Turistický magazín

ročník X., září 2016

po Česku
www.kampocesku.cz

ZDARMA
Vším bych chtěl být,
jen ne budoucností;
co se od té, ubohé,
požaduje, je už
skoro nestydaté.
-Jan Neruda-

Babí léto budiž víc
než záplava listí
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věřím, že se všem
rodičům dítek školou
povinných podařilo odchytit a zkrotit své ratolesti ještě před koncem
prázdnin. Je to u nás už
holt taková tradice, že
v září dáváme své děti do
školy, aby se něco nového naučily. Těžko soudit,
jak by Komenský vnímal
náš dnešní vzdělávací systém, který stále zůstal hrou,
mnohdy však jen o veliké částky. A to prosím průměrná rodina přispívá na školní výbavu až 2 000 korun.
Jen ne každý na to má. O to pochopitelnější se zdá
skutečnost, že senioři ve věku nad 65 let splácejí
v průměru půjčky přes 27 000 korun – a mnohdy jde
o dluhy, ke kterým se zavázali kvůli dětem či vnoučatům. Není ani divu, že sedm z deseti našinců má
obavy z budoucnosti, především pak z finanční tísně
či chudoby. Zle se ale nemáme všichni, soudě alespoň
podle toho, že nejcennější dvojici poštovních známek
světa, kterou je Modrý a Červený Mauricius, koupil
český investor.
Obava z chudoby a o své zdraví, každodenní
stres, a připočítám-li k tomu ještě takové drobnosti,
jako jsou nadváha, alkohol a tabák, to vše s sebou
nutně přináší metabolický syndrom, kterým trpí až 40
procent populace. Dobrá polovina z nás přitom ani
netuší, že v důsledku všeho toho má vysokou hladinu
cukru nebo náběh na infarkt či mrtvici. Nejsme v tom
ale sami, obavami trpí i Pražský hrad. Proto také zavedl kontroly při vstupu do svého areálu, díky kterým se
tu tvoří fronty. Ne že bychom nebyli, zvláště my starší,
na fronty zvyklí, navíc turisté mají pro podobná bezpečnostní opatření pochopení a dlouhodobě patříme
mezi nejbezpečnější země světa, ale obavy Hradu
rostou. Stejně jako porostou další kontroly, například
do svatovítské katedrály. Ovšem když poslouchám
mluvčího hradu, mám pocit, že on se nebojí ničeho.
Snad jen o to, aby Pohádky ovčí babičky skončily jen
u červených trenýrek. Souhlasím ale s názorem, že
panika a vyvolávání strachu je čím dál oblíbenější
hrou některých politiků, vedle toho nelze však reálně
hrozící rizika podceňovat.
Doporučuji proto vydat se v babím létě u nás
doma všude tam, kde vám bude dobře a kde vám
hrozí tak nanejvýš otrava kyslíkem, závislost, kvůli
které se sem budete vracet, nebo odkud se v nejkrajnějším případě budete vracet opilí krásou a rozmanitostí krajiny našich otců.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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Milí čtenáři,
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KAM to vidí

foto © Wikimedia Commons

Svatá babička (1095 let)
Na příkaz své snachy Drahomíry byla 15. září
921 na Tetíně surově zavražděna kněžna Ludmila,
první česká a slovanská světice (*860). Existují dvě
legendy o jejím původu, podle Kristiánovy legendy
byla dcera pšovského knížete Slavibora, podle jiné
pocházela ze srbské země.
Díky svým rodovým vazbám je považována
nejen za pramáti českých panovníků, ale také většiny českých královen. Za jejího života bylo u nás
přijato křesťanství, sama byla se svým manželem,
prvním historicky doloženým Přemyslovcem, knížetem Bořivojem I. pokřtěna z rukou slovanského
věrozvěsta Metoděje. Po smrti syna Vratislava I. jí
byla svěřena péče o vnuka Václava, který nechal
přenést babiččiny ostatky do baziliky sv. Jiří na
Pražském hradě. Ke svatořečení Ludmily došlo ve
12. století. Během jejího života byly položeny základy ke christianizaci Čech a také moci Přemyslovců. Její život byl popsán v řadě legend.
-aba-

Český houslový virtuos Jaroslav Svěcený, rodák z Hradce
Králové, je jednou z nejvýznamnějších současných osobností
naší hudební scény. Proslul jako
popularizátor a propagátor vážné hudby, znalec historických
houslí a spolupořadatel hudebních festivalů. Součástí jeho
umělecké práce je též dlouhodobá charitativní činnost. Nyní
vás zve na jedno z krásných
míst svého působení.
KAM byste pozval naše čtenáře na výlet po České republice?
Máme nádhernou zem, a tak
vybrat jedno jediné místo na výlet je opravdu těžké. Nedávno
jsem prožil v roli uměleckého šéfa
a interpreta zároveň několik dnů na festivalu v jihočeských Nových Hradech. V tomto krásném městečku naleznete zajímavé historické objekty a dá se zde
i velmi pohodlně nocovat. Okolní příroda je nádherná a navíc se můžete „přehoupnout“ i do Rakouska,
které je opravdu „za rohem“. Když ujedete z Nových
Hradů pár kilometrů směrem na Horní Stropnici,
dostanete se k opravdové historické perle – kostelu

Nanebevzetí Panny Marie v Dobré Vodě. V tomto unikátním barokním skvostu jsem měl tu čest
koncertovat a vězte, že je tu přítomen opravdový „génius loci“.
Už zasazení této zrestaurované
sakrální stavby do půvabné krajiny v člověku navodí povznášející
pocit. Nádhernými lesy, loukami či rybníky se můžete kochat
pěšky, na kole, autem či pomocí
veřejné dopravy. V samotných
Nových Hradech mám moc rád
tamní zámek, hrad, kostel a další
budovy opředené zajímavou historií, kterou mi podrobně popsal
a představil tamní pan starosta.
Informace na místě dostanete určitě i od dalších povolaných osob.
Pokud si chcete odpočinout od civilizačního stresu či
každodenního pracovního shonu, tak dejte mobil „na
ticho“, vypněte počítač a vychutnávejte si tuto lokalitu plnými doušky. Krásné zážitky vám ze srdce přeje
a srdečně vás zdraví váš Jaroslav Svěcený.
Děkuji za milé pozvání a za naši redakci přeji
vše dobré v osobním i pracovním životě.
Alice Braborcová

Dopisy čtenářů

Územní vývoj
Rakouského
vévodství za vlády
Babenberků

Rakouské vévodství

foto © Wikimedia Commons, autor Daniel Baránek

(860 let)

Před 860 lety v roce 1156 došlo k povýšení
Markrabství rakouského na vévodství. Učinil tak
německý a římský císař Fridrich I. Barbarossa listinou Privilegium Minus, kterou definitivně oddělil
Bavorsko od tzv. Východní neboli Rakouské marky.
A byl to právě náš český kníže Vladislav II., který
v roli mluvčího shromážděných knížat zveřejnil na
setkání v Řezně povýšení bývalé Východní marky
na Rakouské vévodství. V následujícím roce se podílel i na císařské výpravě do Polska.
Od roku 976 bylo území budoucího Rakouského arcivévodství državou rodu Babenberků a bylo
známé jako Ostarrichi – Východní říše nebo Východní marka. Odtud také vznikl německý výraz
pro Rakousko – Österreich.
-mak-
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Milá Adélko a Adélčina maminko, děkujeme za krásný pozdrav ze ZOO Zlín. Věříme, že vrtkavost letošního počasí jste skvěle zvládly – jak správně píšete při
výletech, kterým přálo. Adélce přejeme úspěšné vykročení do školního roku 2016/2017 a mamince stále
zajímavější nápady pro výlety se stále větší slečnou.
Dobrý den, ráda si čtu Kam po Česku a na str. 6
(červenec–srpen) jsem našla informaci ohledně
narození Prokopa Diviše. Prosím, odkud jste čerpali
uvedené datum 1. 8. 1696?
S pozdravem Vlaďka Šulcová, Žamberk

Dobrý den, paní Šulcová, předně mi dovolte poděkovat Vám za zájem o magazín KAM po Česku.
Pokud pomineme prvenství Václava Prokopa Diviše
v sestrojení bleskosvodu, které je sporné, stejně jako
funkčnost jím sestrojené „povětrnostní mašiny“,
ohledně jeho data i místa narození koluje rovněž
řada teorií. Pro uvedený článek jsme čerpali datum
jeho narození ze zdroje http://svetvedy.cz/prokop-divis/, kde je upřednostněno 1. 8. 1696 před datem
26. března 1698.
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © Jaroslav Svěcený
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Václav IV. – vláda ústupků a kapitulací (615 let)

Tak nějak mohly z Čech znít nálady a názory na vládnutí Václava IV. Částečně oprávněně,

Soběslav II. dobyl
Olomouc (855 let)
Po smrti svého otce Soběslava I. a prosazení
Vladislava II. na český knížecí trůn odešel Soběslav II. do Německa. V roce 1148 se pokusil zmocnit
českých zemí, byl ale zajat a uvězněn na hradě Přimda. Po dvouletém věznění se mu podařilo uprchnout, útočiště našel opět v Německu, na dvoře císaře Friedricha Barbarossy. Do Čech se vrátil v roce
1161, aby se pokusil získat alespoň olomoucký
úděl. Olomouc sice dobyl, ale při lstivém pozvání
Vladislavem do Prahy byl opět zajat a opět uvězněn na Přimdě. Tentokrát zde strávil celých dvanáct let. Knížecího stolce se tzv. selský kníže dočkal
až v roce 1173. Čechům vládl pět let.
Jana Stránská

Syn velkého otce (745 let)

Věčný světák

Tak lze nazývat Václava II., jediného přeživšího syna železného a zlatého krále
Přemysla Otakara II. Prožil nesnadný a kvůli nemoci i poměrně krátký život a je
často považován za slabšího následovníka svého slavného otce.

Vyučený zámečník, kdysi mrštný házenkář, ale
především vynikající český filmový a divadelní herec
Jan Rudolf Libíček se narodil 28. září 1931 ve Zlíně.
Po vyučení pracoval v Ostravském strojírenském
podniku, v Praze si pak udělal maturitu na večerní
škole. Po vojenské základní službě přijal angažmá
v Gottwaldově divadle pracujících jako profesionální
herec. Po setkání s Janem Grossmanem v pražském
Divadle Na zábradlí byl obsazen do hlavní role ve
hře Král Ubu. Od roku 1968 až do své smrti působil v Městských divadlech pražských. Jan Libíček
ztvárnil více než čtyřicet rolí, převážně komických.
Rolí poslední byl vodník Alois ve filmu Jak utopit
dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, kterou
již ale nedohrál. Zemřel ve věku nedožitých 43 let
24. května 1974.
Lucie Sládková

a on po určitou
Český a poldobu v Uhrách vláský král Václav II. se
dl. Přemyslovci tak
narodil 27. 9. 1271
získali v Evropě výv Praze jako syn
znamné postavení.
Přemysla Otakara II.
Během své vláa Kunhuty Uherské.
dy Václav II. založil
Jeho výchovu překlášter cisterciáků
vzal po otcově smrti
na Zbraslavi, zaveporučník Ota Branidl pražské groše
borský. Do Čech se
a za jeho panovábudoucí král vrátil
Václav II. uděluje kutnohorským dolům hornické právo
ní vzniklo v Kutné
v květnu 1283, kdy
Hoře hornické cendal také souhlas své
trum patřící mezi největší v Evropě. Neuměl sice
matce k jejímu sňatku se Závišem z Falkenštejna.
číst a psát, ale všestranně podporoval vzdělanost
V roce 1287 se Václav II. oženil s dcerou Rudolfa
a umění. Uvažoval o vydání zemského zákoníku
Habsburského Gutou. Václavovým sňatkem s Gua pokusil se založit univerzitu. Byl dvakrát ženatý
tou byla naplněna úmluva mezi jeho budoucím
a měl několik dětí. Kromě Václava III. byla jeho dcetchánem Rudolfem Habsburským a otcem Přemyrou také Eliška Přemyslovna, matka Karla IV.
slem Otakarem II. z roku 1276. Tím se mu otevřela
Václav II. onemocněl tuberkulózou a zemřel
možnost k expanzi do Polska. Zde získal později
21. června 1305. Jeho dlouhou nemocí zubožené
rozsáhlá území a předpoklady pro převzetí polské
tělo bylo v královském šatu pohřbeno v klášteře na
koruny. Králem českým byl korunován v roce 1297
Zbraslavi, kde mělo vzniknout přemyslovské poa o tři roky později i králem polským. Jeho synovi
hřebiště.
Václavu III. byla nabídnuta Svatoštěpánská koruna
Drahomíra Samková

foto © Wikimedia Commons

Václav IV. Panovnický cyklus (Antonín Machek)

částečně byl ale pod neustálým tlakem nepříznivých vnějších i vnitřních okolností (morová epidemie, papežské schizma, konflikty s nevlastním
bratrem Zikmundem atd.), které by asi obtížně
řešil i jeho slavný otec Karel IV. Každopádně vraždou generálního vikáře Jana z Pomuku (1393) si
na mezinárodní scéně „zavařil“ natolik, že to byl
kromě laxního řešení říšských problémů oficiální
důvod k jeho sesazení z římského trůnu v srpnu
1400.
Oslabení krále využila i česká šlechta, která léta
králi vyčítala obsazování dvorských úřadů, jeho
„nezdravé“ kontakty s nižší šlechtou, jeho zálibu
v alkoholu a útěky před vládnutím do lesů na lov…
Donutila ho hned příští rok, v září 1401, k dalšímu
kapitulačnímu kroku v podobě předání vlády v Čechách předním členům panské jednoty (tzv. „radě
čtyř“) ve složení arcibiskup Olbram za Škvorce, Jindřich III. z Rožmberka, Ota z Bergova a Jan Krušina
z Lichtenberka. V letech 1402–1403 byl bratrem
Zikmundem uvězněn a v dalších letech i po útěku
přistupoval postupně na další a další požadavky
české šlechty.
-babok-

