane! Už se stalo,
pane purkrabí…

ZDARMA

n 2015

Potud národ
svůj, pokud šetří
svých památek.

Omyl na pražském orloji
ní výlet
Tip na „mokrý “ podzim
Má vlast cestami proměn
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po Česku

-Karel Jaromír Erben-
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Zlořečný je
ten, kdo pro
skývu chleba
opustí pravdu.
-Mistr Jan Hus-

Střípky památek
a zajímavostí
Češi stále častěji jezdí
kempovat

Historické
město roku
Festival
muzejních nocí
Deklamace
s budoucností

S babočkou vstříc létu
KAM až oko dohlédne

IV. ročník ankety

1.12.2015 19:09:28

Podpořte hlasem svůj oblíbený
kraj v osmi kategoriích:
n pěší turistika
n cykloturistika
n tradice
n zimní dovolená
n letní dovolená
n lázně, lázeňství, wellness
n výlety s dětmi
n památky

ZDARMA

OSM VÝHERCŮ získá po jedné ceně od všech partnerů projektu. Slavnostní
vyhlášení vítězných krajů proběhne v rámci doprovodného programu
prestižního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze ve dnech
18.–21. 2. 2016. Seznam osmi výherců hlasujících v anketě bude zveřejněn
na www.kampocesku.cz a v březnovém vydání magazínu KAM po Česku.

Hlasujte na: www.kampocesku.cz/anketa
do 31. ledna 2016

KAM vybírá z obsahu
Milí čtenáři,
začátek ledna je
tradičně časem bilancování, a tak i já, jako skoro
každý stárnoucí mužský,
zapátrám v paměti a pokusím se něco napsat.
Na prvním místě musím
díky svému příjmení
poinformovat o stavu
konzumace piva u nás.
Neuvěřitelné, naši muži pivaři vypili vloni o půl piva
týdně víc. Horší zprávou je, že dluhy českých domácností vzrostly na více jak 1,3 bilionu korun. Nepříjemným je také volný pád kazašského tengu, oslabení
vietnamského dongu a zpráva, že albánský lek bere
na hypertenzi lék. Ministerstvo školství představilo
ročenku OECD, podle které jsme hodnoceni nejlépe
v oblasti nejvyššího dosaženého vzdělání a naopak
jako jedni z nejhorších v oblasti platů učitelů. Jak je
vidět, v investicích do budoucnosti nám chybovala
i vláda. Ale i děti chybují a ještě více jejich rodiče,
kteří se jim v tom snaží zabránit. Bezchybní jsou snad
jen naši zákonodárci, kteří označili kuřáky za zabijáky
svého okolí. Pravda, kouření může zabíjet, ale co taková kriminalita, alkohol, drogy, nezodpovědní řidiči,
nezdravá jídla, exhalace či jedovaté houby? Zakázat
to všechno. A čím dřív s tím naši zákonodárci přijdou,
tím lépe. Stát sice nejspíš zbankrotuje, ale pak můžeme začít znovu, jen pokud možno lépe.
Málo radosti člověk v životě má, pokud sám
sobě nepomáhá. Ale ne lamentováním či otázkami
jako biblický Jób: „Proč existuje-li Bůh, nevinní trpí?“
Navrhuji najít si letos více času na sebe, své blízké,
kamarády, koníčky i zábavu, stejně jako na kulturu,
sport či turistiku. Věřím, že i naše redakce přispěje
svou troškou do mlýna v podobě zajímavých tipů
na výlety za zážitky, které vám nikdo nevezme ani
nezdaní.
Všem našim čtenářům přeji v roce 2016 jen to
dobré, pevné zdraví a rád bych, aby se vám splnilo
alespoň jedno z dosud nesplněných tajných přání.
Svět okolo pak bude mnohem barevnější, krásnější
i veselejší.
Luděk Sládek, šéfredaktor

PRAŽSKÝ

přehled
64. ročník

soutěž o vstupenky do Divadla Rokoko, slevové kupony

Když všechny cesty
vedly do Prahy
www.karlovapraha.cz

vyšlo
28. prosince
30 Kč
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(890 let)
Po úmrtí Vladislava I. nastoupil na český trůn, i přes rozpor
se zásadami seniorátu
(dědičné právo nejstaršího člena rodu na vládu), Soběslav I. Neshody se starším bratrem
Lothar III. v bitvě u Chlumce
Otou II. uspíšilo odnětí
(1126), Chronicon Pontificum
jeho moci nad správou
et Imperatorum (kolem
brněnského
údělu.
1450)
Ota neměl dostatek sil
k porážce Soběslava, proto se s žádostí o pomoc
obrátil na císaře Svaté říše římské Lothara III. V zimě
roku 1126 zahájili společně vojenské tažení do
Čech, které pro ně však skončilo porážkou v bitvě
u Chlumce 18. 2. 1126. Hrubě oba podcenili obranyschopnost a připravenost Soběslavovu. Navíc
byl Ota II. zabit a Lothar složitě vyjednával o svém
propuštění i propuštění dalších zajatců. Stalo se.
Lothar na oplátku Soběslavovi udělil české knížectví v léno, spolu s titulem nejvyššího říšského číšníka s právem hlasu při volbě říšskoněmeckého panovníka. Výsledkem byla stabilizace českého státu
a budování nové české zahraniční politiky.
Veronika Kočová

Dopisy čtenářů
Dobrý den, v příloze posílám fotografii se samolepkou Kam po Česku. Našli jsme ji na německé straně
Krušných hor – Fichtelbergu. Krušné hory jsou naše
oblíbená destinace. Váš časopis čteme celá rodina,
turistika nás baví a v časopise najdeme vždy mnoho inspirací k výletům.
Zdraví vás Dr. Jana Horníková, Praha
Dobrý den, paní doktorko, tak přece někdo naši samolepku našel, a dokonce v Německu. Děkujeme za
zprávu a poštou Vám zasíláme malé překvapení.

KAM na výlet s VÁCLAVEM POSTRÁNECKÝM
Václav Postránecký se narodil 8. září 1943 v Praze.
Herectví se věnoval již od
svého dětství, byl členem Dismanova rozhlasového dětského souboru, jako dítě si zahrál
i v několika starších českých filmech. Vyučil se zámečníkem.
Na divadle působí od počátku 60. let 20. století. Již v roce
1956 se objevil v dětské roli na
scéně Tylova divadla. V roce
1968 byl jakožto vítěz soutěže
Divadelních novin krátkodobě
ve Velké Británii, v letech 1969
až 1978 působil v činoherním
souboru Městských divadel pražských. V roce 1979
se stal členem činohry Národního divadla v Praze.
Od 90. let působí jako funkcionář Herecké asociace, jež uděluje Ceny Thálie, v letech 2005–2011
byl jejím prezidentem. Dlouhodobě se věnuje také
dabingu, v roce 2005 mu byla udělena Cena Františka Filipovského za nejlepší mužský dabérský výkon
ve francouzské filmové komedii Zločin v ráji.
Nezapomenutelná je jeho tatínkovská postava,
kterou si zahrál v divácky velmi úspěšném a dnes již
legendárním filmu S tebou mě baví svět z roku 1983.

Kam byste pozval
naše čtenáře?
To místo, které já
mám rád, raději neřeknu, aby tam nebyla tlačenice.
Mohl byste alespoň naznačit?
No těch míst je víc
a nerad bych nějakému
ukřivdil.
Třeba před padesáti
lety jsme se ženou stanovali v Peci pod Sněžkou
a letos v létě jsme si tam
znovu zajeli a zažili jsme
tam opět překrásné chvíle. Ubytovali jsme se v klasické
krkonošské chalupě u báječných lidí. Dokonce jsme
si tam udělali túru, během které jsme, s ohledem na
náš věk, docela pokořili Krkonoše, protože jsme ušli
asi 12 km.
A teď, pokud čas dovolí, se zase chystáme na Šumavu. Tam to máme také moc rádi.
Děkuji za milé pozvání na výlet a ráda bych Vám
za celou redakci popřála hodně zdraví a ještě mnoho
dalších krásných rolí.
Marcela Kohoutová

Dobrý den, jak jsem tak listoval posledním číslem
časopisu KAM po Česku, zaujal mě na prostřední
dvoustraně kalendář na rok 2016, ale nesedí tam
označení státních svátků. Zajímalo by mě, odkdy se
5. a 6. jako svátek slaví v červnu, že by parlament,
a nebylo by divu, určil tyto dny na červen?
Přeji hezký den, J. Valda
Dobrý den, pane Valdo, zcela rozumím Vašemu sarkasmu a máte pravdu. Je to však pouze tisková chyba, která nevznikla v PČR, ale v nadšení z dalšího dne
volna v kalendáři našich pracujících, kdy jsme omylem umístili červencové svátky do června. Opravený
kalendář najdete na www.kampocesku.cz. Za chybu
se všem čtenářům omlouváme.

jsem to holt bába pohlupavá! Moc se omlouvám!
Přeji hezký advent, příjemné svátky vánoční a hodně zdraví v novém roce 2016!
M. Špačková (MiŠ)
Naopak, paní Špačková, jste šikulka, která dnes již
bez problémů zvládá soutěžit s námi na internetu.
(Paní Špačková reagovala na naši odpověď, kde má
hlasovat do soutěží na internetu.)

Pokud se jedná o výhru z Permonia
Oslavany, psali jste, že se mi ozvou,
dodneška (20. 11.) se neozvali.
Kulísek, Brno
Pane Kulísku, protože jste si výhru
nemohl vyzvednout v Permoniu,
Permonium odeslalo výhru poštou.
Proč Vám nebyla doručena, nevíme,
ale Permonium výhru zaslalo ještě
jednou – tak věříme, že ji tentokrát
dostanete.

Moc se těšíme na další vydání vašeho oblíbeného
časopisu KAM po Česku, přejeme hodně dobrých
nápadů a tipů pro malé i velké. S pozdravem a přáním příjemných vánočních svátků a pohodového
nového roku 2016, hlavně štěstí, zdraví, hodně inspirace pro další vydání KAM po Česku.
Marie Fialová a vnoučata, Karlovy Vary

Srdečně zdravím a moc děkuji! Bylo
mi divné, že mně to jaksi nešlo,
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Vážení, odpovídám na soutěžní otázku... a též poděkování za krásný magazín v celém ročním průřezu. Přeji pěkné prožití svátků vánočních a šťastný
nový rok.
Josef Andris, Jaroměř

Vážení přátelé, děkuji za skutečně pestrý a zajímavý časopis, který čtu od A do Z! Vynikající grafická
úprava a zpracování. Je to super! Jen tak dál.
Váš čtenář Hovorka, Praha
Děkujeme...
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © redakce

Knížectví v léno

Najde se Anežka?

Snad do 30 let (nevíme datum narození) si bezstarostný princ Vladislav užíval
života „zlaté mládeže“ středověku. Dokud nepřišel přelomový rok 1140 a další
události v rychlém sledu.

(805 let)

Během roku se stihl oženit s příbuznou
císaře Gertrudou Babenberskou a díky intrikám velmožů usednout na knížecí stolec
k nelibosti „čekatele“
Konráda III. (nejstaršího Přemyslovce). Snad
šlechta věřila, že bude
snadno ovladatelnou
budoucí loutkou jejich
politických hrátek. To
by s jedním nejspíš zamávalo, ale ne tak s Vladislavem II. Razantně
se vpravil do role panovníka, čímž vyvolal stupňující se odpor hlavně
na Moravě. Vůbec s ničím se nemazlil a v duchu své
doby nechal rok po svém nástupu na trůn (1141)
spiklence zhoupnout na šibenicích. Krvavé žně pokračovaly i v roce následujícím. Po otevřené vzpouře moravských knížat a prohrané bitvě Vladislava
u Vysoké na Čáslavsku, kdy měl opravdu namále,

Císař Fridrich I. Barbarossa a Vladislav II. táhnou na Milán (1158)

uprchl do Prahy. S pomocí diplomatických vztahů
v zahraničí a díky následnému příchodu německých vojsk však odpor zlomil. Vladislav II. a jeho
z pohledu středověku ničím neobvyklý nástup na
trůn je příkladem, kdy tragické události otevřely
prostor pro následné období 30 let vlády relativní
stability a prosperity.
Babok

Dcera
českého
krále Přemysla Otakara I. Anežka (okolo
21. ledna, snad 1211),
která odložila královské roucho, aby mohla
pomáhat chudým, se
stala patronkou českého národa. Přestože
se jedná o výraznou
Anežka na iluminaci v Brevíři
osobnost naší histokřižovnického velmistra Lva
rie, její život je obestřen řadou nejasností. Jednou z nich je například
otazník nad místem jejího posledního odpočinku.
Zemřela v úctyhodných 70 letech 2. března 1282
a pohřbena byla o dva týdny později v kapli Panny
Marie v klášterním kostele sv. Františka. Odtud její
ostatky přenesly řádové sestry na místo, po kterém
lidé pátrají už dlouhých sedm století. Existuje výrok stigmatizované Anny B. Tomanové, že ostatky
Anežky se nacházejí pod oltářními schody kostela
svatého Haštala v Praze. Po archeologickém průzkumu sondami bylo zjištěno, že pod oltářem se
opravdu nacházejí hroby, leč z období baroka. Nadále tedy vyvstává otázka, najde se Anežka Česká?
Angelika Sedláčková

Jan a Karel, mladíci tvořící dějiny (685 let)

Nejen pozlacený list

Těžko bychom dneska uznávali Karla IV. jako nejvýznamnějšího panovníka na
českém trůnu, kdyby vyšel podlý plán milánskému šlechtici Azzovi Viscontimu.
Ten pro něho „na uvítanou“ objednal traviče.

(660 let)

Ačkoli Jana Lucemburského Čechy ani moc
„nebavily“, diplomatickým úsilím ověsil různými „přílepky“ Království
české v podobě Chebska,
Horní Lužice a Vratislavi
se značnou částí Slezska.
Na přelomu 20. a 30. let
14. století byl Jan také
velmi aktivní v severní
Itálii, kde vystupoval jako
zastánce císařských i papežských zájmů. Podařilo se mu získat do říšské
zástavy od císaře v Lombardii města Brescii, Bergamo, Parmu, Cremonu,
Pavii, Reggio, Modenu
a v Toskánsku Luccu. Počátkem roku 1331 zkušený, přesto mladý 35letý
panovník povolává svého sotva 15letého syna,

Karel IV. na votivním obrazu Jana Očka z Vlašimi (asi 1371)

nám známého jako Karel IV., s manželkou Blankou z Valois z Lucemburku, aby působil jako jeho
místodržící v lucemburské italské signorii. Mladík po mnoha týdnech
cestování přes Mety,
Lotrinsko, Burgundsko
a Savojsko přijíždí se
svým doprovodem na
Veliký pátek do města
Pavia, kde na něho číhá
past v podobě otrávené
snídaně. Karel naštěstí
nejedl, protože šel na mši
a přijímání, proto chtěl
zůstat nalačno. Díky jeho
bystrosti či víře byl travič odhalen a pomyslná
hvězda budoucího Otce
vlasti mohla stoupat
vzhůru dál.
Babok

Zlatá
bula
Karla IV. vydaná
roku 1356 je považována za nejdůležitější ústavní
dokument Svaté
říše římské. Platila
dlouhých 450 let,
až do samotného
zániku Svaté říše
římské (1806). Na
tvorbu buly ale
Zlatá bula císaře Karla IV.
nebyl císař sám. Ke
spolupráci přizval
biskupa Jana ze Středy, kterému jako svému kancléři zcela důvěřoval. Společně vytvořili dokument
opatřený zlatou pečetí, jehož první díl byl schválený v Norimberku 10. 1. 1356 a díl druhý na Vánoce
téhož roku v Métách. Předmluvu Zlaté buly tvoří
lyrická báseň. O listinu byl velký zájem, například
ve Frankfurtu nad Mohanem, který také usiloval
o statut císařského města. Záhadou však zůstává
ztráta listiny během 2. světové války, kdy jí dostal
darem Adolf Hitler. Od té doby jako by se po listině
země slehla.
Angelika Sedláčková

foto © Wikimedia Commons

Přerod v odpovědného panovníka (875 let)

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons
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Historia magistra vitae Žižka je mrtev! S husity je amen! (590 let)
Kdyby byly v 15. století mobily, určitě by přenášely jásavou, až úlevnou novinu o Žižkově smrti
mezi mnoha představiteli katolické církve. Když 11. října roku 1424 Jan Žižka u Přibyslavi
skonal, určitě si mnozí jeho odpůrci mnuli ruce a čekali, že se tím situace „sama“ vyřeší a vrátí
k tehdejšímu normálu.