(85 let)

J. Libíček ve hře Veselé paničky
windsorské (1969)
foto © archiv Městská divadla pražská

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

„Je to flamendr, slaboch a lhář!“, „Je to neodpovědný vladař, který se obklopuje
kumpány z nižší šlechty!“, „Má na svědomí politickou vraždu Jana z Pomuku!“, „To
by se se za jeho otce stát nemohlo!“…
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Historia magistra vitae Laskavý šlechtic a vlastenec (245 let)

2. 9. 1996 (20 let)
Rok 1996 znamenal pro český
školní systém změnu. V novém
školním roce byla na základních
školách po 20 letech obnovena
tradice povinné devítileté
školní docházky. Vůbec poprvé měli studenti také možnost
studovat na vyšších odborných
školách.
7. 9. 1641 (375 let)
Narodil se kníže Jan Kristián I.
z Eggenbergu, český šlechtic
původem ze Štýrska, vévoda
krumlovský. Za jeho života
byla zahájena první barokní přestavba krumlovského
zámku. Vlastnil rozsáhlé panství
v jižních Čechách, které však
přešlo postupně do rukou
Schwarzenberků.
10. 9. 1871 (145 let)
Císař František Josef I. vydal
reskript, v němž souhlasil s korunovací českým králem a současně vyzval český sněm, aby
zahájil jednání o vypořádání
českých státoprávních poměrů
v souladu se státoprávními poměry říše. Dokument vydaný na
toaletním papíře se však ukázal
býti bezcenným.
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Po studiu práv
v Praze (1789–1792)
působil krátce ve
státních službách
a za své příkladné
znalosti a dovednosti byl už ve svých
25 letech jmenován c. k. komořím.
O rok později se
oženil s Josefínou
Karolínou Clary-Aldringen, která byla
vynikající zpěvačkou a klavíristkou. Oba prosluli zálibou
v soudobé hudbě, pořádali koncerty
a divadelní představení nejen v pražském paláci Clam-Gallasů, kde mimo

jiné
koncertoval
mladý Ludwig van
Beethoven, ale též
na svém panství
v Liberci či Frýdlantu. Výtěžky z představení byly dávány
na dobročinné účely, zvláště pro chudinu, sirotky a tělesně
postižené. Kristián
Kryštof měl podíl
na založení českého muzea v Praze,
předsedal Společnosti vlasteneckých
přátel umění, spoluzakládal pražskou
konzervatoř, ústav pro slepce a byl
členem řady dobročinných spolků. Po

smrti otce, Kristiána Filipa, v roce 1805
se stal jako nejstarší syn dědicem jeho
majetku. Pokračoval např. v rozvoji
Lázní Libverda, rozšiřoval zámek Obříství, na Klamovce v Košířích (dnes
Praha 5) si nechal postavit barokní
zámeček, který však dnes již v původní podobě neexistuje. Do rozsáhlého
panství rodu patřil např. i zámek Lemberk, Frýdlantsko či Liberecko. Se svou
ženou měl jediného syna, Eduarda
Friedricha, jednoho z nejvýznamnějších rakouských generálů 19. století.
Kristián Kryštof Clam-Gallas, jeden
z nejosvícenějších šlechticů své doby,
podlehl 21. srpna 1838 v Plané u Mariánských Lázní nervové mrtvici.
Alice Braborcová

foto © Wikimedia Commons, autor: Jan Heinzl

1. 9. 1126 (890 let)
Kníže Soběslav I. se sešel
na moravsko-uherské hranici
s uherským králem Štěpánem;
jednali spolu o urovnání
vztahů mezi oběma státy.
Současně Soběslav zbavil
na Moravě údělu syny Oty II.
a dosadil v Olomouci za vládce
Přemyslovce Václava.

Nejvyšší maršálek Království českého Kristián Kryštof Clam-Gallas se narodil v zemské české
šlechtické rodině 3. září 1771. Po rodičích zdědil lásku k hudbě a výtvarnému umění, stejně jako
dobročinnost a vlídný přístup ke svým poddaným. Je považován za mimořádnou osobnost svého
rodu i českých stavovských dějin přelomu 18. a 19. století.

Po stopách skladatele (175 let)
Antonín Dvořák se narodil 8. září 1841 v Nelahozevsi, jako první
z osmi dětí. Muži v Dvořákově rodu byli odjakživa řezníci, a tak
se automaticky předpokládalo, že Antonín, jako prvorozený
syn, bude v živnosti pokračovat. Kromě řeznického řemesla se
ale v rodině dědilo také hudební nadání.
hudebních skladatelů všech dob. Budete-li se chtít vydat po jeho stopách,
můžete navštívit jeho rodný dům v Nelahozevsi. Expozice o skladatelově životě a díle se zaměřuje především na
dobu mládí, které v Nelahozevsi prožil.
Muzeum Antonína Dvořáka najdete

Muzeum Antonína Dvořáka v Praze

Antonín hudbě zasvětil celý svůj
život. Hrál v orchestru Prozatímního
divadla, dirigoval, vyučoval na pražské
a newyorské konzervatoři a především
komponoval. Ještě za svého života byl
označován za jednoho z největších

Novosvětská – Muzeum Antonína Dvořáka
v Praze

Antonín Dvořák 1886

v letohrádku Amerika na Praze 2. Součástí muzejní sbírky je unikátní soubor
originálních Dvořákových notových
autografů. Inspirací k opeře Rusalka
bylo Dvořákovi jezírko u novorenesančního zámku ve Vysoké u Příbrami,
který v té době vlastnil jeho švagr, hrabě Václav Kounic. Zámek dnes mimo
jiné slouží jako jeho památník a zdejší posluchárna nabízí návštěvníkům
možnost poslechu více než 80 nahrávek Dvořákových děl.
Jana Stránská

1306

1331

1561

(710 let)
Jindřich
Korutanský
po smrti
Václava III.
provolán českým
králem

(685 let)
Jan
Lucemburský
vpadl do Polska
a oblehl Poznaň

(455 let)
Antonín Brus
z Mohelnice
5. 9. 1561
byl jmenován
pražským
arcibiskupem

foto © Národní muzeum

září 1301 (715 let)
Do Budína, rezidence nového
uherského krále Václava III.,
se dostavil papežský legát
Mikuláš Boccasini, pozdější
papež Benedikt XI., aby prosazoval nároky Karla Roberta
z Anjou na uherský trůn.
Současně tlumočil nesouhlas
římské kurie s Václavovým obsazením uherského stolce.

foto © Museum Kampa; Wikimedia Commons
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Mistr abstrakce (145 let)

Historia magistra vitae

Jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství, český
malíř a grafik František Kupka, pátý syn notářského úředníka, se
narodil 23. září 1871 v Opočně. Na přání otce se nejprve vyučil
sedlářem, vždy ale tíhl k malířství.

11. 9. 1951 (65 let)
Tzv. „vlak svobody“ na trase
z Prahy do Aše projel se 110
cestujícími ostře střeženou
hranici do americké okupační
zóny v Bavorsku. Šlo o jeden
z nejznámějších masových
útěků na západ; většina cestujících se ale za hranice dostala
nečekaně a 77 z nich se vrátilo
zpět do vlasti.

František Kupka 1928

V roce 1895 se díky svému talentu dostal jako stipendista do Paříže
(Académie Julian, École des Beaux-Arts) a ve Francii se nakonec tento
tichý a citlivý umělec usadil natrvalo.
V počátcích se živil ilustracemi, návrhy
plakátů a karikaturami do satirických
časopisů. Během první světové války
se zapojil do organizování českých legií, bojoval na frontě, navrhoval uniformy i prapor legií. V té době se seznámil
také s T. G. Masarykem. Pod vlivem
nově se formujících moderních uměleckých směrů začal vytvářet vlastní
abstraktní díla. Za své první nefigurativní obrazy ale sklidil nepochopení
a posměch. Jeho přínos světovému
umění byl uznán teprve v 60. letech

František Kupka 1952

20. století. V Čechách byla Kupkova
díla poprvé vystavena až deset let po
jeho smrti. Dnes patří Kupkovy obrazy
mezi nejdražší díla českých umělců,
které vystavuje Národní galerie v Praze a Nadace manželů Jana a Medy
Mládkových v Museu Kampa. Kupka
zemřel 24. června 1957 na pařížském
předměstí Puteaux a pohřben byl na
hřbitově Père-Lachaise.
-JS-

Bojovník proti tovární šabloně (135 let)

foto © Národní muzeum

Řeč je o Františku Kyselovi (4. 9. 1881 – 20. 2. 1941), českém malíři, grafikovi a výtvarníkovi. Malíř
stylu art deco byl mimo jiné zakládajícím členem sdružení výtvarníků Artěl. Členové sdružení
bojovali proti tovární šabloně a snažili se pozvednout vkus v denním životě.
Mezi významná díla rodáka z Kouřimi patřila výmalba interiéru kavárny
Arco, návrh Banky československých
legií v Praze (spolupráce s J. Gočárem),
design výmalby interiérů Pardubického krematoria nebo dekorace divadla
v Hradci Králové. Kysela se věnoval
také grafice, navrhoval obchodní
znaky, bankovky, poštovní známky
a zabýval se typografií a písmem. Ze
scénografických návrhů ho proslavily scény pro Smetanovy opery. Unikátní celek scénických a kostýmních
návrhů k osmi Smetanovým operám,
které Národní divadlo v Praze uvedlo v rámci oslav 100. výročí narození
Bedřicha Smetany v roce 1924, byl
k vidění v Muzeu Bedřicha Smetany.
Byl autorem celkem 41 realizovaných

scénických a kostýmních výprav.
Jako jediný výtvarník v dosavadních

dějinách Národního divadla získal
možnost vytvořit takto rozsáhlý ucelený výtvarný projekt. Věnoval se též
výtvarnému zpracování skla (sklenice Československé republiky, 1928),
zvláště monumentálním vitrážím, které ho proslavily. Navrhl rozetové okno
západního průčelí katedrály sv. Víta
a další okna ve dvou kaplích. Upravil
znak města Prahy, státní znak a prezidentskou vlajku. Za svá díla obdržel
různá ocenění, v roce 1925 obdržel
Grand prix a zlatou a bronzovou medaili. V roce 1926 mu byl udělen Řád
čestné legie. Doma se mu podobného
ocenění nikdy nedostalo. Zemřel 20.
února 1941 po těžkém záchvatu mozkové mrtvice.
Marie Kulinkovská

1771

1781

1791

(245 let)
Ferdinand Maria
Chotek
* 8. 9. 1771–
† 5. 9. 1836
hrabě
z Chotkova,
4. arcibiskup
olomoucký

(235 let)
Jiří František
August Buquoy
* 7. 9. 1781 –
† 19. 4. 1851
český šlechtic,
matematik
a vynálezce

(225 let)
Leopold II.
6. 9. 1791
byl korunován
českým králem

11. 9. 1416 (600 let)
Pražská univerzita osvědčila pravověrnost učení
i bezúhonnost Jana Husa
a Jeronýma Pražského.
Kostnický koncil vydal rozhodnutí proti pražské univerzitě,
jímž byla její činnost zastavena
pro sympatie k Husovu učení,
univerzita se však tomuto rozhodnutí nepodřídila.
13. 9. 1781 (235 let)
Rakouský panovník a římskoněmecký císař Josef II. zavedl
rozumné toleranční soustavy. Na základě teze, že víra
je privátní záležitostí občana,
povolil soukromou bohoslužbu
a udělování občanských práv
luteránům, kalvinistům, pravoslavným a Židům.
18. 9. 1801 (215 let)
Císařským dekretem byla
svěřena cenzura policii.
„Revidující komise“, vytvořená
v roce 1803, zkoumala všechny
spisy, které vyšly od roku 1780
(vyřazeno bylo na 2 500 knih).
Knihy se třídily do čtyř kategorií: zakázané, povolené s podmínkou, trpěné a schválené.
18. 9. 1916 (100 let)
Zhruba po roce od otevření
se protrhla přehrada Desná
v Jizerských horách. Největší
katastrofa v českých zemích
v historii přehrad si vyžádala
65 lidských životů. Za příčinu
neštěstí se považuje nevhodně
zvolená technologie pro stavbu
hráze.
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Historia magistra vitae Pravda vítězí, ale dá to fušku (130 let)

22. 9. 1931 (85 let)
Herec-mim Ladislav Fialka
(zemřel 22. 2. 1991) byl pierotem, jedním ze zakladatelů
české moderní pantomimy,
autorem všech her souboru
Pantomima Na Zábradlí. Se
svou pantomimickou skupinou
tu vytvořil mnoho pozoruhodných inscenací a českou pantomimu proslavil i v zahraničí.
23. 9. 1916 (100 let)
V Bohumíně byl zahájen provoz
elektrické tramvaje vypůjčeným vozem Slezských zemských
drah, který musel být 2. 1. 1918
vrácen zpět, takže byl krátkodobě obnoven parní provoz.
Po dodání nového motorového
vozu se již natrvalo vrátil elektrický provoz 23. 7. téhož roku.
25. 9. 1726 (290 let)
Tzv. reskriptem byl stanoven numerus clausus (úředně
stanovený počet) sňatků mezi
Židy s cílem redukce židovského obyvatelstva. V té době
vyšlo také několik nařízení směřujících k omezení židovského
obchodu v zemích Koruny české; už v 30. letech ale dosáhli
Židé řady úlev.
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Jan Masaryk v roce 1924

Jan Masaryk se narodil 14. září
1886 v Praze ve vile Osvěta jako třetí
z dětí Tomáše G. Masaryka a jeho americké manželky Charlotty. Po studiích
na gymnáziu jej rodiče v roce 1902

poslali k příbuzným do USA. Domů se
vrátil těsně před začátkem 1. světové
války, a tak musel narukovat do rakousko-uherské armády.
Po 28. říjnu 1918 se Jan Masaryk
zapojil do diplomatických služeb,
protože ovládal několik jazyků. V roce
1919 se stal diplomatickým zástupcem v USA a později velvyslancem ve
Velké Británii. V září 1938 po okupaci
Sudet rezignoval a v roce 1940 se stal
ministrem zahraničí Benešovy exilové
vlády. Pomáhal Benešovi obnovit Československo a velkou popularitu mezi
lidmi také získal svými rozhlasovými
výstupy v BBC v pořadu Volá Londýn.
Masaryk zůstal ve vládě i po válce
a právě to se mu stalo osudným. Nedokázal zabránit vzrůstajícímu vlivu

SSSR, kdy bylo Československo donuceno odmítnout Marshallův plán.
Zároveň se musel vyrovnat s účastí
K. Gottwalda ve vládě, ačkoli komunisty nesnášel. Proč v únoru 1948, jako
jediný nekomunistický člen vlády, nepodal demisi, už asi zůstane záhadou.
Snad si do poslední chvíle přál bojovat
za demokracii.
Když bylo Masarykovo tělo nalezeno 10. března 1948 pod okny Černínského paláce, komunisté ihned
přispěchali s prohlášením, že šlo o sebevraždu. Poslední vyšetřování ÚDV
(Úřadu dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu) z let 2001–2003
dospělo k závěru, že Jan Masaryk byl
zavražděn. Pachatel zůstává neznámý.
Marcela Kohoutová

foto © Wikimedia Commons, autor George Grantham Bain Collection, Petr Kadlec

22. 9. 1596 (420 let)
Společné vojsko česko-moravské hájilo uherskou pevnost
Jager (Eger) proti tureckým
oddílům sultána Mohameda III.
Přestože místní obyvatelé
pevnost bránili proti turecké
armádě čítající 80 tisíc vojáků,
po třítýdenním obléhání se
pevnost vzdala turecké přesile.

Vzpomínáte si na citát Jana Masaryka, který byl ve své době nejoblíbenějším politikem
tehdejšího Československa? Národ ho doslova miloval a nazýval ho důvěrně „náš Honza“. Našim
dnešním politikům se o takové oblibě může už jenom zdát.

Jaroslav Seifert, rodák žižkovský (115 let)
Představovat obšírněji Jaroslava Seiferta, českého básníka, spisovatele, novináře a překladatele,
by nejspíš bylo opakováním již mnohokrát napsaného. Jaroslavův otec, původně úředník, později
obchodník a nakonec dělník, snad vinou společenského sesunu, snad díky sociálnímu cítění, snad
pro obojí, se stal zaníceným socialistou, zatímco jeho manželka byla hluboce věřící katolička.
Do těchto a navíc chudých žižkovských poměrů se Jaroslav narodil
23. září 1901. Rodina žila v dnešní Bořivojově ulici čp. 104, ale často se stěhovala. Žili také v domě u Prandstetterů,
na někdejší Karlově, později Kalininově, dnes Seifertově třídě čp. 20 (ve
stejném bytě jsem vyrůstala i já, pozn.
autorky). Rodičovské protipóly, nuzné
poměry i svérázný kolorit Žižkova stále
častěji „vyháněly“ Jaroslava na toulky
Prahou. Nakonec tak zameškal dost
hodin na to, aby nedokončil studia c. k.
na vyšším gymnáziu na Žižkově, stejně
jako studia privátního žáka gymnázia
na Vinohradech. V roce 1919 mu ale
vychází první básně a první básnická
sbírka „Město v slzách“ v roce 1921.

Jaroslav Seifert, národní umělec

V témže roce byla založena KSČ a Jaroslav se stal jejím členem. Patřil mezi
členy hnutí Devětsil a stál na počátku
českého uměleckého směru poetismu. Válku přežil jako redaktor v Národní práci. V 50. letech mu nemoc

znemožnila další aktivní činnost, což
mu nezabránilo vystoupit na II. sjezdu
československých spisovatelů (1956),
kde kritizoval kulturní politiku komunistů vůči nepohodlným autorům, ke
kterým sám také patřil. O to kurióznějším je fakt, že o deset let později (1966)
obdržel titul národní umělec a o dalších deset let později, v prosinci 1976,
patřil k prvním signatářům Charty 77.
S příchodem normalizace upadl v nemilost zcela. Navzdory tomu mu byla
udělena Nobelova ceny za literaturu
(1984), ale pádu komunistického režimu se nedožil. Umírá 10. ledna 1986.
Navzdory všem protivenstvím dnes
jeho dílo po právu patří k národním
pokladům.
Lucie Sládková

1831

1836

1891

(185 let)
Jaroslav Čermák
* 1. 9. 1831 –
† 23. 4. 1878
český realistický
malíř a romantik

(180 let)
Ferdinand I.
Dobrotivý
7. 9. 1836
byl posledním
korunovaným
českým králem

(125 let)
Saša Rašilov
starší
* 6. 9. 1891 –
† 3. 5. 1955
český herec,
komik
a kabaretiér

foto © Wikimedia Commons

19. 9. 1936 (80 let)
V Piešťanech proběhl sjezd
Hlinkovy slovenské ludové
strany, na němž zazněla mimo
jiné kritika kurzu československé zahraniční politiky, zejména
vůči spojenecké smlouvě se
SSSR. Strana se de facto přihlásila k tehdejšímu fašistickému hnutí nastupujícímu
v Německu.

foto © Wikimedia Commons, autor Jiří Traxler, autor Lasy
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Život je jen náhoda… (110 let)

Historia magistra vitae

A dále pokračuje „… jednou jsi dole, jednou nahoře, život
plyne jak voda a smrt je jako moře…“. Slavnou písní si dnes
připomínáme geniálního hudebního skladatele, úžasného
klavíristu, skvělého dirigenta a nenapodobitelného
improvizátora Jaroslava Ježka. Nemilosrdný osud mu dopřál jen
krátký čas, ale on se i tak stihl stát nesmrtelným.

25. 9. 1791 (225 let)
Na zasedání Královské
české společnosti nauk za
přítomnosti císaře Leopolda II.
vystoupil Josef Dobrovský
s projevem, v němž vyjádřil mj.
jazykové požadavky českých
vlastenců. Jeho řeč vyšla tiskem
i v Krameriových novinách
a z učeného osvícence se stal
naráz národní buditel.

svými improvizacemi, kdy
Jaroslav Ježek se naprý stačilo jen zadat tónirodil 25. září 1906 v Pranu a druh skladby a on po
ze v rodině žižkovského
několika vteřinách zahrál
krejčího. Brzy po narobrilantní part na dané
zení oslepl na jedno oko
téma.
a druhé bylo zasaženo
Osudovým pro něho
šedým zákalem. Po záněbylo setkání s Janem Weritu středouší nedoslýchal
Hrob J. Ježka na Olšanských
chem a Jiřím Voskovcem,
a navíc měl i problémy
hřbitovech v Praze
pro které začal psát své
s ledvinami. Nastoupil do
šlágry. Ovšem vedle populární hudby
slepeckého ústavu, kde si osvojil záklaJežek skládal i tzv. vážnou hudbu. Se
dy hudební teorie a hry na nástroj. Při
stoupajícím nebezpečím fašistickézkouškách na konzervatoř udivil svým
ho Německa se pro tři protagonisty
talentem hudební improvizace, takže
Osvobozeného divadla stala jedinou
byl přijat i přes svůj zrakový handicap.
možností na záchranu života emigrace
Ježek později rád bavil společnost

Jiří Traxler s Jaroslavem Ježkem ve studiu
Ultraphon 21. 4. 1938

do USA. V New Yorku Ježek vedl Československý pěvecký sbor, jenže se
začalo zhoršovat jeho ledvinové onemocnění. Pár dní před smrtí se ještě
stihl oženit se svou americkou přítelkyní českého původu Frances a 1. ledna
1942 umírá.
Jaroslav Ježek svými svěžími melodickými nápady a zcela novými hudebními směry patří právem k tomu
nejlepšímu z české hudby 20. století.
Většina jeho písniček dávno zlidověla
a zpívá si je už několik generací.
Drahomíra Samková

Žít bez dětí neuměla (85 let)

foto © www.pohadkar.cz

Od narození herečky, scenáristky, dramaturgyně, dlouholeté televizní moderátorky a vypravěčky
pohádek pro děti Štěpánky Haničincové uplynulo již 85 let. Děti, které vyrůstaly na přelomu
šedesátých a sedmdesátých let, ji milovaly a pravidelně sledovaly na svých televizních
obrazovkách.

Dětmi milovaná Štěpánka s nezapomenutelným
čertíkem Bertíkem

Štěpánka Haničincová se narodila
30. září 1931 v Kvičovicích jako Štěpánka Hubáčková. Po obchodní škole
nastoupila na herecký obor DAMU, ale

po dvou letech přešla k dramaturgii. Od
roku 1953 moderovala v Československé televizi pořady pro děti. Nejmladší
diváky si rázem získala svým šarmem,
vypravěčským talentem a osobitým
kouzlem.
Stala se protagonistkou mnoha
dětských pořadů, jako byl Rozmarýnek, Kluk a kometa, Pohádky na přání,
Malý televizní kabaret nebo později
Studio kamarád. Jejími nezapomenutelnými společníky byly loutky čertík
Bertík, medvídek Emánek, Kačenka
a Kuťásek s Kutilkou.
Příjmení Haničincová získala po
sňatku s hercem Petrem Haničincem.
Později se vdala ještě dvakrát, za režiséra Jana Valáška st. a za herce Jana

Přeučila. Z prvních dvou manželství
měla dceru a syna. V sedmdesátých
letech její dcera emigrovala a Štěpánka byla donucena odejít z televize. Se
zákazem přišly deprese, prázdnota
a ztráta smyslu života.
Po roce 1989 pro ni svitla nová naděje. Podstoupila plastickou operaci
a vrátila se k České televizi. Její pořady však u nové generace dětí neměly
úspěch. Doba se změnila a děti už
o čertíka Bertíka nestály. Nakonec propadla alkoholu, cítila se nepotřebná
a odstrčená. Zemřela po těžkém úrazu
ve svém pražském bytě 27. října 1999,
měsíc po svých šedesátých osmých
narozeninách.
-mak-

1891

1921

1946

(125 let)
Ferenc Futurista
* 7. 9. 1891 –
† 19. 6. 1947
český herec,
scenárista, režisér
a sochař

(95 let)
Oldřich Velen
* 15. 9. 1921 –
† 4. 5. 2013
český filmový
a divadelní herec

(70 let)
Petr Svojtka
* 25. 9. 1946 –
† 9. 5. 1982
český filmový
a divadelní herec

27. 9. 1941 (75 let)
Reinhard Heydrich se stal zastupujícím říšským protektorem
pro Protektorát Čechy a Morava.
Jeden z hlavních organizátorů holocaustu, prominentní
nacista a blízký spolupracovník
Heinricha Himmlera zemřel na
následky atentátu provedeného čs. parašutisty 27. 5. 1942.
27. 9. 1891 (125 let)
V Růžďce u Vsetína se narodil
evangelický duchovní a spisovatel Oskar Josef Odstrčil.
Působil jako farář na mnoha
místech Moravy. V letech
1922–1937 byl soukromým knihovníkem Tomáše G. Masaryka
a v období 1932–1940 ředitelem Ústavu T. G. Masaryka.
Zemřel 31. října 1951 v Praze.
28. 9. 1991 (25 let)
Byla založena Ostravská
univerzita v Ostravě jako
nejmladší vysoká škola v tomto
městě. Poskytuje kompletní vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.
Prvním rektorem byl prof.
PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.
(1991–1995).
28. 9. 1931 (85 let)
Historie pražské zoologické
zahrady sahá do roku 1881,
kdy v novinách vyšla výzva
hraběte Sweerts-Sporka. První
návštěvníci ale prošli branou
Zoo Praha, i když šlo stále
ještě o „staveniště“ (na ploše
24 hektarů), až 28. září 1931.
Jejím prvním ředitelem se stal
Jiří Janda.
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MUZEUM PRO DĚTI

Expozice rybářství

Hravé vzdělávání
v Praze na Letné

Že skončily prázdniny, sluníčko se sotva ukáže a až do Vánoc vás nečeká nic
než povinnosti? Neklesejte na mysli, se začátkem školy přece zábava nekončí.
V Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné si můžete hrát a přitom se
dozvíte spoustu zajímavých věcí. Pro malé i větší návštěvníky je zde připraveno
mnoho dobrodružných výprav do světa vědy, historie i budoucnosti. A navíc, ať už
s rodiči nebo se školou, u nás mají děti až do 18 let vstup zdarma. Tak neváhejte
a přijďte se učit do muzea!
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Laboratoř ticha






VSTUP ZDARMA

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kde v Praze najdete Národní zemědělské
muzeum?
a) na Letné
b) na Kampě
c) na Václavském náměstí
2. Která expozice NZM vyhrála 2. místo
v soutěži Gloria musaealis?
a) Rybářství
b) Lesnictví
c) Vinařství
3. Kterou expozici v NZM nenajdete?
a) Pozor, traktor!
b) Laboratoř ticha
c) recykLES

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. září
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od NZM rodinnou
vstupenku do mimopražských poboček NZM
(Kačina, Ohrada, Valtice, Čáslav).