leden 1166 (850 let)
Fridrich Barbarossa pověřil
českého krále Vladislava I. zásahem v Uhrách na podporu
Štěpána III. Byzantský císař
Manuel I. podporující Štěpána
IV. vytáhl k dunajské hranici.
K bitvě nedošlo a Vladislav dosáhl uznání Štěpána III. a vnučka českého krále Helena se provdala za císařova příbuzného.
7. února 1311 (705 let)
Mohučský arcibiskup Petr
z Aspeltu korunoval ve
Svatovítské bazilice patnáctiletého Jana Lucemburského
českým králem a jeho manželku, o tři roky starší Elišku
Přemyslovnu, českou královnou. Po slavnostním aktu následovala mše a průvod za doprovodu nadšených poddaných až
ke kostelu sv. Jakuba, v jehož
refektáři se konala velkolepá
hostina.
leden 1321 (695 let)
Po úspěšných politických
letech v zahraničí se král Jan
Lucemburský vrací do Čech,
kde jej zastupoval říšský maršál
Jindřich z Lipé. Výjimečné postavení pána z Lipé, životního
partnera ovdovělé české královny Alžběty Rejčky, dokládá
povolení razit vlastní minci,
které získal od krále Jana.
leden 1336 (680 let)
Po neshodách s otcem Janem
se Karel IV. chopil vlády
v Tyrolsku, kde převzal poručnictví nad svým teprve 14letým
bratrem Janem Jindřichem.
Cílem Karla bylo zorganizovat
jeho stoupence a uvést bratra
na markraběcí stolec. Nápad
se stavům zamlouval a předali Karlovi tyrolskou zemskou
správu.
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Fridrich IV. Bojovný, stejně jako král
a císař Zikmund Lucemburský, který
právě Fridrichovi za věrné služby udělil
Sasko-wittenberské vévodství a umožnil vznik Saského kurfiřtství. Oběma
husitský vojevůdce ležel v žaludku už
od roku 1420 a neúspěšné letní bitvy
o vrch Vítkov i podzimní bitvy pod Vyšehradem (tzv. první křížová výprava),
kterými Žižka vstoupil do dějin. V lednu 1426, dva roky po Žižkově smrti,
si Fridrich po vyhlášení třetí křížové
výpravy troufl do Čech a obsadil silnými posádkami Most a Ústí nad Labem,
pro další plánovaný postup na Prahu.
Dlouho se ale neradoval. Husité se
navzdory vnitřním rozporům dokázali
rychle sjednotit pod novým vůdcem

Žižkova smrt na obraze od Josefa Mánesa

Prokopem Holým a v létě 1426 v rozsáhlé bitvě u Ústí nad Labem pobít
zhruba 4 000 cizáků a přeživší vytlačit
za hranice. Noční můra všech katolíků
s názvem „husité“ pokračovala dál…
Babok

foto © Wikimedia Commons

Velkou radost musel mít i míšeňský
markrabě a od roku 1423 saský kurfiřt

Proboha, udělejme v Čechách konečně pořádek!
(545 let)
Není na světě člověk ten, který by se zavděčil Čechům všem.
Česká kotlina je totiž společensko-politický útvar, kde jsou asi
zvláštní vibrace, protože nám nic nevoní, nic se nám nelíbí,
všichni kromě nás jsou takoví či makoví a vůbec pořád je si na
co stěžovat. Asi to máme prostě v genech.
Čechy přes dvě třetiny 15. století
byly pověstným hrncem, ve kterém
to z pohledu společensko-politického
vařilo, mlelo. Není divu, že sousedé
s obavami čekali, zda je nějaká husitská horda „nepoctí“ dobyvačnou
návštěvou a multikulturně neobohatí
kacířskými myšlenkami. Není divu,
že katolická Evropa i sousední Sasko
měly z českého dění „smíšené pocity“. Navíc když poučeni husitskými
rejsy či výboji (známe z dějepisu pod
eufemismem spanilé jízdy) si přály
stabilizaci poměrů. Počátkem roku
1471 poselstvo saských bratrských
vévodů Arnošta a Albrechta předalo

1211

(805 let)
Anežka
Přemyslovna
zvaná Česká
* leden 1211
† březen 1282
česká světice,
abatyše kláštera
Na Františku

tehdejšímu papeži Pavlu II. návrhy na řešení náboženského sporu
v Čechách a možnosti řešení sporů
mezi Uhrami a Polskem. Poinformovali o nezdarech křížových výprav
proti kališníkům i nechuti k válce
českého katolického panstva. Snaha
jejich ale vyšla naprázdno, protože
v březnu 1471 nenadále umírá král
Jiří z Poděbrad a otevírá brány Jagelloncům v cestě na český trůn. Navíc
je nedlouho po něm také vyměněn
papež Pavel II. za Sixta IV., který měl
raději úplně jinou zábavu (třeba povolil nevěstince). O tom ale někdy
příště.
Babok

1361

(655 let)
Václav IV.
* 23. 2. 1361
† 16. 8. 1419
český a římský
král, syn Karla IV.
a Anny Svídnické

Albrecht III. Saský

1756

(260 let)
František Josef
Gerstner
* 23. 2. 1756
† 25. 6. nebo
7. 1832
český matematik,
fyzik a průkopník
železnice

foto © Wikimedia Commons

únor 1061 (955 let)
Po úmrtí Spytihněva II., který
zrušil moravské úděly, nastoupil na trůn Vratislav II. Tento
panovník úděly opět obnovil
a rozdělil je mezi své bratry
Konráda, Otu a jejich potomky.
Vznikl tak brněnský, znojemský
a olomoucký úděl a jejich knížata začala razit vlastní mince.

foto © Wikimedia Commons
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Soud českých pánů (395 let)

Historia magistra vitae

Z Vídně do Prahy dorazil seznam 90 vůdčích osobností českého
stavovského povstání 20. února 1621. Ještě téhož dne začalo
zatýkání. Neúprosný soud bez možnosti obhajoby trval do
29. března. Konečným verdiktem bylo 27 trestů smrti a tři
vyhnání z města.

20. února 1416 (600 let)
Reakcí na upálení Jana Husa byl
protest české a moravské šlechty, která podepsala protestní
listinu. Ale kostnický koncil
vyhlásil půhon na všechny,
kdož podepsali. Šlechta na
toto nereagovala, a aby koncil
dokázal svou moc, nechal upálit
dalšího Čecha – Jeronýma
Pražského.

Zajímavostí je, že většina hledaných se na výzvu sama přihlásila,
pouze tři se pokusili o útěk. Celkem
61 obviněných bylo uvězněno v Bílé
věži Pražského hradu a v šatlavě Staroměstské radnice. Zbytek byl internován v domácím vězení. Každý z vězňů
byl podroben dlouhému výslechu
o 236 otázkách. Tribunálu přesedal
tehdejší královský místodržící Karel
z Lichtenštejna a jeho zástupcem byl
Adam z Valdštejna (strýc Albrechta
z Valdštejna). Proti českým pánům
byla vznesena mnohá obvinění, např.
vyhazování místodržících z oken, obsazení Hradu, vyhnání jezuitů, kupování statků konfiskovaných katolické

církvi, poskytnutí peněz a verbování
žoldnéřů stavovské armády a podobně. Hromadná poprava 27 vůdců stavovského povstání (tří pánů, sedmi
rytířů, 17 měšťanů), která se uskutečnila 21. června 1621 na Staroměstském
náměstí v Praze, byla nebývale krutou

Pamětní deska na Staroměstském náměstí

Kresba exekuce z 19. století

tečkou za událostmi, které začaly třetí
pražskou defenestrací a skončily porážkou na Bílé hoře.
-js-

Mí Pražané mi rozumějí (260 let)

foto © Wikimedia Commons

Kdo by neznal tento známý výrok Wolfganga Amadea
Mozarta (27. 1. 1756–5. 12. 1791), rakouského hudebního
skladatele, geniálního hudebníka a klavírního virtuosa.
Během svého krátkého života vytvořil neuvěřitelných
626 děl. Přes své nesporné nadání se uznání za života
nedočkal.

Malý Mozart s otcem Leopoldem a sestrou Marií Annou,
Paříž (1763)

1761

(255 let)
Kašpar Maria
hrabě ze
Šternberka
* 6. 1. 1761
† 20. 12. 1838
český
přírodovědec,
zakladatel NM

Narodil se jako jedno ze sedmi dětí Leopolda a Anny Marie
Mozartových. Otec brzy vytušil
jeho talent, proto již jako dítě
cestoval Amadeus po celé Evropě
a koncertoval. Svou první skladbu
složil v 5 letech, a uvědomíme-li
si, že zemřel v pouhých 35, složil
v průměru 18 skladeb ročně. Obdivuhodný výkon, nemyslíte? Byla
mu dána spíše ženská schopnost
soustředit se na několik činností současně. Přesto ve své době
doceněn nebyl, a už vůbec ne
v rodném Rakousku. Avšak Pražané ho milovali. Roku 1786 Praha

1831

(185 let)
Matice česká
1. 1. 1831
byla založena
nakladatelská
a osvětová
instituce

s nadšením přijala jeho Figarovu svatbu
a o rok později (1787) přichází s Donem
Giovannim. Opera vznikla v usedlosti
Bertramka, kam byl pozván operní pěvkyní Josefínou Duškovou a jejím chotěm.
Opera měla premiéru 29. října ve Stavovském divadle. Své poslední dílo Requiem
už ale nestihl dokončit. Zemřel ve Vídni
5. prosince 1791 na následky infekční nemoci a pro nedostatek peněz bylo jeho
tělo pohřbeno do skromného hrobu.
Nedlouho po jeho smrti se však objevily
spekulace, že byl otráven, a z jeho vraždy byl obviňován Antonio Salieri. Kdo ví,
třeba ano, třeba ne. 
Marie Kulinkovská

1831

(185 let)
Josef Hlávka
* 15. 2. 1831
† 11. 3. 1908
český architekt
a mecenáš

únor 1461 (555 let)
Aktivity Jiřího z Poděbrad se
zasloužily o jeho sílící moc. Na
jejím základě jej Fridrich III. po
jednání v Chebu ohledně koruny římskoněmeckého krále
učinil spoluvladařem. Byl také
pověřen panováním v českých
zemích a jeho poradcem mu
byl Martin Mair.
21. ledna 1471 (545 let)
Jiří z Poděbrad se vzdává poslední naděje vytvořit vlastní
vládnoucí dynastii. Pro zachování království před Matyášem
Korvínem předává vládu
Jagelloncům. Dle proroctví
měl za dva měsíce poté zemřít
v den, kdy kometa spadne
z východu. Stalo se, král Jiří
byl pochován ve svatovítské
katedrále.
24. ledna 1481 (535 let)
Narodil se Piram Kapoun ze
Svojkova, který je považován
za prapředka rodu Kapounů.
Rod si dokázal získat významné postavení díky působení
v purkrabství Pražského hradu
či skupováním zámků i statků
v Čechách nebo ve Skandinávii.
První větev rodu vymřela roku
1701, druhá ale stále existuje.
19. ledna 1516 (500 let)
Tuto noc se na obloze objevilo
první ze tří zatmění měsíce,
které mělo podle „proroků“
přinést do Čech velké utrpení.
Zpočátku byl ve vesnicích klid.
Avšak s příchodem posledních
dvou úplňků 13. 7. a 23. 12. zavládla mezi lidmi panika, kvůli
nedostatku úrody – přišla drahota a hlad.
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Historia magistra vitae Hussovic katovská tradice (255 let)

leden 1626 (390 let)
Po bitvě na Bílé hoře byl vydán
patent, kterým se zakazovalo oddávat nekatolíky. Lidé
se museli rozhodnout, zda
odejít z Čech, nebo se podvolit
římskokatolické církvi. „Pomoc“
přišla v podobě jezuitů, kteří po
dobrém i zlém přiváděli odbojné nekatolíky zpět do katolické
církve.
12. února 1736 (280 let)
Díky válce mezi lety 1733
a 1735, v níž bojovalo Rakousko
s Ruskem proti Francii, ztratil
František Štěpán I. Lotrinský
území Lotrinska a Francie
uznala pragmatickou sankci.
Z těchto důvodů a rodových
předpokladů byl schválen sňatek Marie Terezie a Františka
Štěpána.
leden 1786 (230 let)
Divadelní hra „Břetislav a Jitka
aneb únos z kláštera“ od
Václava Tháma (26. 10. 1765 –
okolo 1816) byla první původní
uvedenou českou dramatickou
hrou. Představení se hrálo v tehdejším Hraběcím Nosticově
divadle, dnes se jedná o divadlo
Stavovské, a v Městském divadle v Olomouci.
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Navštěvoval mostecké piaristické
gymnázium, ale pro sjeho původ jím
spolužáci opovrhovali a šikanovali ho.
Otec mu proto obstaral soukromého
učitele, ale učil se také od svého otce
znalého léčení lidí i zvířat. Nic naplat,
první popravu oběšením vykonal pod
dohledem otce (1776). Roku 1779
odešel do Drážďan a do Chebu, kde
byl městským katem strýc Karel Illián
Huss, kterého 16. 4. 1781 Karel vystřídal. Oženil se s o 20 let starší Žofií přes
zákaz jejích rodičů roku 1782. Manželství zůstalo bezdětné. Josef II. zrušil
trest smrti a Karel byl propuštěn. Dal
se na léčení a brzy získal skvělou pověst
k nelibosti lékařů, lékárníků i lazebníků.
Roku 1789 byla funkce popravčího obnovena a Karel opět zaujal své místo,

nyní ale už „jen“ vypaloval odsouzencům znamení hanby. Lidé se ho přestávali stranit a uznávali ho jako učence.
Začal studovat historii a prostudoval
dostupné prameny o dějinách Chebu,
které shromáždil do ilustrované kroniky
a folklor do rukopisu O pověrách. Byl
vášnivým sběratelem a jeho muzeum
starožitností, přírodnin a mincí v katovně navštěvovali lidé prostí, z nejvyšších
kruhů a několikrát i J. W. Goethe. Poté
co jeho sbírky Cheb odmítl, rezignoval
na služby městu a stal se kustodem
sbírek nově založeného Metternichova kabinetu na zámku Kynžvart. Zemřel 19. prosince 1838, pochován byl
na kynžvartském hřbitově, a co zmizel
kříž z jeho hrobu, zmizel i hrob samotný.
Alois Rula

Karel Huss na dobovém portrétu

foto © Wikimedia Commons

23. ledna 1621 (395 let)
Toho dne Fridrich Falcký ztratil
sympatie v Čechách pro germanizační tendence a uvalení
říšské klatby. Situace nebyla
pro Fridricha lehká, proto přesídlil i s dvorem do Haagu, kde
strávil zbytek života. Jeho smrt
je velkou otázkou. Dosud se
neví, jak a kde zemřel a kde je
pochován.

Karel pocházel z devíti dětí a byl jediným synem sudetoněmeckého Čecha Jana Pavla Husse.
Narodil se v Mostě 3. ledna 1761, ale pouze on a jeho dvě sestry se dožili dospělosti. Přestože
bylo vroucím přáním rodiny, aby nemusel vykonávat otcovo řemeslo, stal se i on katem.

„Plachty svinout a vzhůru do bezvětří!“ (190 let)
Kapitán plachetnice by si takovým rozkazem před více než 190 lety autoritu u svých mužů jistě
nezískal. Spíše by si koledoval o psychiatrické vyšetření. Díky Josefu Resslovi a jeho vynálezu
lodního šroubu však přichází přelom v lodní dopravě. Bezvětří přestává být postrachem
a kolesový pohon lodí mizí v technickém propadlišti dějin.
Přestože pocházel ze suchozemské Chrudimi a byl ze tří čtvrtin Čech, považují ho „za svého“
také Rakušané nebo Slovinci.
V monarchii se totiž o budoucích
hranicích národních států zatím
moc nevědělo. Ressel působil jako
lesník ve Slovinsku, v Chorvatsku
a také v italském Terstu. Právě tady
v letech 1821–1826 cestou pokusů
a omylů přichází na optimální tvar
šroubu a hlavně na jeho revoluční umístění na zádi mezi trupem
a kormidlem lodi. Pokus s ručním
pohonem 6 tun vážící lodě je
úspěšný a o rok později (1827) obdržel dokonce patent. Získal „sponzora“
a podnikl zpočátku velmi úspěšnou

1861

(155 let)
Jiří Stanislav
Guth-Jarkovský
* 23. 1. 1861
† 8. 1. 1943
český propagátor
sportu
a společenské
výchovy

zkoušku (1829) s velkým parníkem
Civetta (21 metrů, nosnost 33 tun).