Od 20. srpna 2016 u nás děti do 18 let neplatí
vstupné. Snažíme se tak co nejvíce vyjít vstříc rodinám s dětmi. A také umožnit studentům, aby se
do muzea mohli vracet, nacházet zde další a další nové podněty, které by pak dokázali zúročit při
svém studiu, např. při přípravě školních referátů či
seminárních prací. Zpoplatněny zůstávají pouze
víkendové akce a doplňkové služby, jako jsou prohlídky s průvodci nebo lektorské programy.

Národní zemědělské muzeum
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
tel.: +420 220 308 276
www.nzm.cz

foto © NZM Praha

Věděli jste, že rybolov je jeden z nejstarších
zdrojů obživy lidstva? V naší interaktivní expozici Rybářství na vás čekají živí kapři, sumci, štika
i plotice. Na chvíli se stanete nefalšovanými rybáři,
prozkoumáte bobří noru a dotykové LCD panely
vám prozradí vše o životě ve vodě i v jejím okolí.
Expozice Rybářství si vás získá, stejně jako získala
2. místo v kategorii Muzejní výstava roku v rámci
prestižních cen Gloria musaealis za rok 2015.
Od vody za tajemstvím lesa vás přenesou
expozice recykLES nebo audiovizuální instalace Laboratoř ticha, která se k nám přestěhovala
z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015.
A zatímco kluci se vydají na průzkum zemědělské
techniky ve stálé expozici Jede traktor, holčičky
se v rámci expozice Od věku sloužím člověku
dozvědí, jak zabalit svačinu kosmonautovi i jak své
potraviny uchovávali např. staří Egypťané. Pro starší studenty je určena výstava Ústavu pro studium
totalitních režimů Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, která mapuje vztah Čechů
k půdě poznamenaný násilím v době kolektivizace.
Jak se vyrábí náš nejcennější vývozní artikl, to prozradí expozice O pivu – Z chmelnice na náš stůl.

Na všechno se ptát DOVOLENO
Fotit se na traktorech DOVOLENO
Zkoušet si oblečení DOVOLENO
Objevovat a hrát si NEZBYTNÉ

KAM na výlet

Loreta Dientzenhoferů
Příběh loretánského průčelí
Působivé barokní průčelí, které je jednou z výrazných dominant
Prahy, zná každý. Tušíte ale, jak vypadala Loreta předtím,
než Filip Hyacinth kníže z Lobkowicz zadal Kryštofu Dientzenhoferovi, aby tuto
výraznou architektonickou kulisu vytvořil?
Dnešní návštěvníci většinou ani nevnímají, že
průčelí nevzniklo současně s celým areálem Lorety,
ale až téměř 100 let po jeho založení. A právě na
zajímavou stavební historii loretánského průčelí je
zaměřena letošní hlavní sezonní výstava.
Ve spolupráci s předními odborníky na barokní
architekturu i s památkáři je prezentován „příběh
průčelí“ v průběhu 17. a 18. století. Pozornost je
zaměřena také na sochařskou výzdobu průčelí, která je od počátku velmi problematická. Díky

Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové – rukopis smlouvy (1722)
,Řádový archiv kapucínů, dep. NA Praha

použití nekvalitního pískovce byla řada soch velmi záhy poškozena. Jejich špatný stav zapříčinila
také poloha Lorety poblíž městských hradeb, kdy
byl prostor Loretánského náměstí často ohrožen
střelbou nepřátelských vojsk při obléhání Prahy.
V rámci výstavního projektu je veřejnosti představen
soubor originálních torz soch andílků z loretánské
balustrády. Vystavena je také řada dobových vedut
Loretánského náměstí, návrhové kresby sochařské
výzdoby i rukopisy slavných architektů. Tři nové architektonické modely zachycují areál Lorety v klíčových letech 1664, 1699 a 1720 – uvidíte na nich, jak
se místo postupně proměňovalo ještě před tím, než
do jeho osudu zasáhli otec a syn Dientzenhoferové. Pro zrakově postižené návštěvníky je k dispozici
haptický model současné podoby Lorety, který si
užívají také nejmenší návštěvníci.
Výstava je pro veřejnost otevřena od 15. 6.
2016 do 31. 1. 2017.
www.loreta.cz

Prahou turistickou
Již 15. ročník 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 (členové KČT 10 Kč, děti do 15 let 5 Kč) a vyrazit dle podrobného
popisu trasy. Procházky jsou vhodné pro všechny věkové kategorie.
vybrané akce z cyklu
Prahou turistickou na září 2016
8. 9. „Hlubočepy trochu jinak“ (partnerství: MČ
Praha 13)
start: Sídliště Barrandov (konečná TRAM – dle aktuálních oprav v Praze)
trasa 9 km: Prokopské údolí – Řeporyje – Stodůlky
cíl: Sluneční nám. (Praha 13)
Pochod je zařazen do programu Festivalu volného
času MČ Praha 13. Trasa 5 km „dětská“ bude mít
start i cíl na Slunečním náměstí.
15. 9. „Pražský „Jižák“ si připomíná čtyřicáté výročí“ (partnerství: MČ Praha 11 a Chodovská tvrz)
start: Opatov (metro C) 14.30–17.30
trasa 7 km: sídliště Jižní Město – Litochleby
cíl: Chodovská tvrz 16.00–19.30
V cíli pochodu bude možné si zdarma prohlédnout
výstavu ke 40. letům Jižního Města, v parku u Chodovské tvrze se zúčastnit zdarma odpoledního
programu a večer koncertu skupiny Olympic. Více
informací o programu několikadenních oslav bude
na webu MČ Praha 11.

22. 9. „Prahou 12“ (partnerství: MČ Praha 12)
start: Belárie (TRAM 3, 17)
trasa 10 km: Zátiší – Kamýk – Modřanská rokle
cíl: hřiště národní házené – zastávka Poliklinika
Modřany
www.prahouturistickou.cz
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Když malí nevědí, velcí poradí…

Z Prahy do Nového světa
a pak na Měsíc: Rodinný den
Dvořákovy Prahy
V sobotu 17. září láká festival Dvořákova Praha rodiče a děti na Rodinný den
plný hudebního i výtvarného tvoření. Prostory pražského Rudolfina a náměstí
Jana Palacha v tento den zaplní malí i velcí návštěvníci, kteří zažijí putování
vesmírem na Měsíc s Novoměstskou symfonií Antonína Dvořáka v podobě hravých
workshopů, koncerty pod širým nebem nebo dávku poctivého showmanství
fenomenální dvojice hudebních komiků, dua Igudesman & Joo.

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. září
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí obdrží knihu
Renáty Fučíkové Antonín Dvořák (život a dílo
zpracované do komiksu) a pracovní sešit ke knize.

PROGRAM
11.00 Rudolfinum, Dvořákova síň
Anima Eterna Brugge, Jos van Immerseel
Tradiční matiné představí Dvořákovu Novosvětskou v neobvyklém provedení na dobové nástroje.
VSTUPNÉ 190–590 Kč
13.15–16.45 Rudolfinum
Výprava s Novosvětskou na Měsíc
Putování vesmírem na Měsíc v rámci čtyř hudebních a výtvarně-dramatických dílen, ve kterých se
děti vedené lektory detailněji seznámí s Dvořákovou nejslavnější symfonií „Z Nového světa“.
ZDARMA
13.30–14.30 Rudolfinum, schody
Open Air: Jazz Band České filharmonie
Dvořákova díla převlečená do zcela jiného hávu
vás zajisté překvapí. V netradičním jazzovém

pojetí zazní jeho nejslavnější Novosvětská symfonie nebo symfonická báseň Vodník. Jistě poznáte
i některé Slovanské tance či Humoresku. Ve skvělé
interpretaci si vychutnáte také hudbu Petra Skoumala nebo známé lidové písně, určené jak dospělým, tak i malým posluchačům.
ZDARMA
15.00–15.30 Rudolfinum, schody
Open Air: Příliš mnoho saxofonů
O další překvapení se postará soubor netradičně
složený výhradně z hráčů na saxofon. Repertoár
orchestru tvoří skladby našich i světových autorů,
jako jsou Jaroslav Ježek, George Gershwin, Claude
Debussy, Antonín Dvořák, Scott Joplin a další. Členy orchestru jsou převážně současní a bývalí žáci
ZUŠ Jana Hanuše v Praze 6 Břevnově.
ZDARMA
17.00 Rudolfinum, Dvořákova síň
Igudesman & Joo: A nyní Mozart!
Skvělí instrumentalisté a fenomenální hudebníci
Igudesman & Joo během sobotního odpoledne
nehlédnou s dětmi a jejich rodiči poněkud nevážně do světa „vážné“ hudby a poodhalí mladým posluchačům tajemství skladatelské dílny geniálního
Salzburčana.
VSTUPNÉ 190–490 Kč
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1. Slavný český hudební skladatel Antonín
Dvořák se narodil 8. 9. 1841 v Nelahozevsi
ve středních Čechách. Antonínův tatínek si
přál, aby se jeho syn stal:
a) řezníkem
b) hostinským
c) kominíkem
2. Antonín Dvořák byl celosvětově uznávaným skladatelem už za svého života
a hodně cestoval. Léto ale nejraději trávil
v domku ve Vysoké u Příbrami, kde se vedle
komponování věnoval těmto činnostem:
a) vaření a četbě
b) ovocnářství a chovu holubů
c) jízdě na kole a střelbě z luku
3. Pozvání Antonína Dvořáka do USA bylo
spojeno s úkolem založit zde konzervatoř.
Dvořák ani zde nepřestal komponovat.
Jeho nejslavnější symfonie Z Nového světa
byla poprvé uvedena:
a) v Hollywoodu 14. prosince 1893
b) v Chicagu 15. prosince 1893
c) v New Yorku 16. prosince 1893

www.dvorakovapraha.cz

KAM na výlet

Baroko na vlastní kůži…

přestavba na přelomu 17. a 18. století,
kdy byl majitelem panství Arnošt Josef
z Valdštejna.
Návštěvníci mají v září možnost
navštívit tři okruhy. První okruh Valdštejnské interiéry seznamuje s historií
zámku. Jsou zde k vidění původní zařízení komnat, četné sbírky porcelánu,
obrazárna a knihovna spravovaná Casanovou s 22 tisíci svazky knih. Druhý
okruh je zasvěcen velké společenské
události, setkání panovníků sv. Aliance Rakouska, Ruska a Pruska v roce
1833 na zámku Mnichovo Hradiště. Návštěvníci si
mohou prohlédnout rozsáhlou sbírku vojenských
i loveckých zbraní, kostýmy a rekvizity v divadelní šatně a vzácné empírové divadlo s původními
kulisami. Třetí okruh zpřístupňuje kostel Tří králů
a kapli sv. Anny s lapidáriem barokních soch. Významná je hrobka s ostatky slavného válečníka Albrechta z Valdštejna. Zámek je v září zpřístupněn
denně kromě pondělí v čase od 9 do 16 hod.
Marie Kulinkovská

Současná podoba areálu zámku je příkladem
velkolepého barokního šlechtického sídla dochovaného v téměř nezměněné podobě. Prvním významným majitelem zámku byl Václav Budovec
z Budova, který se zapsal do historie jako účastník
protihabsburského odboje – jeho život skončil
21. června 1621 na Staroměstském náměstí. Nedlouho nato zámek koupil Albrecht z Valdštejna
a od té doby byl zámek v držení rodu Valdštejnů. Na dnešní podobu zámku měla vliv barokní

Volnočasový areál
Vrchbělá
Dost možná vám název areálu zatím
nic neříká, ale věřím, že jenom
zatím. Časem se má možnost zařadit
do početné rodinky zajímavých
výletních cílů. Sportovně-rekreační
areál Vrchbělá, tak zní oficiální název,
najdete na Mladoboleslavsku, nedaleko
města Bělá pod Bezdězem.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SKLÁRNY

RÜCKL CRYSTAL a.s.
SOBOTA – 10.9.2016, 10:00 – 16:00 hod.

»

PRODEJ KŘIŠŤÁLOVÉHO SKLA
ZA MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÉ CENY

»

EXKURZE SKLÁRNY S ODBORNÝM
VÝKLADEM /10.00 * 11.00 * 11.30 * 12.00
12.30 * 13.00 * 13.30 * 14.00 * 14.30/

»

V 10.30 HOD - VYSTOUPENÍ ŠERMÍŘSKÉ
SPOLEČNOSTI „DUELLANTI“, PŘEDSTAVENÍ
PRO PÁR ZLAŤÁKŮ

»
»

SPECIÁLNÍ SOUTĚŽ PRO DOSPĚLÉ

»

OBČERSTVENÍ A PARKOVÁNÍ
ZAJIŠTĚNO

PROGRAM PRO DĚTI ZDARMA :
» JÍZDA NA PONÍCÍCH /11.00 – 16.00 HOD./
» MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
» DĚTSKÁ SOUTĚŽ O CENY

TĚŠÍME SE NA VÁS!

RÜCKL CRYSTAL a.s.
LÁNSKÁ 141, NIŽBOR, 267 05
WWW.RUCKL.CZ

ruckl_letak_210x297.indd 1

Původně se jednalo o vojenský prostor v oblasti Ralsko, kde se rozhodl Středočeský kraj na ploše
asi 60 ha v roce 2012 vybudovat volnočasový areál.
Po tříletém zdržení se koncem prázdnin areál otevřel veřejnosti a zatím nabízí, mimo jiné, hřiště, rozhlednu, odkud se vám naskytne zajímavý výhled
na zříceninu hradu Bezděz, více jak sedmikilometrovou in-line dráhu či lanové centrum. Dětem je
určena naučná stezka nebo zoo, kde najdou pštrosa, koně, ovce či kozy. Ubytování a stravování by
měl zajišťovat Penzion Relax s restaurací, leč až od
příštího roku (zatím jen pro organizované skupiny).
To znamená, že jídlo a pití si musíte vzít s sebou do
baťůžku, ale jinak je vše, jako například parkování
nebo sociální zařízení, součástí areálu. Přejme tedy
areálu, aby se vše v dohledné době zlepšilo tak, že
bude plnit svou zamýšlenou funkci, včetně služeb,
a návštěvníci se sem budou rádi vracet.
-red-

foto © KÚSK

foto © redakce

Nestihli jste v létě návštěvu nějakého zámku? Památky vítají návštěvníky i na
podzim a výjimkou není ani středočeský zámek Mnichovo Hradiště. Barokní zámek
si do dnešních dob zachovává výjimečnou atmosféru sídla Valdštejnů 18. století.
Přijďte se o tom přesvědčit.

16.08.16 9:36
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Podzim ve Vodním
mlýně v Hoslovicích
Babí léto bývá nejkrásnějším obdobím v roce. Sluníčka je ještě dost, stromy hýří barvami a zásoby na
zimu rostou. Začátek podzimu byl i pro hospodáře
velmi důležitý, protože pomalu končily polní práce
a mlýn běžel na plné obrátky, aby zpracoval úrodu
obilnin. Čerstvá mouka svěží žluté barvy se pak
používala na posvícenské koláče, hnětýnky a další
sladké dobroty. 17. září pořádáme v hoslovickém
mlýně Den mlynářů, který bude tak trochu celý pomoučněný. Kromě řemesel a jarmarečního prodeje
vás zveme na meltu a čerstvý chléb. V říjnu, konkrétně 8. října, přijeďte do Hoslovic ale také. Plánujeme
totiž Zlatý posvícení a zabijačkové hody, tedy tak
trochu promaštěný den. Není podzim úžasný? Ve
Vodním mlýně v Hoslovicích určitě ano!
Sledujte www.muzeum-st.cz.

Srdce pro region
Vydavatelství KAM po Česku se rozhodlo u příležitosti 10. výročí existence
redakce založit po dohodě s regionálními zástupci cestovního ruchu a ve
spolupráci s Asociací turistických informačních center České republiky cenu
SRDCE PRO REGION.
Záměrem je ocenění regionálních osobností,
které se v minulosti zasadily o rozvoj, popularizaci
a propagaci dané turistické oblasti, regionu nebo
stály u zrodu významného produktu v oblasti cestovního ruchu. Měla by být připomenutím i poděkováním lidem, kteří díky svému nezměrnému úsilí
stáli u zrodu turismu v České republice, ale dnes
se na ně již téměř zapomnělo. Cena bude udělena
v roce 2016 celkem 14krát, vždy jednomu zástupci z jednoho kraje České republiky. Ocenění budou postupně zveřejňováni jak v magazínu KAM
po Česku, tak i v pomyslné síni slávy na portálu
www.kampocesku.cz v sekci Srdce pro region.
Představujeme vám další regionální osobnosti Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina.

Srdce
pro region –
Moravskoslezský
kraj
Ocenění „Srdce pro
region“ na návrh Moravskoslezského kraje
získal pan Petr Krč.
Oceněný pracuje jako
obchodní a produkční ředitel CK ATIS (od
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r. 1990). Nominaci získal za dlouholetou práci
v cestovním ruchu. Jeho CK, která sídlí v Bruntále,
má dlouhou tradici. Osobně je Petr Krč v pravém
slova smyslu jedním z nemnoha opravdových průkopníků cestovního ruchu v ČR po roce 1990.

Srdce pro region
– Vysočina
Cenu „Srdce pro Region“ získala na návrh
příspěvkové organizace Vysočina Tourism
paní Ivana Mahelová.
Do konce roku 2007
působila na Krajském
úřadě Kraje Vysočina
jako vedoucí oddělení cestovního ruchu
na Odboru regionálního rozvoje. Podílela se na
založení příspěvkové organizace Kraje Vysočina
Vysočina Tourism, jejíž ředitelkou byla v letech
2008–2009. Velkým dílem se tak zasloužila o rozvoj
cestovního ruchu na Vysočině.
Paní Ivaně Mahelové a panu Petru Krčovi srdečně gratulujeme. V dalších vydáních KAM po
Česku představíme další oceněné.

KAM na výlet
které přímo na místě budou pod rukama šikovných
pekařů a pekařek vznikat vynikající štrúdly. Celou
akci orámuje tradiční český jarmark, na kterém si
budete moci zakoupit například medovinu, koření,
uzeniny, perníčky, marmelády, šperky, suché vazby,
věnce, hračky a také textilní výrobky. Vystoupí dechová kapela Babouci, cimbálová muzika Varmuža,
s písněmi Jaroslava Ježka a Karla Hašlera trio Pragtet
nebo kapela Claymore hrající gaelic-rock inspirovaný skotskou a irskou hudbou.

TOP cíle, které byste neměli minout:
Státní hrad a zámek
Dům gobelínů
Muzeum Jindřichohradecka
Výstavní dům Stará radnice
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Aquashow sv. Florián

V září poteče
Jindřichovým Hradcem pivo i víno

www.jh.cz

Příznivce tradičních Pivních slavností v Jindřichově Hradci zveme 2.–3. září na
dvanácté slavnosti piva a dobré muziky se zvučnými jmény, jako například
Mňága a Žďorp nebo Buty, a hlavně na ochutnávku piva pivovarů po celé ČR.
Návštěvníci Jindřichova Hradce se mohou 24. září
těšit na druhý ročník Svatováclavských slavností.
Oslavy vína nabídnou příjemné posezení s koštem

vín různých vinařů a další občerstvení. Chybět samozřejmě nebude ani ochutnávka letošního burčáku.
Úplnou novinkou pak bude pojízdná pekárna, ve
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KAM představuje
Blanka Kubíková
(Jana Ciglerová, Yvonne Vavrová)

Boris Hybner, Vendula Svobodová, Wabi Daněk,
Chantal Poullain, Václav Neckář a Heda Čechová.
Kniha vychází k 10. výročí pořadu 13. komnata.

Z 13. do 14. komnaty –
Další rány osudu

?

Radek Jaroš je slavný český:
a) fotbalista
b) horolezec
c) judista
Své odpovědi nám posílejte do 15. září
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na
adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí
obdrží od Edice ČT knižní dárek.

Jak už sám název napovídá, kniha se vrací k osudům třinácti známých osobností, které se v cyklu
13. komnata již kdysi objevily, ale prošly či právě
procházejí dalšími zlomovými momenty svého
života, jakousi 14. komnatou. Nejde však o pouhý
přepis speciální série televizních „Komnat“, nýbrž
o zpracování životních příběhů na základě autentických rozhovorů. Jedenáct příběhů a rozhovorů
pořídila novinářka a scenáristka Blanka Kubíková,
po jednom přispěly novinářka a scenáristka Jana
Ciglerová a scenáristka a režisérka Yvonne Vavrová.
Stejně jako pořad 13. komnata, i tato kniha vznikla
pod vedením autorky projektu Ivety Toušlové a původní dramaturgyně pořadu Aleny Müllerové.
Svou 14. komnatu znovu „odemkli“ Tereza Pergnerová, Michal Viewegh, Kamila Magálová, Naďa Urbánková, Veronika Žilková, Radek Jaroš, Věra Martinová,

Lenka Procházková

Mnichovo Hradiště a okolí
Nakladatelství Paseka přichází s pokračováním ediční řady
Zmizelé Čechy. Tentokrát se čtenáři seznámí s historií města
Mnichovo Hradiště. Dějiny města ve středních Čechách se začínají psát už ve středověku. S rozvojem města souvisí místní
zámek, který založil vůdce české stavovské a protestantské
opozice Václav Budovec. Od 18. století byl zámek sídlem rodu
Valdštejnů. Současnou podobu města do značné míry ovlivnila
mohutná stavební činnost na přelomu 19. a 20. století, jíž také
mnoho historických budov podlehlo. Tvář místa utvářel i průmysl. Za první republiky tu sídlilo několik průmyslových podniků a po druhé světové válce vznikla v Mnichově Hradišti jedna
z největších poboček Libereckých automobilových závodů

Eva Houserová

14 | www.kampocesku.cz

(LIAZ). Potřeba nových pracovních sil a růst městské populace
si vyžádaly vznik další nové zástavby i zánik té starší. Řada objektů v té době ztratila svůj původní charakter a mnohé z nich
byly přizpůsobeny požadavkům socialistického realismu.
cena: 289 Kč, www.paseka.cz

?

Patronkou města Mnichovo Hradiště byla:
a) sv. Anežka
b) sv. Anna
c) sv. Kateřina
Své odpovědi nám posílejte do 15. září
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu
redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží knihu Mnichovo
Hradiště a okolí věnovanou nakladatelstvím Paseka.
David Petr, Soukup
Vladimír, Ludvík Petr

Vidíš-li vosu, nehýbej se!
O ženách se hovoří i píše jako o něžném pohlaví. Jenže ony se dokážou
poprat „o své“ a jít za svým cílem
hlava nehlava. Co je oním bodem
zlomu, kdy se z poddajné manželky stane bojovnice, kdy se laskavá
milenka změní v zabijáka, kdy je
všechápající matka schopná vraždy,
kdy kamarádka z dětství je ochotná
tajit vraždu či ji přímo osnovat? Na
takové otázky najdete odpovědi
v krimipovídkách Evy Houserové.
Jsou inspirované životem a příběhy
mnoha žen z mnoha míst, přesto
jde o ryzí fabulace. Nehledejte za
nimi konkrétní jména.
Šestnáct zastavení v ženském světě
a ženské mysli, šestnáct příkladů,

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.

Rodinné toulky: Nejkrásnější
výlety do podzemí

které přesně a srozumitelně napoví, jak nedráždit vosu, nechceme-li
schytat žihadlo!
cena: 219 Kč, www.jasknihy.cz

Punkevní jeskyně, Landek Park, podzemní
továrna Rabštejn, vyšehradské kasematy,
Dlouhé Stráně, podzemí pevností Stachelberg, Dobrošov a Bouda, městská podzemí v Plzni, Jihlavě, Brně a Znojmě… Soubor 40 zajímavých tipů na výlety je určen
všem milovníkům dobrodružství a nevšedních zážitků, které lákají prostory bez
slunce, leč se stopami nejdávnější historie.
Kniha je zavede do jeskyní, starých šachet,
podzemních částí vojenských pevností,
městských sklepů a chodeb po celé České
republice. U všech výletů jsou orientační
mapy, fotografie, doporučené tipy a další
praktické informace.
cena: 299 Kč, www.universum.cz

KAM na výlet

Děti vládnou ITEPU
Hned několik novinek a inovací přináší již 12. ročník mezinárodního veletrhu
cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2016. Kromě tradičního prostoru budou
po celé tři dny připraveny unikátní interaktivní expozice v rozšířených prostorech
druhé haly, které nabídnou netušenou zábavu především pro rodiny s dětmi.
Můžete se těšit na jedinečné expozice Techmania a Hvězdárny Rokycany. Dále
na prohlídku divokosti Šumavy (NP Šumava) a světa zvířat (ZOO Plzeň), můžete se vydat za sportem
(Ski&Bike Špičák), kulturou (DEPO2015) a představí se i Zdravotnická záchranná služba Plzeňského
kraje. Samozřejmostí je nepřeberné množství různorodých divadelních a hudebních vystoupení,
Křeslo pro hosta s osobnostmi napříč žánry a možná přijde i kouzelník. Pro zvídavé budou připraveny ukázky z muzea loutek, muzea hraček a pro
labužníky z muzea čokolády. Na své si samozřejmě

přijdou i konzumenti spíše klasického programu
ITEPu, kteří mohou potěšit svoje smysly nejen po
vizuální stránce, ale i po stránce chuťové. Můžete
ochutnat regionální výrobky z farmářských trhů či
italské speciality. Samozřejmostí je neustále se rozšiřující škála domácích i zahraničních vystavovatelů, kteří vás zavedou do oku lahodících a mnohdy
neuvěřitelných míst. Nejširší zastoupení má v tomto směru severní Itálie, která se bude představovat
prostřednictvím provincie Udine, města Aldeno,
Etnografického muzea San Michele či vinařství
Cembra. „Žasněte pod romanticky hvězdnou

oblohou v nafukovacím planetáriu, přijďte si vyzkoušet expozici kriminalistiky Policie Modrava či
obdivovat zručnost řemeslníků při výrobě regionálních produktů,“ srdečně zve náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček. Přijďte na ITEP
a ochutnejte naším prostřednictvím alespoň kousek onoho dobrodružství.
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Infocentrum města Nýrsko

Na stezkách Pohořím
kozorohů téměř sám

Šumava bývala rájem turistů, výletníků, houbařů a sběračů. Poslední léta sem
přivedla také cyklisty, milovníky adrenalinu a na Lipno i vodní plemeno. Bavlněné
tepláky s vytahanými koleny vystřídalo outdoorové oblečení, pionýrky, pohorky
a gumáky treková obuv s vibramem, batohy plátěné zavazadla stylová, stejně jako
plátěnou větrovku bunda z goretexu. Už se sem také nejezdí stařičkým autobusem
s žebříčkem. Doba si to tak žádá a té odpovídají i ceny za pohodlí.
Pohoří na hranicích Česka, německého Bavorska a Rakouska o rozloze
1 671 km2 je přitom jen třikrát větší
než Praha (496 km2). Původní doložený keltský název Gabreta –
Pohoří kozorohů v mapě Klaudiose Ptolemaiose (asi z roku
130) nahradilo v češtině označení Les z praslovanského slova šuma (hvozd, hustý les). Slovo
Šumava snad jako první použil až
Antonio Bonfini (1565) v díle Rerum
Hungaricum a po něm od 17. století
i další autoři. Nejvyšší horou na německé straně
je Velký Javor (Großer Arber – 1 456 m), doma pak
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Plechý (1 378 m), který je zároveň i nejvyšší
horou rakouské Šumavy. Oblíbeným
výletním cílem jsou nejspíš šumavská ledovcová jezera – Plešné,
Roklanské, Prášilské, Laka, Čertovo a Černé, na německé straně pak Velké a Malé Javorské.
Navzdory obecně oblíbenému
omylu, že když jedu na Šumavu, automaticky jedu do jižních
Čech, západočeská Šumava je považována za „opravdovou Šumavu“
a leží převážně v Plzeňském kraji. Proto,
aby to bylo spravedlivé, mám pro vás pár tipů
na výlet odtud i odtud.