Bohužel vlivem technické závady

1866

(150 let)
Karel Traxler
* 17. 1. 1866
† 15. 5. 1936
český katolický
kněz a šachista

na parním potrubí další pokusy
ukončil policejní zákaz. A jak to tak
u podobných převratných vynálezů bývá, rázem se vyrojilo plno
dalších „autorů“. Ressel se oficiálního uznání za svého života nedočkal. V roce 1857 umírá na malárii
a až o devět let později mu vynález
oficiálně přiznává Národní akademie věd ve Washingtonu. Na jeho
počest bylo postaveno mnoho pomníků, byly podle něj pojmenovány ulice, a v padesátých letech se
dokonce jeho portrét objevuje na
rakouské bankovce v hodnotě 500
šilinků a na poštovní známce Československa a Slovinska.
Babok

1871

(145 let)
Jiří Karásek
ze Lvovic
* 24. 1. 1871
† 5. 3. 1951
český básník,
spisovatel,
kritik a autor
divadelních her

foto © Wikimedia Commons

15. února 1611 (405 let)
Rudolf II. povolal do Čech
pasovské vojsko na pomoc
proti českým stavům. Pasovští
vedení Leopoldem Pasovským
v Čechách podnikli řadu
vpádů, ale pro nedostatek
financí byli donuceni k ústupu.
Matyáš II. proti nim bojoval
a poté převzal moc za svého
bratra Rudolfa II.

foto © archiv města Jimramova
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Když se narodil Brouček (170 let)

Historia magistra vitae

„A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam nepoletí. Jenom
ještě pozvali všecky ty broučky z roští.“ Kdo by neznal poetické vyprávění o Broučcích
z naší nejznámější knížky pro děti od Jana Karafiáta, které nám čítávaly naše maminky před
spaním.

19. ledna 1806 (210 let)
Václav Jindřich Veit byl český hudební skladatel. Jeden
z nejvýznamnějších hudebních
skladatelů poloviny 19. století
byl považován za předchůdce
Bedřicha Smetany. Po studiích
filozofie a práv působil jako
magistrátní úředník v Praze
a zároveň se také intenzivně
věnoval komponování.

svou nejslavnější knížku Broučci,
dílo tehdy oceňované pro nový
přístup k dětskému čtenáři. Zajímavostí je, že svou nejslavnější
knihu vydal anonymně. Ale až
po 70 letech bylo objeveno jeho
autorství. Podzim života prožil
v Praze, kde se věnoval práci na
revizi Bible kralické. Celoživotně
však bojoval s českou netolerancí
a nenávistí mezi katolíky a evangelíky, jak se dočteme v jeho pamětech. Svůj věčný sen sní Jan
Karafiát na Vinohradském hřbitově v Praze.
Drahomíra Samková

Budoucí evangelický kněz
a autor pohádek pro děti Jan
Karafiát (4. ledna 1846–31. ledna
1929) se narodil jako nejstarší
syn v celkem zámožné rodině
Františka Karafiáta v Jimramově. Své mládí zasvětil studiu na
německých gymnáziích. Díky
svým vlivným přátelům mu bylo
umožněno, aby vystudoval na
kněze v evropských metropolích
– v Berlíně, v Bonnu a ve Vídni.
Po ukončení studií v roce 1869
působil jako vychovatel v Kolíně nad Rýnem, dále jako vikář
v Roudnici a posléze se stal farářem v Hrubé Lhotě. Právě za zdejšího působení roku 1876 vydává

Pamětní deska na rodném domě,
odhalená v roce 1936

Rozporuplné rukopisy (150 let)

foto © Wikimedia Commons; Josef Mánes

V 19. století si český národ začal uvědomovat svou existenci. Chtěl se opět zařadit mezi vyspělé
národy Evropy. Byl to ale složitý proces, o čemž svědčí i slavný spor o Rukopisy královédvorský
a zelenohorský.

Rukopis královédvorský, vydaný roku 1861 v Praze

1876

(140 let)
telefon
14. 2. 1976
A. G. Bell
si nechal
patentovat
vynález telefonu

Spor o pravost začal krátce poté, kdy v roce 1817 došlo
k objevu Rukopisu královédvorského a o rok později Rukopisu zelenohorského. Dnes
je obecně zastáván názor, že se
jedná o falza, byť polemika pokračuje dál. Prvotní spor vznikl
o Rukopis zelenohorský, který
měl vzbudit dojem, že vznikl
už v 9. století. Druhý rukopis,
tvářící se jako z doby Václava II., tedy ze 13. století, byl
tenkrát přijat bez výhrad. Vrcholem sporu byl rok 1866, kdy
v únoru vyšel článek předního
českého filologa Jana Gebauera ve vědeckém časopise Athenaeum, který založil Tomáš

1891

(125 let)
Gustav Hilmar
* 30. 1. 1891
† 19. 3. 1967
český herec, malíř
a sochař

Garrigue Masaryk. Oba se shodovali,
že Rukopisy by se měly dále zkoumat,
přesto jejich postoj byl pro velkou část
veřejnosti, včetně té odborné, nepřijatelný. Gebauer byl dokonce obviněn
z vlastizrady. V pravost Rukopisů věřila
velká část vědecké obce a téměř celý
národ. K napadání jejich věrohodnosti
bylo třeba mít opravdu velkou odvahu a opravdu dobré důvody. Přitom
důkazů o jejich nepravosti je hned
několik. Zásadním je ale gramatický
a lingvistický rozbor. Rukopisy prošly
prakticky všemi možnými vědeckými
testy a rozbory, které nakonec vedly
k jednoznačnému názoru – falzifikáty.
Přesto spor kolem nich výrazně přispěl
k popularizaci české kultury a jejího šíření. 
Alice Braborcová

1896

(120 let)
Karel Svolinský
* 14. 1. 1896
† 16. 9. 1986
český malíř, grafik
a ilustrátor

9. ledna 1846 (170 let)
V lednu roku 1846 se narodil
Jakub Seifert, vlastním jménem Jakub Sayfert. Byl to český
herec a režisér. Syn divadelního
mistra ze Stavovského divadla
se dostal od ochotnických
souborů přes angažmá v Plzni,
scénu Prozatímního divadla až
do Národního divadla.
31. ledna 1846 (170 let)
Byla založena Měšťanská beseda, která sloužila jako reprezentační politicko-společenské
středisko pražských měšťanů.
První pokus o její založení
spadá už do roku 1844, byl ale
zamítnut. Koncem 20. století
využívaly jejich prostory například TV Nova či Sokol.
28. ledna 1886 (130 let)
Narodila se česká spisovatelka
Helena Čapková, později provdaná za Josefa Palivce, jenž byl
během války vězněn, a Helena
žila v ústraní. Proslavila se
zejména svou knihou „Moji
milí bratři“, která byla vydána až po její smrti a ve které
psala o svých bratrech Josefu
a Karlovi.
29. ledna 1886 (130 let)
Karl Benz, německý konstruktér,
na konci ledna roku 1886 získal
patent na první automobil
poháněný benzinem. První
veřejné představení prototypu
se konalo v červnu toho roku ve
městě Mannheim. Už tenkrát se
mohl vůz chlubit elektrickým
zapalováním, karburátorem
a vodním chladičem.
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Historia magistra vitae Kavalír snad na desátou (125 let)

František Smolík se narodil 23. ledna 1891 v Praze. Od
malička ho to táhlo k herectví, ale otec mu nepovolil studium na konzervatoři, a tak
se vyučil elektrotechnikem.
Svou hereckou dráhu začal
v kočovných a venkovských
divadlech, bojoval v 1. světové válce a po několika divadelních angažmá se v roce
1934 stal členem pražského
Národního divadla. Vytvořil zde stovky postav a svou
skromnost, slušnost, noblesu, laskavost i kavalírství přenášel rovněž do filmových
rolí. Představoval mezi svými

7. ledna 1911 (105 let)
Narodil se český spisovatel,
redaktor a fejetonista Zdeněk
Jirotka, známý především
díky své humoristické tvorbě.
Našel si zálibu v anglosaském
humoru, jenž mu byl inspirací
například v jeho prvním díle
„Saturnin“. Jako redaktor působil v Lidových novinách, týdeníku Dikobraz a dalších.
27. leden 1911 (105 let)
Karel Myslikovjan, český malíř
a krajinář, se narodil ve Pstruží
u Frýdlantu nad Ostravicí. Rád
a často maloval beskydskou
krajinu okolo Lysé hory. Již od
útlého mládí tíhl k umění, a to
především k malbě, vyučil se
malířem smaltovaného nádobí
v továrně ve Frýdlantu nad
Ostravicí. Věnoval se také studiu
krajinářství v Ostravě.
21. února 1921 (95 let)
Krompašské železárny zaměstnávaly více než 3 500 lidí.
Snižování přídělů základních
potravin však vyvrcholilo krompašskou vzpourou, při které
byli zabiti dva členové vedení
továrny a čtyři dělníci. Po událostech byla továrna uzavřena
a činnost obnovena až po roce
1945.
3. února 1926 (90 let)
Ústavní listina Československé
republiky zrušila prozatímní
ústavu z roku 1918. Jednou
z částí byl i tzv. jazykový zákon, který v roce 1926 upravil
jazykové nařízení, ve kterém
bylo mimo jiné také prohlášení jazyka československého
(českého nebo slovenského) za
jazyk státní.
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hereckými kolegy vzácně lidský typ,
jeho zdvořilost a ohleduplnost byly
vyhlášené. Karel Höger o něm prohlásil, že byl „kavalír snad na desátou“. Za Protektorátu se odmítal, pod
nejrůznějšími záminkami, podílet na
nacistické propagandě. Aby nemusel
účinkovat v propagační rozhlasové
hře, nechal si dokonce od známého lékaře zlomit nohu. Mravním kodexem,
který tolikrát vložil do svých postav, se
sám řídil i v soukromém životě. Jeho
manželka byla Milada Smolíková, herečka z filmů 30. let 20. století. Skvělý
herec a báječný člověk zemřel 26. ledna 1972 a stejně jako jeho manželka je
pohřben na hřbitově v Praze-Bubenči.
Drahomíra Samková

foto © www.esperanza.blog.cz

Jen málokdo si při slovech „Z hlediska vyššího principu mravního“ nevybaví Františka Smolíka,
kdy jako středoškolský profesor Málek ve filmu Vyšší princip podpořil před ztichlou třídou
atentát na Heydricha. Do role odvážného profesora jako by se zkoncentrovala celá lidská hloubka
a mravní kodex tohoto skvělého herce.

Světem pro nic za nic (115 let)
V lednu si připomínáme výročí narození českého novináře, básníka a také autora cestopisných
próz a románů Edvarda (Eduarda) Valenty. Narodil se 22. ledna 1901 jako syn zubního lékaře.
Ale již ve dvou letech přišel o otce a v šesti o matku. Proto vyrůstal v rodině strýce, který byl
spolutovárníkem, politikem a později i prvorepublikovým ministrem.
Studoval se sestrou Olgou a Jiřím
Wolkerem na prostějovském gymnáziu, kde také roku 1918 odmaturoval.
Po čtyřech semestrech na brněnské
technice nastoupil v roce 1920 do brněnské redakce Lidových novin, působil i v olomoucké a pražské pobočce.
Roku 1935 odešel a v následujících letech procestoval za podpory J. A. Bati
Kanadu, ostrovy Západní Indie, Guyanu a Madeiru. Také doprovázel
J. A. Baťu jako tajemník po USA. Vrátil
se do redakce, odkud ale v roce 1940
po zákazu činnosti odešel a stal se
spisovatelem na volné noze. V roce
1942 se odstěhoval do Voznice u Příbrami, kde žil v pronajaté vile Oldřichem Novým. Po válce pracoval jako

1911

(105 let)
Otakar Vávra
* 22. 2. 1911
† 15. 9. 2011
český filmový
režisér
a scenárista

odpovědný redaktor Dnešku a Knihovny Svobodných novin a jako redaktor
Svobodných novin. Koncem roku 1948

1916

(100 let)
Josef Těšínský
* 28. 1. 1916
† 7. 4. 1975
2. zpravodajský
důstojník
a pobočník za
2. světové války

byl zatčen a půl roku držen ve vazbě.
S první ženou měl tři děti, a když ovdověl, oženil se podruhé. Na sklonku života trpěl nemocí vnitřního ucha, která
vedla ke ztrátě sluchu. Eduard Valenta
zemřel 21. 8. 1978 v Praze a v roce 2005
byly jeho ostatky přeneseny na prostějovský hřbitov, poblíž hrobu Jiřího
Wolkera. K jeho z nejstěžejnějších cestopisům patří „Světem pro nic za nic“,
ke kterému se váže zajímavá historka.
J. A. Baťa si pozval Valentu a řekl mu, že
mu zaplatí cestu kolem světa. Valenta
se zeptal: „Proč?“ Baťa dopověděl: „Pro
nic za nic.“ Nebylo to ale pro nic za nic,
kamkoli na cestě kolem světa zavítal,
všude natrefil na firmu BAŤA.
Lucie Sládková

1926

(90 let)
Osvobozené
divadlo
8. 2. 1926
zahájení činnosti
divadelní sekce
Devětsilu

foto © Wikimedia Commons

24. ledna 1906 (110 let)
Narodila se Augusta
Machoňová-Müllerová, architektka, bytová návrhářka a publicistka. V roce 1948 byla spoluzakladatelkou Stavoprojektu
a její tvorba se nesla v duchu
socialistického realismu.
Spolupracovala s časopisy
Stavba a Architektura. Zemřela
11. září 1984 v Praze.

KAM to vidí

Historia magistra vitae

Zakladatelka hereckého klanu (100 let)

foto © www.kuchyne.dumazahrada.cz

Dlouholetá členka Národního divadla Jiřina Steimarová
pocházela ze slavného hereckého rodu Vendelína Budila.
Narodila se 24. ledna 1916 v Praze známému hereckému
páru Jiřímu a Anně Steimarovým. S otcem jezdila po
štacích a už jako pětiletá poprvé vystoupila v Národním
divadle.

Jiřina Steimarová v roce 1939

Po absolutoriu Pražské konzervatoře (1933) byla přijata do
Zlaté kapličky jako elévka. Po
čase získala stálé angažmá a fotogenické ženy si brzy všimli také
filmaři. Svou první hlavní roli dostala za války ve filmu Paklíč po
boku Oldřicha Nového. Filmové
partnerství s Novým si zopakovala
ještě v agitce Slovo dělá ženu, to
už ale elegánovi Novému navlékli
komunisté montérky. Z noblesní
dámy se v „nové době“ postupně stávala pradlena, hospodyně
a ve Švejkovi dokonce prostitutka.
Z prvního manželství se sochařem

Janem Kodetem měla syna-herce Jiřího
Kodeta, z druhého manželství s automobilovým závodníkem J. Juhanem
dceru-herečku Evelynu a dceru Julii. Po
emigraci druhého muže byla „potrestaná“ vyhazovem z Národního divadla
a zabavením majetku. Matka samoživitelka se třemi dětmi nakonec ale získala
místo v Karlínském hudebním divadle.
Posledním jejím filmem byl Čas sluhů
(1989) a seriálem Pomalé šípy (1993).
Jiřina Steimarová zemřela 7. října 2007
ve věku 91 let.
Rodinný klan ale žije dál. Ve stopách
slavné babičky dál kráčí vnučky Barbora
Kodetová a Anna Polívková. 
-mak-

Štěchovice ukrývají tajemství (70 let)

foto © Wikimedia Commons

Je jaro roku 1945. Druhá světová válka v Evropě se chýlí ke konci. Z Prahy vyjíždí 15. dubna
kolona nákladních aut na jih, naložených bednami. Poslání je přísně tajné. Měsíc nato již začínají
československé úřady pátrat po německém okupačním archivu.