Nýrskem i okolím
Původ názvu města z 12. století je sice nejasný,
ale jisté je, že západočeským pošumavským městem
protéká řeka Úhlava, ve které se přímo v centru zabydlela největší turistická atrakce – nutrie říční, jinak
také vodní krysa (řekomyš americká, bobr bahenní či
jihoamerický). Její zdejší populace sice baví turisty,
ale jako nepříjemný invazní druh nejspíš městu velkou radost nedělá. Co ale udělalo radost mně, bylo
zdejší infocentrum. Horší to bylo s muzeem, které mi
zavřelo před nosem, a to ještě nebylo poledne. Proto
jsem se vydal na nedalekou zříceninu hradu Pajrek
z první poloviny 14. století na severním výběžku
hory Hraničář. Odtud pak dále k vodní nádrži Nýrsko. Posledním místem mého zastavení byl pomník
blíže neurčeného transportu KT, který na nýrské nádraží dorazil 25. 4. 1945 od Plzně. Velitel transportu
SS Stiebitz tu nechal umřít hlady 82 vězňů a zbylých
26 dal zavraždit. K pomníku 108 obětí sice nevede
od nádraží značená cesta, ale není to daleko, jen
musíte přes koleje, což je zakázáno, a loukou, kde
na mě čekalo i jedno klíště.

Zřícenina hradu Pajrek

Vodní nádrž Nýrsko

Pomník obětem transportu smrti

KAM na výlet

Vimperské náměstí

Jeden z roubených domů

Vimperk na úpatí Boubína

Churáňov – slatě v Malém Polci

Tohle město mám opravdu moc rád a rád se
sem vracím. Vzhledem k čilému stavebnímu ruchu
však doporučuji dojít do historického centra od
autobusového nádraží kolem říčky Volyňky. Jako
první zastavení doporučuji zdejší infocentrum
s milou obsluhou a skvělou nabídkou tipů na výlety. Třeba do Minimuzea Zlaté stezky (vstup za pouhých 20 Kč si domluvíte v infocentru). Za návštěvu
stojí i nové expozice zámku, kterou můžete spojit
s výletem po naučné stezce „Vimperská větev Zlaté
stezky“.

Jihozápadně od Stach je mé další oblíbené šumavské místo – Churáňovský vrch (1 118 m). Pokud
pominu ostatní zdejší atraktivity, zajímavou vycházkou je návštěva přírodní památky Malý Polec
na jižním až jihozápadním úbočí vrchu v sousedství meteorologické stanice Churáňov a lyžařského
střediska Zadov. Důvodem ochrany je menší vrchoviště s porosty kleče. Pro mne byl vždy dobrým
důvodem zdejší nikterak regulovaný přístup ke
slati, kde z jejího okraje mohu pozorovat její malebnost, květenu a skvěle fotit.

Závěrem...
Přestože jsem se letos toulal i po značených
trasách, zvláště v okolí Přilby, Horské Kvildy, Ranklova, Zhůří či Churáňovského vrchu, měl jsem
pocit, že jsem na stezkách téměř sám. Tedy pokud
nepočítám svého průvodce, který mne na společných cestách doprovází již 35 let. Dokonce se mi
stávalo, že v některých úsecích jsem potkal více aut
jedoucích zákazem vjezdu než turistů. Pak jsem ale

Můj průvodce na cestách

pochopil – letošní „turisté“ byli převážně na kolech,
a tudíž na trasách mezi bufetem, cukrárnou a pekárnou.
Luděk Sládek

Minimuzeum Zlaté stezky

Nečekané Stachy
Obec asi 10 km severozápadně od Vimperka
vám nabídne opravdu řadu nečekaného. Vedle
možnosti navštívit místo posledního odpočinku
nesmrtelné osobnosti staré Šumavy Rankla Seppa,
připomínaného Karlem Klostermannem, jsou to
částečně roubené domy šumavského typu, prohlášené za rezervaci lidové architektury. Nečekaným
pro vás bude i zdejší park, kde rostou hřiby (netrhat), nebo nedaleká první žižkovská restaurace
na Šumavě – hostinec Štampach, který měl však
zavřeno za účelem „konání semináře EET“. Neméně
nečekaným je infocentrum – pokud ho chcete navštívit, musíte zvonit, sice celoročně, ale jen v pracovní dny od 8 do 14 hodin.

Malý Polec
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Reportáž

Splněný sen
Věra Steinová, provdaná Solarová, se narodila 29. května 1927 v Praze jako
jediné dítě v rodině židovského obchodníka. Dětství prožila s rodiči v bytě na
Vinohradech, naproti Riegrovým sadům.
Tatínek Oskar Stein
byl Žid a na Václavském náměstí u muzea
provozoval obchod
s hračkami. Za první
světové války byl ale
vážně raněn, což mělo
za následek zprvu časté,
později značné bolesti
hlavy, které se postuVěra Steinová Solarová
pem času stále více
zhoršovaly. Maminka Marie, rozená Petterschová,
pocházela naopak z katolické rodiny, ale před svatbou přestoupila na židovskou víru. Po narození Věry
zůstala v domácnosti a starala se o rodinu. Věra měla
pěkné dětství, na což dodnes ráda vzpomíná. Od
dětství byla dána na židovskou víru. Na náboženství
chodila k rabínu Gustavu Sicherovi a základní školu
navštěvovala v ulici Na Smetance. Okupace a s ní
i protižidovské zákony ji zastihly v sekundě gymnázia v Londýnské ulici. Krátce předtím, než musela
školu opustit, se jí stala zvláštní věc. Poctou pro žáky
bylo, když vyzvedávali v kabinetě exponáty a mohli
je nosit do hodiny. Když byla Věra jednou vybrána
a dostavila se do kabinetu, učitel jí řekl: „Steinová,
ty jsi Židovka, ty mi sem chodit nebudeš.“ Doma od
rodičů se pak dozvěděla, co tím učitel myslel.
Doba okupace pro Věru znamenala mimo jiné
také povinnost nosit žlutou hvězdu, kterou však
tajně sundávala, když šla do biografu. Tato i další
omezení na ni ale dopadla plnou silou, když dostala předvolání do transportu. Bez ohledu na skutečnost, že byla poloviční Židovka, se musela dostavit
k registraci do Střešovic. Tatínek byl také předvolán, ale zásadně se zhoršil jeho zdravotní stav. Věra
vzpomíná, jak k nim domů přišel německý doktor,
který ho poslal do židovské nemocnice, kde umřel
dříve, než mohl být nacisty transportován do Terezína. Maminka, podle oddacího listu Židovka, byla
vedena Němci díky křesťanskému původu jako
árijka. Proto nenosila žlutou hvězdu, přežila válku v Praze, ale musela opustit jejich původní byt
a přestěhovat se do jednoho pokojíku kdesi na Kačerově. Trpěla silnou cukrovkou, proto nechodila
do práce, ale Němci ji již nepronásledovali.
Do transportu šla tedy Věra sama. Nejprve strávila asi tři dny ve sběrném táboře na výstavišti ve
Veletržním paláci. Spolu s ní tu byli i tatínkův bratr
s manželkou, strýček a teta Krausovi. Transportem
AAv dne 30. července 1942 byla Věra z Prahy deportována vlakem (celkem 1 000 osob) do Bohušovic a odtud pěšky do terezínského ghetta. Nejprve byla umístěna do jednoho z domů v ulici Q
(číslo si nepamatuje), a přestože jí bylo teprve 15
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Rodiče Oskar a Marie Steinovi

Věra asi v roce 1932

Věra a Vilda na Karlštejně (1946)

let, nešla do dívčího domova, ale bydlela spolu
s dospělými. Po třech týdnech však dostala spálu
a skončila ve Vrchlabských kasárnách. Po asi šesti
týdnech se uzdravila, ale nevrátila se tam, kde bydlela, ale do dívčího domu L 410. Nastoupila na
práce v zemědělství za branami ghetta, kde je měl
na starosti neurvalý Němec Kurzavý. Bylo jí však 15
let, a v tomhle věku se snáší všechno jinak. Jistou
pomocí jí bylo, že krátce před ní, transportem AAu
z 27. července 1942, byli do ghetta deportováni její
příbuzní, tatínkova sestra Trudy s dcerou Irkou a její
manžel inženýr Kraus, který se v ghettu uchytil jako
stavař. 28. října 1944 však byli Krausovi odvezeni
posledním transportem z Terezína do Osvětimi,
kde nepřežili. Pouze dcera Irka zůstala v Terezíně,
snad proto, že dělala stejně jako Věra v zemědělství. Těsně před zmíněným posledním transportem
se do něj dobrovolně přihlásila také Věra, přestože
netušila, co ji v Osvětimi čeká. Chtěla ale stůj co stůj
zůstat s příbuznými, zvláště se starou tetou. Navíc
transportem odjížděl také Vilda Singer, se kterým
přijela v roce 1942 do Terezína a se kterým se do
sebe zakoukali. Už stála s ranečkem v Hamburských kasárnách, ale esesman, který odškrtával
seznam transportovaných, zavelel, aby se vrátila
zpátky. Do seznamu se asi nedostala proto, že tou
dobou již pracovala, stejně jako sestřenice Irka,
v takzvaném „Glimmeru“ (slídárně), pro německý
vojenský průmysl důležitém odvětví, kde loupala
slídu. Tak se jen díky velikému štěstí dočkala obě
děvčata konce války.
Vilda Singr byl po příjezdu do Osvětimi při selekci oddělen od otce, který šel rovnou do plynové
komory. Krátce po příjezdu, snad 21. ledna 1945,

byl přesunut z Osvětimi-Březinky do pobočného
tábora Golleschau (polský Holešov), pro asi 1 000
vězňů. Byla tu cementárna, kamenolom a Vilda
pracoval jako zedník. Později podstoupil celkem
tři pochody smrti, které směřovaly kamsi na sever, kde na ně měla údajně čekat loď, kterou chtěli
Němci na volném moři i s vězni potopit. K velkému
štěstí všech cestou narazili na postupující Rudou
armádu.
V Terezíně se na konci války rozšířila epidemie
skvrnitého tyfu a byla vyhlášena karanténa. To
ale nezabránilo Věře po osvobození tajně odejít
z ghetta do Prahy. Maminčina sestra v té době bydlela na Náměstí míru, kde se Věra zastavila nejdříve.
Shodou náhod tu potkala i maminku. Vilda se také
vrátil do Prahy, a když na policii zjistil Věřinu adresu, zazvonil u jejich dveří.
Radost ze shledání vystřídala realita všedních
dní. Věra se rozhodla uskutečnit svůj životní sen
a studovat farmacii. K tomu ji nepřímo přivedl tatínek, který chtěl mít z dcery lékárnici. Nejdřív ale
musela dokončit gymnázium, odkud ji za okupace v sekundě vyhodili pro její původ. Protože ale
gymnázium v Londýnské mělo řečtinu, rozhodla se
přestoupit do gymnázia na Lobkowitzově náměstí,
kde byla angličtina, kterou spolu s němčinou studovala ještě před válkou. Protože ale věkem už patřila do septimy, složila nejprve doplňovací zkoušky a následně pokračovala v septimě a nakonec
úspěšně odmaturovala. Poté nastoupila do Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL), kde byla až do
odchodu do důchodu. V roce 1949 ale měla také
svatbu s Vildou, který si už na konci války změnil
jméno na Solar, a přestože bylo jejich manželství
bezdětné, trvá již více než 60 let, tedy dodnes.
Pro Památník Terezín Luděk Sládek

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

HORNÍKň

HORNICKÁ POUľ 2016
10. záĵí 2016 • 10:00 – 23:00 • po celém möstö Sokolov

HORNICKÝ UKÁZKY
DEN S
SVõTOVÝ
PRňVOD
PRÁCE
ARMÁDOU DEN
MõSTEM
POLICIE çR çR
SHYBU
9:30 - 11:45

14:00 – 17:00

13:00 – 17:00

Původně měl mlýn holandského
typu větrné kolo o čtyřech lopatách.
Po značném poškození větrem
dal jeho majitel kolo nahradit
tzv. Halladayovou turbínou.
Víte, ve které obci se tento jedinečný
mlýn nachází?
a)

Kuželov

b)

Ruprechtov

c)

Chvalkovice

?