Takzvaný Štěchovický archiv,
nebo chcete-li také Frankův archiv,
byl uložen nad Štěchovickou přehradou v rokli Dušno (uvádí se také rokle
Závist). Archiv měl obsahovat vrcholně důležité dokumenty, spisy úřadu

1931

(85 let)
Vladimír
Škutina
* 16. 1. 1931
† 19. 8. 1995
český publicista,
prozaik, dramatik
a humorista

říšského protektora, záznamy SS
v Protektorátu,
přísně tajné zprávy
z gestapa, citlivé
informace o nacistech, kolaborantech a tajných
agentech, včetně
soupisu pokladů
uložených na našich zámcích, a to
včetně korunovačních klenotů. V zimě 1946 skupina
amerických vojáků vstupuje 11. února
do štoly s uloženým archivem a bez vědomí československých úřadů odváží
bedny do Frankfurtu nad Mohanem.
Teprve příští den vypukl poprask a až

1951

(65 let)
Tomáš Durdík
* 24. 1. 1951
† 20. 9. 2012
český archeolog
a kasteolog

počátkem března byly bedny vráceny
našim úřadům zpět. Co bylo jejich obsahem, neví s jistotou nikdo. Nenašel
se totiž soupis věcí, podle kterého by
se dalo ověřit, zda něco chybí. Pokud
si Američané něco ponechali, a zcela
jistě ponechali, co to bylo? Co když dokonce původní obsah nahradili jiným?
Rokle u Štěchovic skrývají dál mnohá
tajemství, včetně údajného Štěchovického pokladu. Spiklenecké teorie
dokonce koketují s myšlenkou o Jantarové komnatě, kterou nacisté ukořistili
při svém tažení do Ruska. Odtud je už
jen krůček k nacistickým plánům tajných zbraní. Řada „zlatokopů“ se také
domnívá, že se jedná o poklad. Jisté ale
je, že Štěchovický poklad zatím nikdo
nenašel. 
Marie Kulinkovská

1951

(65 let)
Boris Rösner
* 25. 1. 1951
† 31. 5. 2006
český herec
a divadelní
pedagog

8. ledna 1931 (85 let)
Český herec Adolf Filip se
narodil v Pardubicích do rodiny kulisáka pardubického
Východočeského divadla, kde
po studiích na DAMU působil do roku 1967. Po odchodu do Prahy hrál v Divadle
Jiřího Wolkra, S. K. Neumanna,
Národním divadle a Divadle na
Fidlovačce. Zemřel 25. června
2007.
10. ledna 1931 (85 let)
Narodil se český country zpěvák
a textař Ladislav Vodička, známý též pod přezdívkou „český
Johny Cash“. Hrál například ve
skupinách Country Beat v čele
s Jiřím Brabcem nebo ve vlastní
skupině Vodomilové, se kterou
představil svůj největší hit „Řidič
tvrdej chleba má“.
17. ledna 1931 (85 let)
Na provizorně otevřeném
zimním stadionu v Praze na
Štvanici se odehrál první zápas
v ledním hokeji na uměle vytvořené ploše v Československu.
V roce 2000 byl stadion prohlášen kulturní památkou, ale pro
svůj havarijní stav byl v květnu
2011 zbořen.
10. ledna 1946 (70 let)
V Londýně se konalo první Valné shromáždění
Organizace spojených národů. Účastnili se jej zástupci
z 51 členských zemí včetně
Československa. V čele stál
předseda, předsedové výborů
a 21 místopředsedů. Dnes se
shromáždění koná každoročně
a jedná o věcech spojených
s chartou OSN.
16. ledna 1996 (20 let)
V prostoru mezi Marsem
a Jupiterem byla na jihočeské
hvězdárně na Kleti objevena astronomem Zdeňkem Moravcem
planetka 1996 BG. Objevitel
navrhl, aby byla pojmenována
na počest fiktivního českého
génia Járy Cimrmana, a tak
v únoru 1998 získala jméno
Járacimrman.
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Jedinečná Strahovská knihovna
Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách
a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek naší země.
Jeho nejznámější součástí je proslulá Strahovská knihovna.
Roku 1950 byl klášter uzavřen a řeholníci deportováni do sběrných táborů. V letech 1992−1993
byl Strahovský klášter obnoven a následně opraven. Především Filosofický sál prošel nákladnou
rekonstrukcí, trvající jeden a půl roku.
Strahovská knihovna je jednou z nejcennějších historických knihoven u nás. Uchovává přes
200 000 svazků, z toho přes 3 000 rukopisů a 1 500
prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech,
ale i v přilehlých depozitářích.

7. VELETRH CYKLISTIKY

www.forbikes.cz

1. – 3. 4. 2016

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem
Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II. Dnešní barokní podobu získal klášter v 2. polovině
17. a v 18. století.
Nashromážděné knihy nalezly v 17. století
útočiště v nově vybudovaném sále, který se dnes
nazývá Teologický. Hlavní klenutý sál Strahovské
knihovny, nazvaný Filosofický, o rozměrech asi
10 x 32 metrů, sahá přes dvě patra budovy a má
zhruba v polovině výšky ochoz. Vznikl úpravou původní sýpky v letech 1783−1785 s novým průčelím
od I. A. Palliardiho a sochami Ignáce Platzera.

www.strahovskyklaster.cz

Kdy byl otevřen tunel Blanka v Praze?
a)

1. září 2015

b)

19. září 2015

c)

9. října 2015

?

?

?

?

STATISTIKA
VELETRHU
ROKU 2015

Veletrh cyklistiky
v Evropy
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Zrnka
písku
Prahou turistickou

Cyklus pravidelných procházek po pražských památkách, parcích a dalších
zajímavých místech. Pro účast na akci stačí přijít v uvedený čas na start, zaplatit
startovné 20 Kč (děti do 15 let/5 Kč) a vyrazit dle podrobného popisu trasy.
Vybrané lednové akce:
9. 1. Večerní Prahou
start: Ústředí Klubu českých turistů (Praha 1, Revoluční 8a), 16.30–17.30 hod.
trasa 9,5 km: Staré Město – Pohořelec – Strahov –
Ladronka – Šafránka
cíl: Bílá Hora, 18–20 hod.
10. 1. Zimní Prahou
start: metro Ládví, u fontány, 9.30–11 hod.

Bez názvu-2 1

trasa 12 km: Okrouhlík – Troja – Velká skála
cíl: Kobylisy (restaurace U Blekotů), 11–13.30 hod.
23. 1. Courání Prahou
start: Újezd nad Lesy (cca 200 m od BUS Blatov),
9–11 hod.
trasa 12 km: Koloděje – Tábor – Běchovice – Blatov
cíl: Újezd nad Lesy (restaurace Na Blatově), 11–20 hod.
Více informací na www.prahouturistickou.cz

100 let fotografování
Blízkého východu
v českých zemích
2. 12. 2015 — 22. 1. 2016
výstava v Národním
technickém muzeu
A century of Czech
Orientalist photography
2 December 2015 — 22 January 2016
National Technical Museum
www.ntm.cz

Desert Grains
Ve spolupráci

Hlavní
partner Mediální partneři

Partneři
výstavy
foto:
Jiří Baum

15.12.2015 16:17:17 | 11
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Muchovo muzeum –

pozvánka na TOP školní výlet 2016
Přijměte naše pozvání do prvního muzea na světě věnovaného životu a dílu
proslulého, světově známého představitele secese Alfonse Muchy (1860–1939).
V muzeu, které se nachází v historickém centru hlavního města Prahy v barokním Kaunickém
paláci, si můžete prohlédnout výběr děl Muchy –
olejomalby, pastely, sochy, fotografie, ale i osobní
předměty, plakáty pro Sarah Bernhardt, legendární
pařížskou herečku konce 19. století. Vynechat byste také neměli návštěvu Muzea Franze Kafky, které
se nachází v Cihelné ulici na Malé Straně. Dlouhodobá expozice nabízí pohled do světa slavného
pražského rodáka Franze Kafky (1883–1924).

AKCE pro školy!
vstupné 30,- Kč/žák + pedagog u skupiny
nad 15 osob zdarma
denně od 10 do 18 hod.
Muchovo muzeum
Kaunický palác
Panská 7, 110 00 Praha 1
tel.: + 420 224 246 415
e-mail: shop@mucha.cz
www.mucha.cz

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Co je vyobrazeno na plakátu Zodiak (1896)?
a) roční období
b) hodiny
c) znamení zvěrokruhu

3. V kterém roce vznikl plakát Princezna Hyacinta?
a) 1911
b) 1929
c) 1922

Své odpovědi nám posílejte do 15. února z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu
redakce. Deset autorů správných odpovědí obdrží upomínkové předměty věnované Muchovým
muzeem.

foto © Mucha Trust 2015

?

2. Ve kterém městě se narodil
secesní malíř Alfons Mucha?
a) Hodonín
b) Ivančice
c) Opava

12 | www.kampocesku.cz
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INVISIBLE EXHIBITION IN PRAGUE

NEVIDITELNÁ
VÝSTAVA
PRAHA

Prášilský ráj
Máte rádi šumavskou přírodu, nebo ji ještě neznáte? V obou případech vás rádi
pozveme do Prášil, kde můžete prožít nejen víkend nebo vaši dovolenou, ale
můžete zde přijet i na školu v přírodě, školní výlet či sportovní soustředění.
Pro všechny máme nabídku ubytování, stravování, zážitků, sportovního vyžití a krásné přírody.
Nabízíme ubytování v šesti objektech, kde si určitě
vybere každý. V Prášilech naleznete hostinec U Michala, cukrárnu Pampeliška a prodejnu potravin.
Dozvíte se zde, jak a kde si objednat vyjížďky na
koních nebo vyjížďky se psy. Zjistíte, kde je botanická zahrada, keltská vesnice, dětské hřiště, lanový park nebo bizoni. Dovíte se, jak se dostat na
místa, jako jsou Prášilské jezero, jezero Laka, Stará

Hůrka, Hauswaldská kaple nebo rozhledna Poledník. Pro firmy nabízíme prostory ke školení až pro
70 osob a pro školy kompletní zajištění škol v přírodě nebo exkurzí.
IC U Michala
Prášily 111, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 589 029
e-mail: info@prasilskyraj.cz
www.prasilskyraj.cz
www.rotaprasily.cz

Dobrodružná
hodinová prohlídka
v naprosté tmě,
za doprovodu
nevidomého průvodce.
Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1/23 Praha 2
všení dny: 12.00-20.00
víkendy: 10.00-20.00

Rezervace nutná předem!
777 787 064
info@neviditelna.cz

www.neviditelna.cz
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Vimperk vás okouzlí
svou atmosférou
Šumavské město ležící 700 m nad
mořem v údolí řeky Volyňky je známé
bohatstvím kulturních památek,
jejichž dominantou je zámek. Kromě
zámku zde můžete navštívit např.
Minimuzeum Zlaté stezky nebo
městskou zvonici s úžasným výhledem
do širokého okolí.

Přijměte naše pozvání na strakonický hrad, který
založil rod Bavorů na počátku 13. století, do expozic regionálního muzea a na akce, které jsme pro
sezonu 2016 připravili pro děti i dospělé. V nově
opraveném hradním areálu na vás čekají motocykly a zbraně světoznámé značky ČZ, historie
výroby fezů, expozice dud a dudáctví, jedinečná
kapitulní síň s ambitem a vyhlídková věž Rumpál,
dominanta hradu.

Jen 17 km od Strakonic se vrátíte do dob dávno minulých, do areálu mlýna s původní mlýnicí
a s funkčním mlecím zařízením a mlýnským kolem,
s původním hospodářským vybavením, domácími
zvířaty, rybníkem, stodolou a chlévem. Čeká na vás
i silný životní příběh rodiny Harantů, posledních
mlynářů. Atmosféru života na mlýně návštěvníkům
připomínají tematické akce s ukázkami tradičních
řemesel, zvykoslovím, pečením chleba a zpracováním zemědělských plodin. Pro děti jsou vždy připraveny dílničky a venkovské hry. Zážitek pro celou
rodinu, to je návštěva Vodního mlýna Hoslovice!

Vzhledem ke své poloze je Vimperk ideálním
výchozím bodem jak pro turisty, tak pro cyklisty.
Věříme, že si vyberete, a příjemně tak ve Vimperku
strávíte svůj volný čas!
Doporučujeme...
6. 8. Bitva na Winterbergu – 6. ročník válečného
klání
27. 8. Vimperská zámecká slavnost – tradiční řemeslné trhy doplněné o bohatý program
20.–23. 9. NaturVision – 15. ročník filmového festivalu o zvířatech a přírodě
Turistické informační středisko Vimperk
nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.vimperk.cz

VÝBĚR AKCÍ 2016
Řeka Otava vypráví, výstava
Léto pod Rumpálem
Indiánská muzejní noc
Zadudej, dudáčku, výstava
Obrazy a plastiky:
K. Bečvář, J. Samec, J. Kožíšek
Adventní trhy pod Rumpálem

2. 4. – 29. 5.
červen–září
25. 6.
19. 8. – 18. 9.
25. 8 – 30. 10.
2. 12. – 4. 12.

CYKLUS ŽIVOT NA MLÝNĚ 2016
Velikonoce
Jaro na mlýně
Vyhánění dobytka na pastvu
Domácnost paní mlynářky
Dožínky
Konopická
Den mlynářů
Zlatý posvícení

19. 3.
16. 4.
8. 5.
18. 6.
13. 8.
3. 9.
17. 9.
8. 10.

Návštěvníkům na hradě a mlýně nabízíme:
komentované prohlídky s průvodcem
rodinné a sdružené vstupné (hrad/mlýn)
vstup zdarma pro děti do 6 let
PŘIJEĎTE ZA ZÁŽITKEM!
otevřeno: duben–říjen
www.muzeum-st.cz
Muzeum středního Pootaví Strakonice
tel.: +420 380 422 608
e-mail: informace@muzeum-st.cz
Vodní mlýn Hoslovice
mobil: +420 731 907 308
e-mail: mlyn@muzeum-st.cz
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Jindřichův Hradec
stojí za návštěvu
Historie města se začínala psát již od poloviny 13. století a také díky ní dnes
můžeme návštěvníkům nabídnout řadu památek, které jsou významným
dokladem české historie. Například Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, třetí
nejrozsáhlejší zámecký komplex v ČR, unikátní expozice Domu gobelínů, Muzeum
Jindřichohradecka, kde mimo jiné uvidíte unikátní Krýzovy jesličky, nebo Muzeum
fotografie v areálu bývalé jezuitské koleje. Pobyt u nás vám zpříjemní řada
kulturně společenských akcí pořádaných po celý rok. V uplynulých letech město
také pracovalo na propojení Jindřichohradecka se sousedícími oblastmi a regiony.
Dokladem toho je Cyklotrasa Partnerství, která začíná i končí v Jindřichově Hradci.
V roce 2016 chceme v partnerských projektech pokračovat v oblasti České Kanady.
Na shledanou u nás v roce 2016.
Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Pokud se rozhodnete letos navštívit třetí nejkrásnější město jižních Čech, již v prvních měsících
se osou dění u nás stávají především akce společenského charakteru a tradiční historie. Zábavné
tematické plesy, koncerty, divadla a především
pestrý masopustní průvod, jehož dějiny mají kořeny hluboko v historii města, budou dobrým důvodem k návštěvě. Neodmyslitelně k němu patří rozjařené masky, tancovačky, vystoupení ochotníků
nebo zabijačkové hodování na náměstí Míru. Letos
se Jindřichův Hradec – stejně jako v minulých letech – zapojí do krajského projektu, který tentokrát
nese název Jižní Čechy olympijské. V rámci této
události se v Jindřichově Hradci 29. a 30. července
uskuteční dvoudenní road show. Třicátý červenec

potom také značí začátek dalšího ročníku turistického TOP týdne, který už šest let nabízí turistům
výběr z nejlepších, nejzábavnějších a nejzajímavějších kulturních a společenských akcí, které se

odehrávají v nezapomenutelných kulisách letního
Jindřichova Hradce a jeho blízkého okolí. TOP týden 2016 odstartuje tradiční akcí, pokusem o vytvoření nového rekordu – tentokrát s olympijskou
tematikou.

Pozvání na akce první poloviny roku
26. 3. Velikonoční veselice – oslava příchodu jara
21. 5. Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál – oficiální zahájení turistické sezony
8.–9. 7. Jindřichohradecká činohra
30. 7. – 7. 8. TOP TÝDEN 2016
15.–19. 8. Do klobouku – festival pouličního
umění
20. 8. Opera na zámku – Libuše Bedřicha Smetany
26.–27. 8. XI. pivní slavnosti – slavnosti piva
a dobré muziky, s ochutnávkou piva z českých pivovarů
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
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Lev berberský

Zoologická zahrada
v Plzni v zimě nespí

Když malí nevědí, velcí poradí…

Plzeňská zoologická zahrada je pro své návštěvníky otevřena 365
dní v roce. Nízké teploty neodradí milovníky zvířat a stále více z nich
přichází právě v době, kdy rtuť teploměru zrovna nešplhá k tropickým hodnotám.
V lednu či v únoru žije zahrada zajímavým životem. Obyvatelé severu a hor jsou spokojeni. Více je
vidět na vlky, svojí elegancí vynikají irbisové, tygři
i pumy. Ale zdatně jim konkurují i zebry nebo několik druhů otužilých a činorodých opic. Část dne
stráví venku kočkodani, giboni nebo makakové.
Pokud vysloveně nemrzne, zdravotní procházkou nepohrdne ani nosorožec indický Baabuu.

Irbis horský
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Kulan

Úžasnou podívanou jsou potom plameňáci na
sněhu, při výrobě koulí lze občas načapat i šimpanze. Jedinými zcela ukrytými chovanci jsou dřímající
medvědi ve svých doupatech a také hibernující suchozemské želvy.
A v lednu či v únoru nemohou chybět cestopisné a přírodovědné přednášky na EVVO na statku Lüftnerka. Počínaje masopustním průvodem
propuká nový ročník doprovodného víkendového
programu.
A pokud by náhodou uhodily opravdu velké
mrazy – zahrada má k dispozici velké množství
útulných vytápěných pavilonů, jako Tropický pavilon Z s Královstvím jedu, Tajemný svět africké noci,
Madagaskar, Pavilon žiraf a nosorožců, Svět v podzemí nebo Sonora. Nepočítaje desítky dalších
krytých pergol a průhledů do vnitřních expozic
a také statek Lüftnerka. Nu a pro vysloveně zimní
zahřátí stojí za to zavítat do expozice Akva Tera na

1. Jak se jmenuje nová unikátní expozice
v 1. patře vstupní budovy Světa v podzemí,
která je poctou cestovatelům Miroslavu
Zikmundovi a Jiřímu Hanzelkovi?
a) Past na rovníku
b) Pocta plzeňskému rodákovi
c) Cestovatelé Zikmund a Hanzelka
2. Kdy byla založena plzeňská zoologická
zahrada?
a) 1. září 1922
b) 2. září 1926
c) 3. září 1927
3. Zoologická zahrada v Plzni chová
v současnosti jako jediná v ČR:
a) nosorožce indické
b) varany komodské
c) tučňáky Humboldtovy

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. února
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od ZOO Plzeň dvě
volné vstupenky.
Palackého třídě s obyvateli tropů a subtropů čtyř
světadílů.
Docela jiný svět se těší na vaši návštěvu.
Otevírací doba od listopadu do března
ZOO (areál): denně od 9 do 17 hod.
(pokladna otevřena do 16.30 hod.)
Akva Tera: denně od 10 do 19 hod.
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň
tel.: +420 378 038 325
e-mail: zoo@plzen.eu
www.zooplzen.cz
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Art Centrum Galerie 4

Proč v roce 2016 do Chebu
Třeba proto, že Cheb má od 4. 12. loňského roku tak ohromující a krásný prostor
věnovaný fotografii, jaký si jen milovník tohoto umění dokáže představit.
Artcentrum Galerie 4 sídlí v prostoru nově přebudovaného barokního špýcharu
na Františkánském náměstí.
Ve dvou podlažích nabízí zajímavě členěnou plochu věnovanou fotografiím, kavárnu, místo pro workshopy, vše s bezbariérovým přístupem. Přestavba, která byla

financována z prostředků Karlovarského kraje,
proběhla pod dozorem památkářů a je vynikajícím příkladem oživení historické budovy.
(www.galerie4.cz)

EXKURZE
& DEGUSTACE
Nestačí ji vidět... Nestačí ji cítit...

Musí se ochutnat!

Navštivte Jan Becher Muzeum v centru
Karlových Varů, kde se Becherovka od roku
1867 po dlouhých 143 let vyráběla. Přímo
v prostorách muzea jsme pro Vás připravili
milé překvapení: ochutnávku nejen výtečné
Becherovky, ale i ostatních produktů firmy
Jan Becher. Provedeme Vás naší bohatou
expozicí včetně nově zrekonstruovaných
sklepních prostor a ukážeme Vám množství
dobových exponátů a fotografií. A protože
přesné složení Becherovky je již více než
208 let tajemstvím, pozveme Vás na
projekci filmu, který Vám možná odhalí
některá tajemství výroby tohoto magického
likéru ze srdce Evropy.

ČEKÁME VÁS DENNĚ

9.00 - 17.00

T.G.MASARYKA 282/57, 360 01
КАRLOVY VARY
tel.: +420 359 578 142 ,
muzeum@pernod-ricard.com
www.becherovka.cz

Fotografické ateliéry na Chebsku na přelomu
19. a 20. století
1. 1. 2016 – 30. 4. 2017 | stálá expozice
Třicet let Galerie 4
1. 1. – 27. 2. 2016 | výstava100 nejvýznamnějších
českých a zahraničních autorů vystavujících v Galerii 4 za uplynulých 30 let
25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF SU
11. 3. – 29. 4. 2016
Míla Preslová
6. 5. – 4. 6. 2016 | autorská výstava jedné z našich
nejzajímavějších konceptuálních fotografek
Po stopách kralevice Karla
6. 5. – 25. 6. 2016 | výstava k 700. výročí narození
Karla IV
Chebské dvorky
9. 6. – 30. 7. 2016 | výstava fotografií českých a zahraničních autorů, účastníků 14. ročníku festivalu
uměleckých projektů s mezinárodní účastí Chebské dvorky 2016
KontAKTfoto 1996–2016
1. 7. – 30. 7. 2016 | výsledky fotografických
workshopů portrétu a aktu s mezinárodní účastí
v uplynulých 20 letech
Antonín Střížek – Fotografie a obrazy
5. 8. – 30. 9. 2016
25. let Katedry fotografie a nových médií VŠVU
7. 10. – 3. 12. 2016
Ivana Lomová
9. 12. 2016 – 31. 1. 2017 | výstava významné představitelky fotorealistické malby

TOP akce 2016
Festival Chebské dvorky 2016
8.–11. 6. 2016 | 14. ročník open air festivalu uměleckých projektů s mezinárodní účastí. Cílem festivalu je předvést laické i odborné veřejnosti široké spektrum uměleckých oborů a tvůrčích aktivit
Karlovarského kraje, hostů z Čech i ze zahraničí
a zapojení jednotlivců i skupin z řad veřejnosti do
tvůrčího procesu formou performancí, interaktivních programů apod. V roce 2016 se opět představí
současné i klasické techniky fotografie, malířství,
sochařství, prostorové instalace a interaktivní akce
výtvarné /návštěvník – umělec/. Důležitou součástí festivalu je divadelní a hudební program, který
mimo obvyklých sólistů či seskupení zahrnuje i novější trendy v těchto oblastech. Během festivalu
ožijí tímto způsobem chebská zákoutí, zahrady,
uličky, jinak nevyužitá prostranství a především
dvorky a dvory v historickém centru města Chebu.
(změna programu vyhrazena)
www.galerie4.cz
www.cheb.cz
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Památník Terezín v roce 2016
AKCE
5. 5. JOM HA´ŠOA
Vzpomínková akce na paměť obětem šoa konaná u příležitosti
výročí povstání ve varšavském ghettu (19. 4. – 16. 5. 1943).
 začátek ve 14.00 hod., dvůr před modlitebnou –
Dlouhá 17, Terezín
 spolupořadatel: Federace židovských obcí v ČR
a Terezínská iniciativa
 program: Synagogální sbor Curych (Švýcarsko)
15. 5. VÝROČÍ POSLEDNÍ POPRAVY
V MALÉ PEVNOSTI
Položení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti.
 začátek v 9.00 hod.
15. 5. TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2016
Vzpomínková akce u příležitosti 71. výročí osvobození k uctění
obětí nacistické perzekuce.
 začátek v 10 hod. na Národním hřbitově před Malou pevností
 pořadatel: Památník Terezín pod záštitou Ministerstva kultury ČR
 spolupořadatelé: Ústecký kraj, Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, Město Terezín,
Federace židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa
Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.)
je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena! Po celý den
se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku
Terezín.
27. 6. PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ
POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 – 27. června 1950)
 v 10.00 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín
 ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR
25. 9. TRYZNA KEVER AVOT
Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistické genocidy
v českých zemích.
 krematorium na Židovském hřbitově a pietní místo
u Ohře
 začátek v 11 hod. v krematoriu na Židovském
hřbitově
 pořadatel: Federace židovských obcí v ČR a Pražská
židovská obec
17. 10. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DALŠÍCH PROSTOR
BÝVALÉHO KOLUMBÁRIA
Veřejnosti bude zpřístupněna další část prostor bývalého kolumbária, které v době terezínského ghetta
sloužilo k ukládání papírových uren s popelem obětí
spálených v nedalekém krematoriu.
 slavnostní otevření proběhne ve 14 hod.
Akce je součástí cyklu, kterým si Památník Terezín připomene 75. výročí zahájení deportací Židů z českých
zemí a vzniku terezínského ghetta.

KOMORNÍ KONCERT „TEREZÍNSKÝCH AUTORŮ“
termín a místo konání - bude upřesněno
 ve spolupráci s Terezínskou iniciativou, sdružením
bývalých vězňů terezínského ghetta
Akce je součástí cyklu, kterým si Památník Terezín připomene 75. výročí zahájení deportací Židů z českých
zemí a vzniku terezínského ghetta.
22. 12. PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ
NAROZENÍ MILADY HORÁKOVÉ
JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 – 27. června 1950)
 v 10.00 hod. v pamětní síni v bývalém Kranken
revíru, Malá pevnost Terezín
 ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR
VÝSTAVY
17. LISTOPAD 1939
17. listopadu 2015 – 31. března 2016
předsálí kina Malé pevnosti
Výstava pojednává o perzekuci českých a moravských
studentů v letech nacistické okupace, popisuje jejich
deportaci a život v koncentračním táboře.
ALFRED KANTOR, TEREZÍN – OSVĚTIM –
SCHWARZHEIDE. HOLOCAUST V DENÍKU UMĚLCE
& HELGA WEISSOVÁ HOŠKOVÁ – MALUJ, CO VIDÍŠ
1. prosince 2015 – 29. února 2016
předsálí kina Muzea ghetta
Alfred Kantor, nar. 7. listopadu 1923 v Praze, nastoupil
do Rotterovy školy pro reklamní grafiky v červnu 1940.
1. prosince 1941 obdržel předvolání k transportu do
Terezína, kde zůstal až do roku 1943. Poté byl deportován do Osvětimi a v roce 1944 do pracovního tábora
ve Schwarzheide. Po osvobození pobýval v táboře pro
osvobozené vězně v bavorském Deggendorfu. Tam
také vznikl soubor jeho kreseb, které představují unikátní obrazovou dokumentaci o terezínském ghettu,
koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim II – Březinka a pracovním táboře Schwarzheide.
Helga Hošková-Weissová byla jako židovské dítě
v letech nacistické okupace vězněna v terezínském
ghettu a poté prošla kalvárií pobytu v koncentračních
táborech a místech otrocké práce, která ji přes Osvětim
přivedla až do Mauthausenu, kde byla osvobozena.
Během svého tříletého pobytu v Terezíně vytvořila více
než sto kreseb jedinečné výtvarné a dokumentární
hodnoty, které zachycují život v ghettu viděný očima
dítěte mezi dvanáctým až čtrnáctým rokem věku.
RUTH SCHREIBER – DOPISY MÝCH PRARODIČŮ
10. března – 31. května 2016
předsálí kina Muzea ghetta
výstava bude zahájena vernisáží 10. března 2016 ve
14 hodin
JOSEF ČAPEK
7. dubna – 31. května 2016
předsálí kina Malé pevnosti
výstava bude zahájena vernisáží 7. dubna 2016
ve 14 hodin

STEFAN HANKE – PŘEŽILI KONCENTRAČNÍ
TÁBORY
5. dubna – 7. července 2016
výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti
výstava bude zahájena vernisáží 5. dubna 2016
ve 14 hodin
„JÁ JE NĚKDO JINÝ“ – OBRAZY, KRESBY, KOLÁŽE,
OBJEKTY
12. května – 31. srpna 2016
výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti
tvůrčí obsese mezi surrealismem a art brut
výstava bude zahájena vernisáží 12. května 2016
ve 14 hodin
„VYUČOVÁNÍ BYLO PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!“
2.–30. června 2016
předsálí kina Muzea ghetta
výstava bude zahájena vyhlášením výsledků soutěže,
které se bude konat 2. 6. 2016 od 13 hod. v kinosále
Muzea ghetta
ADOLF HOFFMEISTER – PROTIVÁLEČNÁ TVORBA
(VÝBĚR Z DÍLA)
9. června – 30. září 2016
předsálí kina Malé pevnosti
výstava bude zahájena vernisáží 9. června 2016
ve 14 hodin
SVĚDECTVÍ O PROMĚNĚ MĚSTA – TEREZÍN
VE STAVEBNÍCH PLÁNECH A DOKUMENTECH
ŽIDOVSKÉ SAMOSPRÁVY 1941–1945
14. července – 31. října 2016
předsálí kina Muzea ghetta
výstava bude zahájena vernisáží 14. července 2016
ve 14 hodin
Výstava je součástí cyklu, kterým si Památník Terezín
připomene 75. výročí zahájení deportací Židů z českých zemí a vzniku terezínského ghetta.
XENIE HOFFMEISTEROVÁ
14. července – 31. října 2016
výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti
setkání s autorkou výstavy proběhne 2. srpna 2016
ve 14 hodin
„NEZAPOMEŇ SVÉ JMÉNO – OSVĚTIMSKÉ DĚTI“
10. listopadu 2016 – 31. března 2017
předsálí kina Muzea ghetta
výstava bude zahájena vernisáží 10. listopadu 2016
ve 14 hodin
Výstava je součástí cyklu, kterým si Památník Terezín
připomene 75. výročí zahájení deportací Židů z českých zemí a vzniku terezínského ghetta.
Doplňující a upřesňující informace jsou průběžně
zveřejňovány na webových stránkách Památníku Terezín:
AKCE: www.pamatnik-terezin.cz/cz/aktualne/vystavy-2
VÝSTAVY: www.pamatnik-terezin.cz/cz/aktualne/akce-2

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
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roku 2014 novinku v podobě Muzea starožitných
hodin. Stálé výstavě českých a evropských hodin
dominuje nejstarší exponát z roku 1580. Tuto soukromou sbírku najdete naproti kostelu Nejsvětější
Trojice a turistickému informačnímu centru pod
radnicí. Tam si můžete po celý rok přijít pro další
tipy na prožití volného času ve městě i v okolí.
Velice se těším na vaši návštěvu.
Ing. Štefan Drozd, starosta města

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz

Pozvánka do Klášterce nad Ohří
Přijměte mé pozvání do města Klášterce
nad Ohří, které stojí za
to navštívit i během zimních měsíců. Pouhých
10 km od města se nachází Ski areál Alšovka,
určený jak pro lyžaře

a snowboardisty začátečníky, tak pro pokročilejší
jedince a rodiny s dětmi. Součástí areálu je i několik běžeckých stop. Krušné hory jsou krásné po celý
rok i pro nelyžaře, protíná je řada turistických tras
a cyklotras a najdete zde spoustu tipů na výlety.
Perlou Podkrušnohoří je Klášterec nad Ohří.
Malebná historická část města s lázeňským areálem
a zámkem tyčícím se na břehu řeky Ohře nabízí od

Lucemburské Louny
V roce 2016 si město Louny bude připomínat 700 let od narození velkého českého
krále a římského císaře Karla IV. Až přijedete do Loun a zaparkujete v historickém
centru města, je to odtud už jen pár kroků do muzea, kde bude od 13. května
vystaven tzv. Karlštejnský poklad.
Ptáte se proč Lucemburské Louny a nikoli Louny Karla IV.? Velký císař v Lounech jaksi nikdy nebyl.
Leč jako královskému městu Lounům udělil několik
privilegií a obchodních výsad. Jeho syn a král Zikmund městu také mnohým prospěl, například mu
navrátil majetky a privilegia ztracená za husitských
válek. Projekt zahájí 6. ledna komponovaný hudební program Daniela Dobiáše a Táni Fischerové
„Poselství Karla IV.“. Od toho dne bude následovat
nepřeberné množství přednášek, výstav, koncertů,
workshopů a zájezdů, jež budou úzce propojeny
s dobou vlády Karla IV. V oblastním muzeu můžete
například navštívit již zmíněný Karlštejnský poklad
nebo v divadle Vrchlického vyslechnout koncert
věnovaný době Karla IV. Také na turisty-sběratele
bude v Lounech pamatováno. V městském infocentru si mohou nejen objednat tematické vycházky i přednášky, ale také od 2. ledna zakoupit
speciální výroční turistickou vizitku „Lucemburské
Louny 2016“ a do deníčků obtisknout speciální
výroční razítko. Více informací o chystaných akcích
naleznete na www.louny.eu nebo přímo kontaktujte městské infocentrum.