?
?

14:00 – 17:00

Tomáš Linka & Pĵímá linka, Václav Neckáĵ, Slza,
MIG21, Hudba Praha, Ohĥostroj, Vstup volný
Tento projekt / Dieses Projekt:
Poznáváme se se sousedy z Klingenthalu / Wir lernen uns mit den Nachbaren aus Klingenthal kennen – č. 0069-CZ02.05.2016 je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů / ist von der Europäischen Union im
Rahmen des Kleinprojektefonds kofinanziert

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

www.kartograﬁe.cz
Své odpovědi nám posílejte
do 15. září z www.kampocesku.cz/souteze
nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí
obdrží mapy věnované vydavatelstvím
Kartograﬁe PRAHA, a.s.
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KAM pro děti

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Ve kterém roce byla založena klášterecká porcelánka?
a) 1792
b) 1794
c) 1803
2. Který sochař vyrobil sochy před salou
terrenou?
a) Mistr Jan Hus
b) Jan Brokoff
c) Alfons Mucha
3. Kdo vyrobil loutky v pohádkovém okruhu?
a) Josef Matyáš Thun
b) Vítězslava Klimtová
c) Matěj Kopecký

Zámek Klášterec nad Ohří
Město Klášterec nad Ohří se nachází na levém břehu řeky Ohře, 36 km východně
od světoznámých lázní Karlovy Vary, v místě, kde krásnou přírodní kulisu tvoří
rozhraní Krušných a Doupovských hor. Dominantou města s přibližně 15 tisíci
obyvateli je zámek s muzeem českého porcelánu a rozsáhlý park, na který
navazuje lázeňský areál Kyselka se třemi minerálními prameny. Historické jádro
města je tvořeno městskou památkovou zónou.
Klášterecký zámek je čtyřkřídlá barokní stavba na
základech renesanční tvrze. Na nádvoří jsou do
stěny vsazeny dva gotické náhrobní kameny Oplů
z Fictumu a volně stojící sochy Venuše a Merkura.
Fasáda, věž a doplňky ve stylu tudorovské novogotiky pocházejí z doby po požáru zámku. V zámeckém parku se vzácnými dřevinami botanika
Osvalda II. Thun-Hohensteina stojí sala terrena
se sochami čtyř ročních období a bustami Turků
na balustrádě od Jana Brokoffa. Na kláštereckém
zámku je vystavena nejobsáhlejší expozice českého porcelánu. Připomíná rok 1794, kdy ve městě
vznikla třetí nejstarší (a dosud funkční) porcelánka
v českých zemích, dnes pod značkou Thun 1794.

V dobových vitrínách a interiérech jsou vystaveny
výrobky z většiny českých manufaktur a porcelánek, spatříte tu i kousky z jiných částí Evropy, Japonska a Číny.
Další prohlídkový okruh vám představí zámecký
areál s parkem, salou terrenou a kostelem Nejsvětější Trojice s Thunskou hrobkou. Na zámek
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Své odpovědi nám posílejte do 15. září
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží ceny věnované
zámkem Klášterec nad Ohří.

v Klášterci nad Ohří se můžete vypravit i s dětmi
a nemusíte se bát, že se unudí v sálech plných porcelánu. Právě pro ně je tu připravena stálá expozice
Pohádková země Vítězslavy Klimtové a loutek rodiny Kopeckých, další pohádky a keramické figurky vás budou provázet při výstupu na zámeckou

věž. Klášterecký zámek však nenabízí k vidění jen
stálé expozice. Žije také svým bohatým kulturním
životem. Každou sezonu ožívá pohádkami pro děti,
zámeckými koncerty nebo festivaly. Jako vlajkovou
loď lze zařadit hudební festival Klášterecké hudební prameny s houslovým virtuosem Jaroslavem
Svěceným, jehož 12 ročníků si získalo stálé místo
v kalendářích významných celorepublikových akcí.
Tradičně si návštěvníci mohou prohlídky okruhů
zpestřit i s průvodci v dobových kostýmech, kteří
vytvářejí tzv. „Živé obrazy“ a prohlídky okoření zajímavými historkami ze života zámku a města.
Zámek nabízí i dlouhodobé výstavy zaměřené
na různá témata. V současné době je připravena

výstava interaktivních exponátů pod názvem „Poznávej se“. A ten, komu nebude stačit jen návštěva
kláštereckého zámku a chtěl by poznat i okolní přírodu, se může vydat po turistických cestách například na zříceniny hradů Šumburk, Egerberk nebo
Perštejn.
Zámek Klášterec nad Ohří
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 375 436
mobil: +420 602 194 099
e-mail: info@zamek-klasterec.cz
www.zamek-klasterec.cz
Zámek je celoročně přístupný!

KAM na výlet
– Thun. První zahrada v tehdy módním francouzském stylu vznikla už v druhé půli 17. století, kdy se
dočkal zámek velké barokní přestavby. Její podobu
dodnes naznačuje prostor mezi zámkem a salou
terrenou s kašnou a Brokoffovými sochami. Po půli
18. století se ale vkus začíná měnit a do módy přichází anglický styl, přibližující se víc volné přírodě.
Klášterecký park se pak v průběhu sta let rozrůstá
doslova všemi směry a nastává jeho největší rozkvět.
Dnešní podobu parku určili dva významní muži – Josef Osvald Thun, majitel panství, ale také vyhlášený
dendrolog a zahradník Vincenz Stibal.
Právě po něm je dnes pojmenován okruh, který
vás zavede do nejmladší a zároveň „nejdivočejší“ východní části parku. Nejkratší okruh ve střední části je

Výlet za přírodou
do Klášterce nad Ohří

Pohled k západní
části parku

Kde spojí své umění příroda a člověk, vznikají zázraky – říkával náš profesor
botaniky, když promítal fotky nejkrásnějších parků. Nemohl mezi nimi chybět
ani ten thunský v Klášterci nad Ohří. Však mu také dnešní podobu vtiskl velký
milovník a znalec přírody – Josef Osvald Thun.
Klášterecký zámecký park je živou, stále se měnící učebnicí dendrologie. Můžete v ní listovat celý
rok, ale nejkrásnější je otevřít ji na kapitole pozdní jaro, kdy zaměstná všechny vaše smysly. Právě
v tento čas má zelená nejširší škálu odstínů, z vůní
kvetoucích keřů se až točí hlava a z hnízd se ozývá
volání právě vylíhnutých mláďat.
Co by to ale bylo za učebnici bez textu! Romantickým duším možná stačí půvabná zákoutí a idylické průhledy zelení k cihlově červeným zdem zámku.
Kdo ale touží po poznání, musí se do většiny našich
parků vydat s botanickým atlasem. Tohle naštěstí
pro Klášterec neplatí. Desítky nejzajímavějších dřevin jsou opatřeny cedulkami s názvy, a zámeckým

parkem lze dokonce procházet zcela systematicky
po třech vyznačených okruzích, jejichž společným
výchozím bodem je rozložitý dub před zámkem. Pokud jde vaše touha poznávat vzácně pěstované dřeviny, kterých je park opravdu plný, ještě dál, přiberte
si na cestu do této živé učebnice i svého „profesora“.
Informační centrum pořádá pro zájemce pravidelné
komentované prohlídky, kdy parkem provází pan
František Kroupa, velký znalec místní přírody.
Značení stromů pro poučení hostů má v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří dlouhou tradici. Už
po jeho vzniku byly názvy vyvedeny na porcelánových cedulkách. Pochopitelně – zakladatelé parku
i zdejší slavné porcelánky měli stejné rodové jméno

text © Kateřina Táborská; foto © Vlasta Fišrová

Sala terrena v zámeckém parku

Informační tabulka o dřevině

naopak místem velmi poklidným, až idylickým, kde
se zámek neztrácí z dohledu. Poslední okruh, který
je historicky nejstarší částí parku, vznikl přeměnou
původní barokní zahrady. Proti proudu Ohře vás
dovede až k dalšímu půvabnému parku v Klášterci
nad Ohří – lázeňskému. Ale o něm zase příště.
Turistické informační centrum zajišťuje komentované prohlídky jednotlivých okruhů zámeckého
parku pro skupinky od 5 osob. Vstupné: 30 Kč,
doba prohlídky cca 1,5 hodiny. Libovolné termíny
lze domluvit s týdenním předstihem v informačním
centru.
Turistické informační centrum Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
e-mail: okm@muklasterec.cz
www.klasterec.cz

?

Jaké české křestní jméno se kromě Vincenz
někdy uvádí u vrchního zahradníka Stibala?
a) Čeněk
b) Hugo
c) Alfréd
Své odpovědi nám posílejte do 15. října
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na
adresu redakce. Pro tři autory správných odpovědí
máme připravené ceny v podobě knižního průvodce
zámeckým parkem.
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Dobruška bude 23.–25. září patřit
Svatováclavským slavnostem
Svatováclavské slavnosti začínají letos v Dobrušce v páteční podvečer 23. září
příjezdem osoby samotného sv. Václava s družinou. Poté budou následovat
koncerty pražské kapely Žlutý pes a místní rockové skupiny Rocksorry.

Za posledním
puchýřem
Letos na podzim se můžete těšit na 45. ročník
mezinárodní turistické akce Za posledním puchýřem 2016. V letošním roce se bude konat 17.–
20. listopadu v malebném podkrkonošském městečku Lázně Bělohrad a v jeho nejbližším okolí. Pěší
túry do okolí budou připraveny již od pátku. Cíle
jsou v Hořicích, na Krkonošské vyhlídce, na Pecce,
na Zvičině, v Miletíně nebo i v Ostroměři. Kromě
toho si mohou účastníci již v pátek vybrat jeden ze
zájezdů do míst, kam by se sami nevydali. V sobotu
se všichni turisté rozprchnou do okolí Lázní Bělohradu a večer si všichni užijí večerní Puchýřovskou
zábavu. Každý večer bude připraven doprovodný
program, například koncert nebo cestovatelská
promítání. Akci organizuje místní Klub českých turistů a CK HOŠKA TOUR.
www.puchyr2016.cz

Pohled přes Harrachov na Čertovu horu

V sobotu se mohou návštěvníci těšit na jarmark
historických řemesel, jehož atmosféru podtrhne
flašinetář František. Po celý den jsou připravena
hudební vystoupení různých žánrů pro všechny
věkové skupiny. Nedělní podvečer bude věnován
koncertu Pavla Šporcla a Barocca sempre giovane,
který se uskuteční v kostele sv. Václava od 17 hodin v rámci VI. ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka
v Dobrušce.
Součástí Svatováclavských slavností jsou
i tradiční výstavy v muzeu, městské knihovně,
lapidáriu, synagoze, Rýdlově vile a Společenském centru – Kině 70,
na kterých návštěvníci
zhlédnou výtvory místních umělců z různých
oborů a činností.
Mumlavský vodopád

Srdečně zveme do Dobrušky, kde vás čeká
vlídné přijetí a především hodně dobré kultury
i zábavy.

kompletní program na
www.mestodobruska.cz

Až se budete vracet směrem k centrálnímu parkovišti, tak narazíte na Liščí stezku, kterou určitě
ocení vaše ratolesti. Stezka je určena pro děti od 3
let a děti se na ní dozví něco ze života lišek a na chvíli
si mohou i liščí život vyzkoušet.
Marcela Kohoutová
Řeka Mumlava

V Harrachově to žije
Pro Harrachov už dávno neplatí, že se v něm dá spokojeně strávit pouze zimní
dovolená. Naše horské středisko nabízí sport, relaxaci a zábavu po celý rok a o své
hosty se umí skvěle postarat i v létě. Čeká tu na vás bobová dráha, golfové hřiště,
minigolf a spousta turistických stezek a cyklotras.
Nejvyšší atrakcí města Harrachova je nepochybně Čertova hora. Na její vrchol do výšky přes
1 000 metrů vás pohodlně vyveze čtyřsedačková
lanovka, která je v provozu celoročně. Dětský park
u spodní stanice lanovky na Čertovu horu nabízí
spoustu zábavy pro vaše milované a neunavitelné
ratolesti. Cestou na vrchol si lze ze sedačky lanové
dráhy navíc z bezprostřední blízkosti prohlédnout
profil mamutího můstku pro lety na lyžích, jediného
u nás a jednoho z pěti na světě.
Kromě toho můžete v Harrachově navštívit nejstarší českou fungující sklárnu. Vznikla na počátku
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18. století a dodnes se tu tradičním způsobem vyrábí nejen luxusní nápojové a užitkové sklo, ale i křišťálové lustry. Během prohlídky můžete sledovat
mistry skláře při jejich krásné práci.
Samozřejmě nesmím zapomenout na nejkrásnější krkonošský vodopád, ke kterému dojdete procházkou kolem řeky Mumlavy. Přes osm metrů vysoký
Mumlavský vodopád nabízí neopakovanou podívanou. Po jeho prohlídce se dá pokračovat po modré
až na Krakonošovu snídani. Celý 5 km dlouhý úsek
vede podél Mumlavy. Řeka se zde prodírá nádherným
skalnatým korytem s charakteristickými obřími hrnci.