Přijměte naše pozvání…
Jižní brána Českého středohoří, popřípadě Perla na
řece Ohři. I tak bývá označováno město Louny, které se pyšní zachovalým a citlivě zvelebovaným historickým jádrem i okolní krajinou Českého středohoří. Snad právě proto Louny poutaly vždy zájem
výrazných osobností své doby, které pak splácely
„dluh“ vůči městu, po svém. Architekti Rejt, Mocker, Hilbert, Kotěra, literáti Vrchlický, Biebl, Konrád,
Juliš, malíři Holárek, Šetelík, Mirvald, Linhart, Sýkora či sportovci – vicemistr světa Novák nebo
současná tenisová hvězda Karolína Plíšková. Mohl
bych ve výčtu pokračovat, ale nebylo by zajímavější přijít či přijet a přesvědčit se o všem na vlastní
oči? Litovat nebudete. Věřím, že i vás magické spojení řeky Ohře, Českého středohoří a historie města
očaruje. Jste srdečně zváni.
Radovan Šabata, starosta města
Městské informační centrum v Lounech
Pražská 95, 440 01 Louny
tel.: +420 415 621 102
e-mail: info@mulouny.cz
www.louny.eu
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Hrad Litoměřice – výstavy 2016
Centrum cestovního ruchu Litoměřice připravilo pro návštěvníky v roce 2016 dost
dobrých důvodů, proč se vydat do města či turistického regionu České středohoří.
Hlavními tématy budou historické a přírodní pamětihodnosti, kulturní programy,
ale také zajímavé výstavy.
červen: Střední škola a Mateřská škola (25. výročí
leden: Hana Vlčková – Nejtková | 100. výročí
narození (obrazy)
únor: Herbert Thiel (fotografie)
březen: Fanda F. Diviš | Litoměřice z nadhledu
(fotografie)
duben: Stanislav Navrátil | „Krásy lesů“ (fotografie)
květen: Simona Němcová | Koně (obrazy)

školy)
červenec: Josef Pospíchal | „Jen pro radost a potěšení“ (výstava k 75. autorovým narozeninám)
srpen: Zdeněk Thoma| Filipíny (fotografie)
září: Jiří Pergl | „Řeka maluje“ (fotografie)
říjen: Život a cestovní ruch v Českém středohoří
(fotografie)

listopad: Jiří Ryvola | „Opět doma“ (obrazy, grafiky)
Tibor Kováč (plastiky)
prosinec: Lukáš Černý (fotografie)
Informační servis o městě, regionu, kalendáři
akcí, provozu hradu či službách a nabídce informačního materiálu poskytujeme na uvedených
kontaktech.
Centrum cestovního ruchu Litoměřice
Informační centrum
Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 916 440
e-mail: info@litomerice-info.cz
www.litomerice-info.cz

Poznejte krásy Podřipska
památky:
 barokní zámek
 románský hrad
 kostel Narození Panny Marie
 židovský hřbitov
 věž Hláska
 Kratochvílova rozhledna

Přijeďte se podívat
do kraje praotce Čecha
a jednoho z nejstarších
českých měst, do Roudnice nad Labem, moderního a dynamicky
se rozvíjejícího centra
mikroregionu Podřipsko. Města nedaleko
památné hory Říp, které vám nabídne malebná
zákoutí, architektonická díla význačných stavitelů,
ale i sportovní a kulturní vyžití.
Věhlasní architekti, Broggio, Carrati, Porta, vtiskli
svými stavbami městu nezaměnitelné kouzlo. Raně
barokní zámek rodu Lobkowiczů, kostel Narození

kultura:
 Kulturní zařízení města
 Podřipské muzeum
 Galerie moderního umění
sport:
 cyklostezky
 půjčovna koloběžek
 plavecký bazén
 a další…

Panny Marie s rudným pramenem či vyhlídka z věže
Hláska na České středohoří. To vše a mnohem více
na vás v Roudnici nad Labem čeká.
Navštivte Podřipsko, stále je tu co objevovat.
Těšíme se na vás.
Vladimír Urban, starosta města
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Prohlídku města s průvodcem si můžete objednat telefonicky, minimálně s týdenním předstihem
(tel.: +420 416 837 172), nebo e-mailem
(info@kzm-roudnicenl.cz).
www.roudnicenl.cz
www.kzm-roudnicenl.cz
www.podripskemuzeum.cz
www.galerieroudnice.cz
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Stezka v

Morava
ní

lacích Dol
ob

Nadmořská výška

1 116 m. n. m.

Na saních rohatých

Výška Stezky v oblacích

55 m

Délka tobogánu

100 m

Wellness hotel Vista****

Luxusní ubytování přímo
na sjezdovce

Zažijte jedinečný pocit pobytu ve výšce, kterou brázdí jen ptáci.
Nechte se uchvátit neopakovatelnými výhledy na hřebeny okolních hor.
Navštivte jedinečnou vyhlídkovou stavbu, která nemá na světě obdoby.

www.stezkavoblacich.cz

/stezkavoblacich

Horské chaty Terezka, U Slona,
Marcelka a Slaměnka
Vybavené apartmány za výhodnou cenu

Přijměte pozvání do Orlických hor – Orlického
Záhoří, kde se v sobotu 16. ledna koná každoroční
Mezinárodní soutěž v jízdě na saních rohatých.
Místem konání je SKI AREÁL ČERNÁ VODA s novým
zasněžováním (www.arealcernavoda.cz).
Program:
13–13.30 hod. Registrace účastníků
14–16 hod. Soutěž na saních rohatých
16–17 hod. Vyhodnocení
Registrace účastníků do 14. ledna 2016.
Saně rádi zapůjčíme…
www.orlickezahori.eu

Novinky v Ústí nad Orlicí
Město představí turistické novinky sezony 2016 ve dnech 18.–21. února 2016 na
pražském veletrhu cestovního ruchu. Nabídne zcela nové propagační materiály,
jejichž hlavními tématy jsou volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi a seniory,
doplněné o novou mapu města. Chybět nebude tradičně kalendář akcí.
Praktickou novinkou je pak brožura o Ústí
nad Orlicí. Najdete v ní informace o místech ve
městě, která by neměla ujít vaší pozornosti. Informace o cykloturistice, nejbližším okolí města,
kulturním a sportovní vyžití či službách v cestovním ruchu (ubytování, stravování, půjčovny atp.)
nabízejí nové propagační letáky. Soubor nových

tiskovin je doplněn bohatým kalendářem akcí pro
rok 2016 a vše je možné vyzvednout zdarma na informačním centu města.
Těšíme se na setkání s vámi v Praze, na stánku města Ústí nad Orlicí při konání veletrhu cestovního ruchu Holiday World na holešovickém
výstavišti.
akce ve městě
1. 1. Novoroční výstup na Andrlův chlum
9. 1. Běh do vrchu na Andrlův chlum
22.–25. 1. Skiinterkriterium – mezinárodní závody mládeže
5. 3. Hledání Stromoucha – turistický pochod

Turistické informační centrum
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz
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Vážení čtenáři,
snad každý, kdo se rozhodl cestovat
a překročit hranice své obce a svého
kraje, si položil otázku – kam a proč
pojede? Cestujeme, abychom zažili
a poznali něco nového, abychom měli
hezké vzpomínky, dokázali něco, co
jiní nedokázali, nebo si prostě jen
odpočinuli.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Historické centrum města Telče

Kraj Vysočina – každému na dosah
Kraj Vysočina, s krajským městem Jihlava, se rozkládá na pomezí Čech a Moravy.
Značnou část území pokrývá Českomoravská vrchovina a celý kraj protíná dálnice D1.

23.–24. 1. Světový pohár v běhu na lyžích, Zlatá
lyže, Vysočina Arena, Nové Město na Moravě, Kraj
Vysočina
29. 6. – 3. 7. Mistrovství světa v horských kolech
MTB 2016, Vysočina Arena, Nové Město na Moravě, Kraj Vysočina
15.–18. 12. Světový pohár v biatlonu, IBU World
Cup Biathlon, Vysočina Arena, Nové Město na Moravě, Kraj Vysočina
Není důležité se už teď rozhodnout, kde strávíte svou tuzemskou dovolenou, ale dejte šanci České republice ukázat vám, že je nevyčerpatelným
zdrojem inspirace. Poskládejte si její obraz ve svých
vzpomínkách, a pokud vám mohu jen trochu radit,
začněte u nás na Vysočině – třeba ve Vysočina Areně. Na viděnou!
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Zlatá lyže
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Nedotčená krajina Vysočiny láká jak milovníky
rodinné dovolené, tak vyznavače aktivního odpočinku. Na své si ale přijdou i obdivovatelé umění
a historie. Za návštěvu stojí celá řada muzeí i galerií, a uplynulá staletí zde navíc zanechala také
nespočet hradů, zámků, klášterů i památek lidové
architektury. Hned tři nejvýznamnější jsou zapsány na Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. V Telči je to pohádkově krásné
historické centrum města, v Třebíči jedinečná bazilika sv. Prokopa společně se židovskou čtvrtí a ve
Žďáru nad Sázavou architektonický skvost Santiniho tvorby, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře. Po všech památkách a atraktivitách
vás provede mobilní turistický průvodce, kterého
si můžete stáhnout buď přes QR kód umístěný
na této stránce, nebo v online obchodech, jako je
Google Play, App Store nebo Windows Store.
Kraj Vysočina se každou zimu promění v lyžařský ráj se stovkami kilometrů běžkařských tras pro
závodní i rekreační lyžaře s téměř 30 lyžařskými
areály, které návštěvníkům poskytují kvalitní zázemí. Milovníci zimních sportů jistě ocení jak perfektní podmínky pro běžkování, tak zdejší sjezdovky,
které jsou vhodné zejména pro rodiny s dětmi,
lyžařské kurzy nebo mírně pokročilé lyžaře. Nejdůležitější lyžařská centra se nacházejí v severní
části kraje, v oblasti Žďárských vrchů, ale vyhledávané jsou i trasy v okolí nejvyššího vrchu Javořice

Zlatá lyže

www.region-vysocina.cz

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Mobilní turistický průvodce

Geolokační hra po Vysočině

foto © Archiv Vysočina Tourism, Vladimír Kunc, Michal Červený

Cestování nám rozšiřuje obzory. Pokud jde
o Vysočinu, jsou na ni tisíce pohledů, které nabízejí
nejen krásy přírody, architektury, ale i nová lidská
přátelství navázaná na cestách. Vysočina je nevyčerpatelný zdroj inspirace, jak strávit příjemnou
regenerační, rodinnou i aktivní dovolenou.
Osobně mám tři tipy, které bych rád prostřednictvím těchto řádků sdílel s vámi, kteří jste nejen
cestovatelé, ale také sportovní fanoušci a obdivovatelé českých vrcholových sportovců.

či Jihlavských vrchů. K nejznámějším areálům patří
Ski Snowpark Nové Město na Moravě na Harusově
kopci, jehož součástí je moderní biatlonový areál
Vysočina Arena, dále lyžařský areál v Karasíně s rozhlednou u horní stanice vleku, v Lukách nad Jihlavou, na Šacberku, na Fajtově kopci nebo v Novém
Jimramově.

KAM na výlet

Pozvánka
na jižní Moravu

Jižní Morava

www.jizni-morava.cz

Lednicko-valtický areál
Biosférická rezervace Dolní Morava

Tradice a folklor jižní Moravy

Cyklostezky mezi vinicemi

VIDA! science centrum v Brně

Hrad Pernštejn
Vila Löw-Beer v Brně

Jeskyně v Moravském krasu

Vila Tugendhat v Brně

foto © archív Centrály cestovního ruchu – jižní Morava

Vážení přátelé,
málokde na světě najdete, tak jako na jižní
Moravě, v těsném sousedství hned čtyři památky
UNESCO. Mám na mysli kulturní krajinu Lednicko-valtického areálu, funkcionalistickou vilu Tugendhat v Brně i nehmotné dědictví UNESCO – slovácký
verbuňk a Jízdu králů.
Jižní Morava nabízí širokou škálu turistických
lákadel, že si na své přijdou v každé roční době milovníci přírody, obdivovatelé hradů a zámků, vojenských a technických památek, turisté a cykloturisté,
ale také zájemci o kulturu. Důvod k návštěvě je tedy
prostý – náš kraj oplývá bohatou historií, překrásnou rozmanitou přírodou, památkami, znamenitým
moravským vínem a živými folklorními tradicemi.
V roce 2016 se můžete těšit například na novou
expozici ve zrekonstruované Löw-Beerově vile doslova za plotem již zmíněné vily Tugendhat. Bude
také dokončen archeopark v Pavlově, kde jedinečná
expozice přiblíží život lovců mamutů i práci archeologů. Právě na jižní Moravě našel Karel Absolon
legendární Věstonickou venuši. Pro milovníky cykloturistiky byla otevřena nová téměř šestikilometrová
cyklostezka na zrušené železniční trati Ždánice–Uhřice. Stále větší zájem návštěvníků přitahuje zábavní
vědecký park VIDA! science centrum v Brně, který
nedávno oslavil první narozeniny.
Tyto a další novinky i prezentační materiály
Jihomoravský kraj postupně představí na veletrzích Regiontour v Brně, ITF Slovakiatour v Bratislavě a Holiday World v Praze (zde bude jižní Morava
hlavním partnerským regionem veletrhu). Všechny
novinky, akce a trasy si také můžete prohlédnout
na našem cyklowebu www.cyklo-jizni-morava.cz
a turistickém webu www.jizni-morava.cz.
Můžete se sami přesvědčit, že k návštěvě nejkrásnějšího kraje České republiky existuje mnoho
důvodů, stačí si jen vybrat.
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
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Zámek

Vyhlídka z kostela

Blansko – brána Moravského krasu
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych
vás co nejsrdečněji pozval do Blanska, města, které je
právem
nazýváno
„bránou Moravského krasu“. Blansko je
také jedním z nejstarších sídel na Moravě,
vždyť v roce 2016 si
připomínáme již 880. výročí první písemné zmínky o něm v Letopise Kanovníka vyšehradského. Za
ta dlouhá staletí se původní osada kolem kostelíka sv. Martina změnila ve dvacetitisícové město,
které je dnes přirozeným centrem celého Moravského krasu. Ovšem Blansko a jeho okolí svým
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návštěvníkům nenabízí zdaleka jen proslulé jeskyně a vzácně nedotčenou přírodu, nýbrž i množství
překrásných kulturních památek, míst, která přímo
zvou k aktivnímu odpočinku, a také spoustu zážitků, které jsou typické právě jen pro tento region.
Dnes chceme v Blansku naplňovat především dva
cíle: aby se zde jeho obyvatelům dobře žilo a návštěvníci aby se sem rádi vraceli. Jedni i druzí tu
naleznou rozvinutou síť služeb, bohatou nabídku
kulturního vyžití a ten pravý prostor pro chvíle
ničím nerušeného oddechu. Ať už tedy přicházíte
z blízka či z daleka, za odpočinkem, za zábavou či
za poznáním, vězte, že se v Blansku budete cítit
jako doma. Brána Moravského krasu i pohostinná
náruč zdejších lidí jsou totiž pro vás vždy otevřeny
dokořán…
Mgr. Ivo Polák, starosta města

Radnice

Kalendář akcí 2016
1. 1.
Slavnostní ohňostroj
3. 4. 	Zahájení turistické sezony v regionu
Moravský kras a okolí
20. 5.
Muzejní noc
28. 5.
Blanenský jarmark
17. 7.
Gulášobraní
27. 8.
Půlmaraton Moravským krasem
9.–11. 9.
Blanenské zámecké dny
10. 9.
Blanenská desítka
11.–13. 11. Blanenské vítání sv. Martina
25.–26. 11. Rozsvícení vánočního stromu
31.12.
Dětský silvestr
Blanenská informační kancelář „Blanka“
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 410 470, +420 516 775 185
e-mail: infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz, www.blanensko.cz
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Bukovina – místo, kudy
kráčeli věrozvěstové
Malá obec Bukovina se 350 obyvateli leží v krásném prostředí Moravského krasu.
Podle pověsti šli přes Bukovinu věrozvěstové Konstantin a Metoděj, kteří pak
pokračovali do nedalekých Křtin. Na jejich putování Bukovinou upomínají boží
muka.

Interiér kostela ve Křtinách

Lesy Moravského krasu lákají v zimě na běžky,
v létě na kola nebo na procházky

Bukovinské štafetování. Den Bukoviny se každoročně koná okolo 28. září.
V obci se také nachází několik zajímavých míst.
Naproti obecnímu úřadu stojí zvonice, která je
zároveň i kapličkou. V obci bychom také našli pískovou sochu sv. Václava. Bukovina díky své poloze
v Moravském krasu může lákat na čerstvý a zdravý
vzduch a na okolní přírodu. Stezky v okolních lesích
v zimě vybízejí k běžkování, v létě k cyklovýletům.
Pár kilometrů od Bukoviny jsme navštívili barokní kostel Jména Panny Marie v obci Křtiny. Na
místě dnešního křtinského kostela původně stály
dva menší kostelíky – jeden nazvaný jako „český“,
druhý jako „německý“. Autorem velkolepé stavby
je Jan Blažej Santini-Aichel. Podle legendy byla
v roce 1210 do Křtin přenesena z Bukovinky socha
V obci Bukovinka se podle legendy v roce 1210 zjevila Panna Marie

Panny Marie. Základní kámen ke kostelu byl položen v roce 1728, pět let po Santiniho smrti. Stavbou kostela byl pověřen brněnský stavitel František Antonín Ritz. Na interiéru kostela se podepsali
přední umělci doby, například Jan Jiří Etgens, Ignác
Raab, Josef Winterhalder, Josef Stern a další. Chrám
Panny Marie je největší Santiniho stavbou vysvěcenou na půdorysu řeckého kříže. Křtinský kostel je
právem označován jako „Perla Moravy“.
Marie Kulinkovská
Santiniho kostel Jména
Panny Marie ve Křtinách

foto © Pavel Trnka

Přestože obci chybí kulturní dům, nebrání to
místním scházet se při různých příležitostech. Na
tak malou vísku se toho v Bukovině během roku
koná požehnaně. Velký úspěch sklízí oslavy silvestrovské noci při ohni. Obec se může chlubit
zasloužilým hasičským sborem, který byl založen
v roce 1927. Hasiči jsou v obci nejstarším a největším spolkem. Pořádají také hned několik tradičních akcí obce, v zimě ples, během léta taneční
zábavy. Na začátku prázdnin organizují také akci
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Proč to říkáš? III.

pokládán za vrátného v Pilátově domě. A když odtamtud Kristus odcházel, Ahasver ho udeřil a řekl:
„Jdi už, Ježíši, hni sebou, na co čekáš?“ A Ježíš mu
odpověděl: „Já jdu. Ale ty tady zůstaneš, dokud se
nevrátím!“ Mohlo k tomu ale také dojít při Kristově
výslechu u Kaifáše, nebo byl Ahasver švec, který
nedovolil Ježíši, aby si při své strastiplné cestě na
Golgotu na chvíli odpočal na ševcově lavičce. Možná se Ahasver Kristovi cestou na Kalvárii vysmíval
a popoháněl ho, aby šel rychleji. Každopádně od té
doby musí bloudit po světě jako „věčný Žid“ a pokaždé, když je mu sto let, dostane nemoc, ze které
když se uzdraví, je mu zase třicet. A tak čeká a čeká
na poslední soud.

DO MRTĚ – synonymy slova jsou hodně nebo
strašně mnoho. Etymologicky je ale slovo mrť slovem praslovanským – mъrtъ, od slova merti, tedy
mřít či mříti. Budeme-li tedy důslední, potom „do
mrtě“ znamená do smrti. Podle Českého etymologického slovníku od Jiřího Rejzka znamená do
mrtě v lesnictví odumřelé tlející jehličí a listí, lesní
humus, lesní stelivo. V zemědělství neúrodná vrstva půdy pod ornicí. Přeneseně pak velmi malé
množství, kousek.
JÁDRO PUDLA – jinak pochopit podstatu, ale
také odhalit léčku, podvod či najít skrytý smysl
věci. Budiž, ale kombinace pes a pecka? Odpověď
hledejme ve Faustově domě na Karlově náměstí
v Praze. Dr. Faust byl podle Jiráska spíše nadšený
alchymista a dobrodruh, ale skutečný Johannes
Faust byl učenec, doktor a dost možná žil na přelomu 15. a 16. století v Praze. Až po smrti vstoupil
jako legenda do hrůzostrašných povídaček a divadelních her, hlavně v Německu a Anglii. Také
Goethe vytvořil slavné drama, kde vykreslil Fausta
jako člověka posedlého touhou najít smysl života.
Pudlík šel s Faustem domů, zalezl za kamna a začal
růst, až se z něho vyklubal Mefistofeles, který toužil
po učencově duši. Faust mu řekl: „Das also war des
Pudels Kern!“ (Volně přeloženo: „Tak tohle bylo to

jádro pudla!“ nebo „Tohle je pravý smysl ďábelského podvodu!“)
BLOUDÍ JAKO AHASVER – permanentně nespokojený člověk, který nenachází nikde uplatnění.
Jaký asi byl „děda“ v písničce Blues Folsomský věznice, kterou zpívá Michal Tučný: Můj děda bejval
blázen, texaskej Ahasver a na půdě nám po něm
zůstal ošoupanej kvér… V lékařské terminologii
označuje ahasverismus „blud eternity“, chorobné
a nevývratné přesvědčení, že člověk jako trest za
své hříchy nemůže zemřít, proto ho čeká věčné utrpení. Podle legend Ahasver opravdu žil. V jedné je

ŠACHY, PAT A MAT – šachy, šach, mat, pocházejí
z perštiny, kdy šáh mát znamená persky „král je
mrtev“. U patu ale asijský původ nenajdete. Vznikl mnohem později v italštině, spojením essere
patta (být si kvit), hrát nerozhodně. Patta je odvozeno z patto (smlouva, smír, narovnání), což je
odvozeno z latinského pactum (smlouva, dohoda,
pakt), čímž italské patta dostalo německou, francouzskou i naši podobu pat (nepochybně podle
perského mat). Slovo pat se přeneseně užívá také
jako označení bezvýchodné, módně zablokované
situace, ale také to mohou být i jména dvou „šikulů
koumáků“ z televizního Večerníčku.
Luděk Sládek

Plastika stará více než 7 000 let
Archeologové Muzea Komenského v Přerově objevili v katastru Lipníku nad
Bečvou torzo neolitické plastiky z pálené hlíny, jejíž stáří datují na více než 7 000
let. Plastika lidské figury z mladší doby kamenné (neolitu), zdobená rytými
ornamenty, reprezentuje kulturu lineární keramiky. Ztvárněním i dobou vzniku se
jedná o unikátní nález.

Detail nalezené plastiky

„I když se dochovalo pouze torzo plastiky,
patří tento nález ke zcela unikátním exemplářům
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nalezeným dosud v České republice,“ uvedl
Mgr. Zdeněk Schenk, terénní archeolog muzea.
Vzhledem k místu nálezu a své jedinečnosti reprezentuje podle archeologů tzv. Lipenský idol, pojící
se s osídlením prvních zemědělců v bečevské části
Moravské brány, tedy kulturu s lineární keramikou
(5500–4900 př. n. l.).
„Povrch 76 mm vysoké plastiky z jemně proplavené hlíny je z jedné strany pokryt nápadnými
rytými ornamenty, které mohou naznačovat výzdobu oděvu, popřípadě by mohlo jít o schematické znázornění částí lidského těla,“ popsal Zdeněk
Schenk. „Názory na funkci sošek v neolitu se mezi
jednotlivými badateli různí. Jaký byl původní význam pro jejich tvůrce, zůstane pro nás současníky
21. století patrně stále otázkou,“ doplnil přerovský
archeolog.
Dobrou zprávou pro všechny je, že pracovníci
muzea v Přerově zamýšlí umístění plastiky ve stálé archeologické expozici situované v atraktivních
prostorách suterénu přerovského zámku, která již
dnes nabízí unikátní ukázky předmětů vzniklých

Mgr. Zdeněk Schenk s plastikou krátce po jejím nálezu

lidskou činností od starší doby kamenné do konce
17. století. Lipenský idol tak budete mít možnost
vidět na vlastní oči nejspíše už začátkem letošního
roku.
Luděk Sládek
Muzeum Komenského v Přerově
www.prerovmuzeum.cz
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Eduard Karel na autoportrétu z roku 1926

Otec české grafiky
(155 let)

„Komenského“ mravoučné desatero
Skutečným tvůrcem byl člen Ústředního spolku jednot učitelských v Čechách, redaktor, propagátor učebních pomůcek, spoluautor Stručného
slovníku pedagogického, komeniolog a pedagog

Josef Klika (1857–1906). Z „úst Komenského“ však
promlouvala s větší vahou. Dnes stejně naléhavě
jako v době českého národního obrození.
Josef Grof

Muzeum
Olomouckých tvarůžků

otevřeno

Í
7 DN
nu

- celoroční provoz
- historie i současnost
- retro Sokolské kino
- interaktivní prvky

www.tvaruzky.cz

v týd

Podnikové prodejny A. W.
v Lošticích a Brně

- kompletní sortiment
výrobků A. W.
- sýrové speciality
od známých i méně
známých menších
rodinných firem
z tuzemska i zahraničí

Narodil se 20. 1. 1861 ve Smiřicích a už ve škole vynikal v kreslení. Ale lehké to neměl. Když po
nocích kreslil, vyčítala mu maminka, že kazí papír,
a navíc ho rodiče chtěli vyučit zámečníkem. Naštěstí si jeho nadání všiml smiřický lékař Otakar
Jedlička. Po jeho intervenci pomohla nadanému
chlapci pražská Umělecká beseda na studia. Kvůli nedostatku peněz trpěl podvýživou, přesto se
dostal až na Uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni, kde se věnoval grafice a dřevorytu. Koncem
19. století se začaly objevovat nové reprodukční
metody, které Karla doslova nadchly. Přijal práci
v Praze u grafické firmy Unie a podílel se tu na tisku
Babičky Boženy Němcové s ilustracemi A. Kašpara, Kodexu vyšehradského a dalších. V letech
1919–1928 učil na pražské Uměleckoprůmyslové
škole a byl prvním učitelem grafiky u nás. K jeho
žákům patřili Karel Svolinský, Cyril Bouda, Zdenka
Braunerová, Bohumil Kubišta i rytec poštovních
známek Bohumil Heinz. Kromě toho vykonával
dohled nad tiskem československých bankovek.
Ve volných chvílích se věnoval kreslení a leptu, tak
vznikly krajiny Hrad Kost, Hradčany, Karlštejn a další. Život se s ním ale nemazlil. Předčasně zemřely
jeho tři dcery i manželka, což ve svých pamětech
shrnul do jediné věty: „V zahradě za teplých dnů
pod korunami stromů vzpomínám na svůj život vyplněný radostí, hořem a prací.“ Podzim života prožil
v Turnově, kde 18. října 1950 umírá. Jeho autoportrét vyšel v roce 1981 na poštovní známce.
Marcela Kohoutová

foto © mubph.cz

Originál je uložen v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze

Prof. Eduard Karel, otec české
grafiky a rytectví, na kterého
se téměř zapomnělo, příkladně
spolupracoval s Alfonsem Muchou na
první emisi čs. známek „Hradčany“.
S Maxem Švabinským pak
vytvořil slavnou poštovní známku
s Masarykovým portrétem. Za svou
Monografii ruských malířů získal v roce
1925 v Paříži dokonce hlavní cenu.
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Pavel Koutský

Šotek a atlas zvířat
V každém nakladatelství bydlí redakční šotci, a ti vymýšlejí skopičiny. Rádi si hrají s písmenky a obrázky a dokáží
zpřeházet celá slova, věty, ba i celé knihy. Popletou, co se
poplést dá, a náramně se tím baví. Stejně tak malý Šotek
v redakci u pana redaktora. Obrázky a písmenka od pana
malíře začaroval a pomíchal, takže vznikla popletená zvířátka s popletenými názvy. Co teď?! Pan malíř je nešťastný. Jeho synek Toník si naštěstí ví rady. Pomůžete panu
malíři? Dokážete to jako Toník?
Vystřihuj, skládej, dokresluj a hádej! Pracovní sešit je určen pro děti 5+ a prostřednictvím pohádkového příběhu
a dokreslovaček, vystřihovánek a skládaček hravou formou rozvíjí dětskou představivost, vizuální paměť, kombinační a výtvarné schopnosti a také manuální zručnost.
cena: 129 Kč

?

Známý malíř Pavel Koutský nakreslil pro Českou
televizi i jeden večerníček. Který to byl?
a) Jak to chodí u hrochů
b) Doktor Animo
c) Nejmenší slon na světě
Své odpovědi nám posílejte do 15. února
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.

David Junek, Stanislav Konečný

Petr Čornej

Přemysl Otakar II., hradby, rybolov nebo Bohuslav
Martinů – to a mnohem více se vám může vybavit,
když uslyšíte název města – Polička. Pokud se o něm
chcete dozvědět mnohem více, stačí vám pouhých
22 hodin k přečtení celých dějin tohoto královského
věnného města.
Polička v roce 2015 oslavila 750. výročí založení
města králem Přemyslem Otakarem II. roku 1265.
A právě při příležitosti tohoto významného jubilea
vydalo město knihu Dějiny města Poličky. Jedná
se o rozsáhlou 590stránkovou knihu, bohatě doplněnou o více jak 300 ilustrací, která popisuje vývoj
města během staletí a neopomíná ani současné
významné osobnosti, rodáky, spolky a různorodé
aktivity města a jeho obyvatel.
cena: 490 Kč
www.cmbpolicka.cz

Klíčovými okamžiky naší historie od příchodu Slovanů po současnost
vás provede unikátní publikace renomovaného autora a historika
Petra Čorneje.
V knize se účelně propojuje nový, neotřelý pohled na české dějiny
v politických souvislostech s atraktivní formální podobou a bohatou
obrazovou přílohou. Fakta a události autor popisuje svěžím jazykem
a předkládá je způsobem srozumitelným i laickému čtenáři. Kromě
unikátního propojení historických okolností v návaznosti na jejich politický kontext je kniha výjimečná bohatým obrazovým materiálem,
který čítá přes 400 fotografií a reprodukcí.
Skutečný bonus pro milovníky historie pak tvoří 34 význačných dokumentů uložených spolu s publikací v dárkovém boxu. Čtenář tak dostává jedinečnou možnost prohlédnout si a doslova „osahat“ listiny,
jejichž význam byl pro české země klíčový, či se dotknout záznamů
dobových událostí, a přenést se tak do časů našich předků.
cena: 1 298 Kč, www.jota.cz

Dějiny města Poličky – 750 let

České dějiny. Výpravná historie českých zemí

Jan Žáček

Vraždy české aneb Neznámé případy strážmistra Arazima
Je to příběh o vraždách, loupežích a přepadeních, které se skutečně u nás staly.
Je to příběh o strážmistru Arazimovi, který má svá obvyklá trápení s láskami k ženám, které si ale nechce pustit příliš blízko
k tělu. Nebo tedy k tělu ano, ale k duši už ne, protože jeho hlavním úkolem je vyšetřovat a pronásledovat zločince.
Je to příběh o spoustě zlodějíčků, žebráků, lumpů všemožného
charakteru, kteří žili, kradli a někdy i zabíjeli v Čechách za první
republiky.
Je to smutný, tragický příběh o vášni, o nedovolené lásce mezi
dvěma muži, která je dovede až k děsivému konci.
Je to příběh o tom, že každý skutečný darebák nakonec logicky
skončí v náručí policie nebo četnictva. Anebo když se to nějak
nepodaří, že si ho najde vyšší spravedlnost a stejně nevyvázne.
Protože ta vyšší, ta nejvyšší spravedlnost přijde vždycky. A v tom
je i naděje četnického příběhu, který vám předkládáme.
cena: 249 Kč, www.iolympia.cz
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Vážení čtenáři magazínu
KAM po Česku,
rád bych vás pozval do Nového Jičína, který leží v severovýchodní části České
republiky, v malebné kotlině na jižním okraji Moravské brány. Naše město má
bohatou historii. Dosud známá první písemná zmínka o něm se váže k roku 1313.
Snoubí se zde prvky renesance a baroka, dlouholetá kloboučnická výroba mu dala
označení „město klobouků“. Na území Nového Jičína je 89 kulturních památek,
řada oddechových zón, sportovišť i kulturních stánků.
V loňském roce jsme otevřeli interaktivní expozici Generál Laudon. Vznikla v nevyužitých prostorách domu na Masarykově náměstí, ve kterém
v roce 1790 vojevůdce zemřel. V jedné z místností
je například dioráma bitvy u Domašova s více než
pěti sty cínovými vojáčky, což je celorepublikový
unikát. Malé i velké návštěvníky zaujme interaktivní dělo, neschází ani figurína Laudona. Můžete
si také zahrát naprosto originální hru – interiérový geocaching. Nabídka zábavy, ale i informací je
uzpůsobena jak pro rodiny, tak pro školní kolektivy
či seniory.
Před třemi lety se začala psát historie nového
mezinárodního festivalu Pivobraní. Velký zvuk,
přesahující hranice regionu, má naše městská
slavnost, která se už letos konala po dvaadvacáté. Zavedli jsme pravidelné Novojičínské jarmarky
a komentované procházky městem. V návštěvnickém centru pořádáme workshopy, kde si zájemci
mohou ozdobit svůj miniklobouček, a zahrát si tak
na módní návrháře. Můžete si vyzkoušet více než
tři sta klobouků a klobouk si můžete i zakoupit.
Historii kloboučnictví je věnována i stálá expozice
v sídle Muzea Novojičínska, v Žerotínském zámku.
Prostřednictvím návštěvnického a informačního centra se snažíme návštěvníkům Nového Jičína poskytnout co nejlepší služby. Jeho pracovníci
vám mohou, pokud do našeho města zavítáte, na
míru vytvořit program. Na historických památkách
máme QR kódy, ve kterých jsou ukryta základní

data – a pomocí chytrých telefonů a tabletů je lze
přečíst. Samozřejmostí jsou bezbariérové prostory,
což je vidět i na ploše Masarykova náměstí. V celostátní soutěži získalo titul Nejkrásnější náměstí či
náves.
Pyšníme se i oceněním Nejkrásnější nádraží
ČR 2015, jsme vítězem krajské sekce Památka roku
2014 za obnovu vily Hugo Hückela. Letos jsme také
získali zvláštní uznání za vynikající výsledky v péči
o městskou památkovou rezervaci. Cyklostezka
z Nového Jičína do Hostašovic dokonce za své řešení obdržela prestižní evropskou cenu.
O tom, že máme co nabídnout, svědčí nejen
zmíněná ocenění, ale i rostoucí počet návštěvníků
Nového Jičína. Na slavnosti města bylo letos přibližně 25 tisíc lidí, do muzea v Žerotínském zámku
přišlo 28 449 turistů a expozici generál Laudon si
prohlédlo asi 11 tisíc zájemců. V porovnání s minulým rokem jsou uvedená čísla o dva až tři tisíce
vyšší. Koneckonců, přijeďte se podívat, ať sami můžete posoudit, zda se nám péče o město, občany
i návštěvníky daří. Ať se vám u nás líbí!
Jaroslav Dvořák, starosta města

KAM na výlet

Nádraží v Novém Jičíně bylo zvoleno v celostátní soutěži za
nejkrásnější nádraží v ČR

Interaktivní expozice Generál Laudon

Pivobraní se stává tradiční akcí města

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Masarykovo nám. 45
741 01 Nový Jičín
tel.: + 420 556 768 288
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
www.novyjicin.cz
www.icnj.cz
Cyklostezka z Nového Jičína do Hostašovic
získala 3. místo v mezinárodní soutěži
European Greenways Award 2015
za kvalitní řešení

Masarykovo náměstí – nejkrásnější náměstí
v České republice pro rok 2015
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Východní Moravou za lyžováním,
relaxací i tradicemi
Turistický region Východní Morava v zimě nabízí kvalitní lyžování, relaxaci ve
wellness a lázních, ale také zajímavé programy spojené s lidovými tradicemi.
Běžkaři oceňují desítky kilometrů tratí upravovaných na hřebenech a úbočích Vsetínských
Beskyd, Javorníků, na Pustevnách či v Hostýnských

Lyžování v Beskydech a Javorníkách, například
v oblasti Kohútka, ve Velkých Karlovicích či v Horní
Bečvě, uvítají především rodiny s dětmi.

Kroměříž 2016 –
V barvách – světle – umění
Když se řekne Kroměříž, většině z nás se vybaví pestré květinové záhony a kolonáda v Květné
zahradě či romantická zákoutí v Podzámecké zahradě s výhledem na honosný Arcibiskupský zámek. Při hlubším zamyšlení se tento obraz rozšíří
o bohatou historii, vznešené kostely a neopakovatelný architektonický, kulturní i duchovní ráz.
To vše doplněno malebnými uličkami, útulnými
kavárnami i romantickým podloubím vytváří jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru města. Taková je Kroměříž, jak ji znají a každoročně vyhledávají
statisíce turistů. Rok 2016 ale mimořádně nabídne
i zcela nové vjemy. Kroměříž se představí turistům
V BARVÁCH, SVĚTLE A UMĚNÍ. V duchu tohoto sloganu se město rozzáří pestrými barvami, světelnými
efekty a ožije nejrůznějšími druhy pouličního umění. Naskytne se tak jedinečná příležitost zažít propojení historické kulisy města, jehož památky jsou
zapsané na seznamu UNESCO, se zážitky a vjemy
vycházejícími ze souhry barevných výzdob, street
artových performancí či vizuálních projekcí. Těšit
se můžete například na originální 3D malbu, videomappingovou projekci na radnici, výtvarně řešená
veřejná prostranství a další překvapení.
Poznejte i vy Kroměříž v novém světle.
www.kromeriz.eu
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vrších. 13. února 2016 se do Velkých Karlovic sjedou běžkaři z celé ČR na tradiční Karlovskou padesátku.
Lázeňské a wellness hotely zejména v Luhačovicích, ale také v Rožnově pod Radhoštěm a Velkých Karlovicích přinášejí velmi výhodné nabídky
regeneračních programů, kterými budete hýčkat
své tělo.
Pobyt na Východní Moravě si zpestříte jedinečnými gastronomickými zážitky, ale také autentickými folklorními programy, které jinde nepoznáte.
Vyhlášené fašanky na Slovácku či masopustní zvyky na Valašsku patří k únorovým dnům v regionu
rozmanitosti – na Východní Moravě.
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
tel.: +420 577 043 900 - 903
e-mail: turistika@vychodni-morava.cz
www.vychodni-morava.cz

KAMácký turistický
horoskop na rok 2016
Letošní rok bude velmi bohatý na zážitky a setkáte se se situacemi, které vás
obohatí. S naším horoskopem projdete letošním rokem po klidné cestě, připraveni
na nadcházející události. Jsme tu jen pro vás, jako vaši turističtí průvodci,
a bezpečně vás provedeme celým rokem.
Beran (21. 3. – 20. 4.)
V tomto roce vám Uran nabízí
mnohé šance, aby vám vše šlo
tak nějak lehčeji, a to hlavně díky
skvělým nápadům a pohotovému jednání. Navíc se letos můžete ocitnout v situacích plných překvapivých lákadel, až se vám z toho může zatočit hlava! Určitě si
v tomto roce dopřejte nějaký adrenalinový zážitek
nebo navštivte některé z našich slavných podzemí.
Možná tam zažijete něco opravdu tajemného… Doporučujeme navštívit jihlavské nebo znojemské podzemí, ale nevzdalujte se od průvodce, ať se neztratíte.

Býk (21. 4. – 21. 5.)
Život vám chce konečně nabídnout jen to nejlepší, což vám jako
požitkářům a smyslníkům zvěrokruhu perfektně ladí do noty,
přiznáváte? Je nad slunce jasné,
že je vám nyní hvězdami dopřán větší bonus než
většině ostatních znamení, važte si tohoto daru
a patřičně ho využijte. Nezůstávejte tedy letos při
zemi a dopřejte si třeba let balonem. Navštivte také
Stezku korunami stromů. Na ten výhled už nikdy nezapomenete.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Rok 2016 je pro vás charakteristický tím, že překypujete energií,
kam vkročíte, je pohyb a ruch,
přičemž spřádáte stále nové plány. Hned začátkem roku naberete tak silné obrátky, že se vaše okolí zmůže jen na
obdiv a němou závist. Zasloužíte si ale také trochu
vypnout, tak se jeďte ještě v zimě vyřádit na hory.
A nezapomeňte, že na horách nemusíte jen lyžovat,
dopřejte si také trochu toho wellness hýčkání.

Rak (22. 6. – 22. 7.)
Jste velmi citliví, a proto jste
schopni nesmírných obětí pro
své milované, a co se týče soucitu, mohli byste dělat výprodej.
Pro tyto vlastnosti vás všichni
zbožňují, což se vám v tomto roce často a v četných situacích potvrdí. Pokud otevřete své srdce
dokořán, objevíte nové krásy života. Pozvěte svou
drahou polovičku na romantický víkend někam
do jižních Čech. Doporučujeme Třeboň se svou

neopakovatelnou atmosférou, rybníky a rybími hospůdkami.

Lev (23. 7. – 22. 8.)
Čekají na vás překvapení a šance,
díky nimž se vaše zlatá monstrance osobnosti ještě více rozzáří.
Saturn svým trigonovým aspektem tiše přizvukuje a přispívá
úspěchy, které se mají stát pevnými pilíři vašeho
života. Patříte k silným osobnostem a umíte si poradit i s nepřízní počasí, protože právě vám nejvíc
vyhovují prohlídky nejrůznějších galerií a muzeí.
A co takhle vyzkoušet IQ Landii v Liberci? Určitě nebudete litovat!

Panna (23. 8. – 22. 9.)
Jupiter chce v tomto roce dokončit to, co započal na konci minulého roku – splnit vaše velká přání
a velkolepé cíle. Jeho konjunkce
přináší krásné příležitosti a vaším
úkolem je nenechat si je utéct. Pamatujte, že takové příznivé období budete mít zase až za dalších
dvanáct let. Užívejte si tedy letošek doslova plnými
doušky a nechte se okouzlit třeba krásami jižní Moravy. Hlavně si nezapomeňte dopřát doušek lahodného vína v některém z proslulých sklípků.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Také pro vás je vesmírnými konstelacemi naplánován bohatý
program. Eskapáda změn, které si
vyžádají mnohé situace v tomto
roce, vás má posunout kupředu,
nenechte se tudíž zaskočit například nepředvídatelným Uranem – počítejte s ním, jen tak mu vytřete zrak. Patříte k estétům mezi znameními a umíte
ocenit krásu. Udělejte si letos výlet do Prahy a projděte si malebná zákoutí Starého Města a Malé Strany.
Doporučujeme také projížďku parníkem po Vltavě.

Štír (24. 10 – 22. 11.)
Pokud jste měli pocit, že se vám
nic nedaří, tak na pesimismus
už rozhodně zapomeňte! Tento
rok patříte mezi VIP dobrotivých
hvězd, a i když je ve vašem astrologickém genetickém kódu zašifrována určitá dávka
komplikovanosti, nehodlají vás planetární vibrace

KAM to vidí
nijak zlobit. Letos se vám prostě budou plnit vaše
sny. A vy si také nějaké splňte a dopřejte si vydatný
odpočinek v některých z našich proslulých lázní.
Co takhle vyrazit do Karlových Varů a navštívit tam
oblíbené Muzeum Becherovky?

Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Rok 2016 vás zve na centrifugu
bohatých událostí, kde se jejich
hlavní organizátoři doslova předhánějí o prestiž. Hyperaktivní
Uran je výraznou hybnou silou
a roztáčí ve vás ještě větší touhu po svobodě a nezávislosti. Máte letos příležitost zkusit něco nového,
tak vyzkoušejte třeba Tep faktor – neopakovatelný
zážitek, který je inspirovaný známou pevností Boyard. Pavouků ani klaustrofobie se prý bát nemusíte
a úkoly si můžete vybrat sami.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
S trigonovým aspektem Jupitera
máte letos všechna esa v rukávu,
tento úžasný rozšiřovatel obzorů
způsobuje, že na co sáhnete, to se
vám daří. Máte před sebou velké
šance a velkorysé nabídky. Díky této přízni osudu si
letos také přijdete na nemalé peníze, tak proč si trochu nevyhodit z kopýtka třeba v Babylonu v Liberci.
Až vás omrzí všechny atrakce, aquapark a luxusní hotelový komplex, tak vám určitě přijde vhod návštěva
liberecké zoo.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Z hvězdného éteru k vám letí
poselství, které určitě s radostí
uvítáte. Jsou to přísliby cesty ke
svobodě a k životním změnám,
jež mají díky Uranovi probíhat
hladce a poskytovat patřičný prostor. Nejpříznivější je pro vás druhá polovina roku, kdy vám Jupiter
posílá osobní štěstí a naplnění v životě. Co si letos
prodloužit léto a vydat se na začátku září někam na
Šumavu? Doporučujeme dětský a rodinný penzion
Šumavous s celoročním provozem, který najdete nad
Vimperkem.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Ve srovnání s minulým rokem
letos zažijete krásnou odměnu
v podobě většího duševního
uvolnění a úspěšného dokončení
dlouho odkládané a nepříjemné
záležitosti. Rozhodně můžete počítat s pomocí významných vesmírných ochránců! Patříte k vodním
znamením, a tak nepochybně oceníte lákavou letní
nabídku našich vodních přehrad a nejrůznějších nádrží. Nádherně je na Lipně nebo Orlíku, ale když zvolíte Pasohlávky, tak tam najdete i největší aquapark na
Moravě. Dobrý tip pro deštivé letní dny.
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Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc listopad–prosinec 2015

Celkem došlo 2 452 odpovědí, z toho 2 315 z internetu a 137 dopisů

Kartografie PRAHA
otázka: Po období úpadku Slavonic, zejména v 17. a 18. století, mělo pro rozvoj města důležitý
význam vybudování železnice Telč – Dačice – Slavonice. Bylo to v roce:
odpověď: b) 1902
soutěžilo: 414 čtenářů; správně 369; špatně 45
výherci: Oldřich Kubíček, Chrast; Josef Andris, Jaroměř; Jiří Sudík, Klatovy

Navštivte Třešť – město betlémů
otázka 1: a) Vysočina
otázka 2: b) v 19. století
otázka 3: c) Betlémská cesta
soutěžilo: čtenářů 472; správně 440; špatně 32
výherce: Luďka Abuzaradová, Tuřany u Slaného; Dana Chadimová, Batelov; Zuzana Izáková,
Dobruška; Jana Mrázová, Světice; David Fogl, Studená; Anna Zvoníčková, Štítná nad Vláří; Ladislav
Beran, Volary; Štěpánek Fiala, Karlovy Vary; Bohumil Lichna, Metylovice; Pavel Navrátil, Uherské
Hradiště

Soutěžte s Beskydy Card
otázka 1: a) ve Frýdku-Místku
otázka 2: b) v roce 1940
otázka 3: c) více než 200 km
soutěžilo: čtenářů 158; správně 114; špatně 44
výherce: Hana Čermáková, České Meziříčí; Lidie Doricová, Třinec; Jitka Krichlová, České Budějovice;
Veronika Kučerová, Beroun; Oldřich Štěpán, Kopřivnice

Edice ČT
otázka: Která z následujících pyramid se nenachází na území dnešního Egypta?
odpověď: c) Sluneční pyramida
soutěžilo: 528 čtenářů; správně 492; špatně 36
výherci: Marcela Machů, Uherský Brod; Jaroslav Borůvka, Zbraslav; Petr Jaroš, Jičín

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) poutní místo Homole, Borovnice
soutěžilo: 485 čtenářů; správně 384; špatně 101
výherci: Marie Brožíková, Sokolov; Jan Kohout, Kutná Hora; Daniel Štecher, Opařany

Křížovka
... se zejména za husitských válek ...
soutěžilo: 395 čtenářů; správně 380; špatně 15
výherci: Eva Brlicová, Brno; Radka Pecková, Vysoké Mýto; František Kulhán, Praha

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Poznáte místo na fotografii?
Nejvíce odpově

Tajenku křížovky a odpovědi na
fotohádanku nám zašlete
do 15. února
z www.kampocesku.cz/souteze
nebo na adresu redakce.
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a) zámek Lobkovice (1819)
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b) zámek Smečno (1835)
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c) zámek Dolní Břežany (1810)
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Luděk Sládek
šéfredaktor

Silenzio hotel Praha
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 firmy 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 firemní
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.

silenzio
Silenzio Hotel ****, Na Karlovce 146/1, 160 00, Praha 6, www.silenziohotel.cz

25. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU
souběžně s

TOP GASTRO & HOTEL

18. - 21. 2. 2016
Výstaviště Praha - Holešovice

www.holidayworld.cz
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Čestný host

Partnerský region

Hlavní odborný
mediální partner