KAM na výlet

Nový Bor – město skla
Sklářské muzeum
Nový Bor
– Stálá expozice
sklářského umění
Nám. Míru 105
+ 420 487 726 196
muzeum@novy-bor.cz
www.glassmuseum.eu
út–ne 9:00–17:00
Sklárna Slávia s.r.o.
– Exkurze s možnos výroby
vlastního výrobku
Sluneční 892
+420 777 747 121
slavia@sklarna-slavia.cz
www.sklarna-slavia.cz
Exkurze
Po–So 9:30, 10:30, 11:30

Galerie DW Sklářský atelier II.
– Galerie, ukázky foukání skla
Náměs Míru 101
+420 608 647 575
d.wunsch@seznam.cz
Po a So 10:00–14:00
Út–Pá 12:00–17:30
AJETO
– Restaurace s výhledem
do sklárny, galerie, muzeum
T. G. Masaryka 805
Restaurant +487 521 114
Muzeum +420 487 521 660
Galerie +420 487 722 677
restaurant@ajetoglass.com
muzeum@ajetoglass.com
galerie@ajetoglass.com
www.ajetoglass.com
Restaurant Po–So 11:00–23:00
Ne
11:00–22:00

Turis cké informační centrum
Nový Bor
– Stálá expozice sklářské školy
T. G. Masaryka 46
+420 487 726 815
c@novy-bor.cz
V.–IX.
Po–So
Ne
X.–IV.
Po–Pá

9:00–12:00
13:00–17:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00

Turis cké informační centrum Nový Bor, Jana Kopřivová, 2016

Bozkovské dolomitové jeskyně
Jako mávnutím kouzelného proutku se s prvními zářijovými dny mění návštěvnost
Bozkovských dolomitových jeskyní. Po letních, návštěvníky přeplněných dnech je
v dolomitu mezi lesy najednou nezvyklé ticho.
Skvělá příležitost prohlédnout si v klidu jeskyně
známé v celé Evropě bohatým výskytem mohutných
lavic, říms i mřížek vypreparovaného křemene na
stěnách i stropech podzemních dutin. Množství křemenných útvarů, odhalených tzv. selektivní korozí,
nemá v jiných zpřístupněných jeskyních Evropy obdobu. Nebojte se, o krápníkovou výzdobu nepřijdete. Staré jeskyně jsou vyzdobeny nejen klasickými
krápníky různých odstínů žluté, hnědé a červené, ale
i v dolomitu vzácnými heliktity, krápníčky rostoucími nezávisle na zemské přitažlivosti. Turistickým
lákadlem Bozkovských dolomitových jeskyní je ale

především voda. V Nových jeskyních tvoří Labutí
jezírka, v Jezerním dómu největší podzemní jezero
v Čechách. Vidět jeho prosvětlenou hladinu s průzračnou, modrozelenou vodou je zážitek, na který se
hned tak nezapomíná. Z Českého ráje, z Jizerských
hor ani z Krkonoš to do Bozkova není daleko, tak si
zkuste naplánovat výlet i do jediných zpřístupněných jeskyní na severu Čech.
otevřeno září–říjen:
po 8–15 hod.
út–ne 8–16 hod.

SJČR Bozkovské dolomitové jeskyně
512 13 Bozkov 263
tel.: +420 481 682 167
e-mail: bozkov@caves.cz
www.caves.cz
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Jižní Morava žije vínem
Podzim se na jižní Moravě tradičně spojuje s vinobraním. Proslulé vinařské oblasti
chystají oslavy sklizně, na nichž se nejen koštuje, ale i zpívá a baví až do rána.
Vyvrcholením vinařských akcí jsou pak Svatomartinské slavnosti mladého vína
a husích specialit.
Velkopavlovické vinobraní 2.–3. 9.,
Velké Pavlovice
Slavnost úrody, vinařství a umění.
Historické vinařské slavnosti Rosa coeli 3. 9.,
Dolní Kounice
Historický jarmark, výstava a ochutnávky vín, historický průvod a další zajímavý program.
Pálavské vinobraní 9.–11. 9., Mikulov
Historický průvod, vystoupení folklorních souborů
na náměstí, řemeslná a vinařská tržnice v zámeckém parku.
Strážnické vinobraní 10. 9.
Jarmark, průvod, večerní zábava při cimbálu ve víších, veselice na náměstí s folkovou kapelou.
Znojemské historické vinobraní 16.–18. 9.
Velkolepá slavnost vína a burčáku, historický průvod městem s pochodněmi, rytířské turnaje na
koních, historické tržiště, dobová hudba, ohňová
show a ohňostroj.
XXV. břeclavské svatováclavské slavnosti
23.–25. 9.
Bohatý kulturní program, jarmark lidových řemesel, taneční zábava, stavění máje, bleší trh, koncerty, ochutnávky vín.
Valtické vinobraní 30. 9. – 1. 10.
Nejfolklornější vinobraní na Moravě.
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Burčákový pochod v Miloticích 8. 10.
Stále oblíbenější akce s ochutnávkami burčáku
a vína u drobných vinařů.
Slavnosti mladého vína ve Znojmě 11. 11.
Ochutnávka mladých a svatomartinských vín, doprovodný hudební program.
Svatomartinský Mikulov 11.–20. 11.
Ochutnávky svatomartinských a mladých vín, gastronomické speciality, zpřístupnění památkových
objektů.

Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody
ve Valtickém Podzemí 12. 11.
Svatomartinská husička a svatomartinská vína
v unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Festival otevřených sklepů na Hustopečsku
12.–13. 11.
Pětice obcí otevře 30 svých sklepů a nabídne
k ochutnávkám vín i další doprovodný program.
www.jizni-morava.cz

KAM na výlet

Dívčí hrady

Dochovaly se mohutné zříceniny plášťové zdi,
část zdiva paláce, předhradí a renesanční dělová
bašta se střílnami. Hradní zříceniny jsou volně přístupné.
Hrad vznikl počátkem 13. století a byl královským majetkem. Zřejmě na konci 13. století byl
přestavěn na zděný gotický hrad. V roce 1334 král
Jan Lucemburský udělil hrad v léno Lichtenštejnům. Po roce 1572 Dívčí hrady získal Zikmund z Ditrichštejna, který je koncem 16. století nechal renesančně upravit. V roce 1645 obsadili hrad Švédové
a před svým odchodem ho vydrancovali a vypálili.
Hrad pak již sloužil jen jako hlásná strážní pevnůstka, a to až do konce 18. století. Dívčí hrady byly
definitivně opuštěny na počátku 19. století.
-mak-

foto © Wikimedia Commons, autor Stanislav Doronenko

Zřícenina hradu Dívčí hrady,
nazývaného také Děvičky, stojí na
strmém návrší na severovýchodním
okraji Pavlovských vrchů nad obcemi
Dolní Věstonice a Pavlov.

Znojmo, hlavní město vína
Tímto přívlastkem bychom Znojmo mohli bezesporu označit ve dnech
16. až 18. září, kdy se zde bude konat další ročník Znojemského historického
vinobraní. Čeká na vás třídenní multižánrový program zakomponovaný do
originálních historických kulis dobové architektury královského Znojma
a především výborné znojemské víno a burčák.
Od pátku 16. 9. od 14 hodin ožijí ulice centra města
– královští konšelé otevřou tradiční mázhausy, rozezní se Znojemské žestě a slavnostní fanfáry zahájí
třídenní oslavy velkolepého svátku vína. Připraven
je bohatý kulturní a hudební program na celkem
12 scénách.
Dominantou Znojemského historického vinobraní je jedinečný průvod krále Jana Lucemburského
s jeho družinou. Téměř 500 kostýmovaných postav
projde v páteční večer městem za svitu pochodní,
jejich procesí zakončí na hlavní scéně na Masarykově náměstí ohňová show, v sobotu odpoledne pak

dobový ceremoniál znázorňující předávání královských práv do rukou konšelů, doplněný o rytířská
klání a trestání nepoctivých vinařů.
Dechberoucí jsou rytířské turnaje na koních, milovníky vína potěší tři scény zaměřené právě na jeho
degustace, pro rodiny s dětmi je vyhrazena scéna
Hradebního příkopu. Historické nadšence jistě zaujmou šermířská vystoupení, dobová tržiště nebo
kejklíři. V uličce chudiny budete mít možnost zažít
atmosféru života ve středověku.
Můžete se těšit na vystoupení kapel Divokej Bill,
Jelen, Katapult, IMT Smile, UDG, Škwor, Martu

Jandovou nebo bratry Ebenovy, Evu Pilarovou či
skupiny Květy a Frufru.
Znojemské historické vinobraní vyvrcholí v sobotu
komponovaným ohňostrojem, končit však bude až
v neděli 18. 9., kdy je pro vás připraven více odpočinkový program a kdy budete mít možnost poznávat
krásy královského města Znojma.

www.znojemskevinobrani.cz
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Navštivte
šumperské Muzejíčko
Začátkem letošního roku bylo v přízemí šumperského muzea otevřeno Muzejíčko
– specifické zařízení pro rodiny s dětmi, děti a mládež, ale i pro dospělé, kteří si
zachovali mladou duši a kteří si rádi pohrají, zasoutěží nebo si vyzkouší nějaké
dnes již zapomenuté činnosti. Nově je zde zřízena i speciální místnost pro kojící
maminky s mikrovlnnou troubou, ohřívači lahví a pultem na přebalování. Celý
prostor je využíván výlučně na výstavy s dětskou tematikou, na programy pro děti,
dílny a další aktivity.
Nyní si u nás můžete prohlédnout výstavu
modelů autíček, kterým se dříve neřeklo jinak než
„angličáky“. Výstava Autíčkománie je doplněná
autohernou, kde je umístěna autodílna, několik
typů autodráh, skládačky, omalovánky a mnoho
dalšího. Na nádvoří je dokonce myčka aut a dráha,
kterou si mohou děti i dospělí projet na šlapacích

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Auto se anglicky řekne:
a) cat
b) dog
c) car
2. Co je „domino“?
a) hra
b) jídlo
c) písnička
3. Která postava není z Večerníčku?
a) Rumcajs
b) Krteček
c) Pokémon
4. Jak se jmenuje Hubertův nejlepší kamarád?
a) Emil
b) Hodan
c) Váša
5. Eda byl:
a) potkan
b) sádrový trpaslík
c) ježek

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. září
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží vstupenky od Muzea
Šumperk.

autíčkách. Prohánět se u nás můžete až do 25. září.
Pak už na vás čeká Podzimní herna se zbrusu
novými hádankami a atrakcemi, jako například
dobývání hradu, tanková bitva nebo kynologický
koutek pro milovníky psů. Originální interaktivní
exponáty pocházející z dílny Vlastivědného muzea
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v Šumperku vás nejen pobaví, ale také donutí
trochu přemýšlet. Podzimní hernu můžete navštívit od 30. září do 27. listopadu. Začátek prosince
bude patřit partě ze smetiště – Hubertovi, Hodanovi, Ludvíkovi a Edovi – z oblíbeného večerníčku
Krysáci.
www.muzeum-sumperk.cz

KAM pro děti

Pevnost poznání v Olomouci
Architektonicky výjimečná stavba sloužila v roce 1857 jako dělostřelecký sklad,
v roce 2015 se z ní stalo interaktivní muzeum vědy pro celou rodinu. Jakmile
otevřete brány Pevnosti poznání, čekají na vás originální exponáty z dílny
olomoucké přírodovědecké fakulty a především akční průvodci.

Zábavnou formou vám předají to nejzajímavější z historie dobývání Olomouce, odhalí vám
nervovou soustavu v celé její komplikované kráse,
anebo vás nechají žasnout nad strhujícími filmy
v digitálním planetáriu. Pevnost poznání není jen
útočištěm pro vzdělávání, ale také inspirativním
prostředím pro setkávání široké veřejnosti a studentů Univerzity Palackého.
www.pevnostpoznani.cz

bude děti provázet vtipnou a hravou sérií úkolů,
jejichž cíl je totožný s cílem olomoucké Pevnosti
poznání – totiž bavit a vzdělávat zároveň! Dobrodružná cesta za osvobozením Strážců poznání začíná v Pevnosti už koncem tohoto léta, kdy si děti
mohou vyzvednout originální omalovánku nebo
zakoupit krásný komiksový plakát, který zobrazuje tým Strážců v plné síle a velikosti. Bližší novinky
rodinám s dětmi předá také nová webová stránka www.strazcipoznani.cz.

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Ve kterém městě najdete Pevnost poznání?
a) v Olomouci
b) v Brně
c) v Ostravě
2. Co se původně nacházelo v budově, kde
je dnes Pevnost poznání?
a) zvěřinec
b) dělostřelecký sklad
c) hvězdárna
3. Jak se jmenuje superhrdinský tým, který
provází interaktivní komiksovou hrou?
a) Neohrožení strážci
b) Stateční strážci
c) Strážci poznání

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. září
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží vstupenky do
Pevnosti poznání.

Na půdě univerzitního muzea vědy Pevnosti
poznání v Olomouci vznikla důvtipná interaktivní
komiksová hra, která děti vůbec poprvé seznamuje
s místním superhrdinským týmem jménem Strážci poznání. Pětičlenná skupina složená z moudré
sovy Woobi, geniální kočky Felis, vynalézavé krysy
Rody, mocného čolka Trita a nebojácné lišky Eli
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V Přerově bude v září
otevřen Památník
jednoty bratrské,
unikátní venkovní
expozice, která
představí nálezy
z doby Učitele národů
Památník jednoty bratrské vyrostl přímo na
místě, kde archeologové v roce 2012 učinili význačný objev. Byly zde odkryty základy duchovního centra jednoty bratrské, jejíž součástí byl vedle
modlitebny a unikátní renesanční cesty také bratrský dům se školou, kde působil v letech 1614 až
1618 Jan Amos Komenský. Pohyboval se zde také
významný přerovský rodák a biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav. Lokalita Na Marku, kde se expozice nachází, byla díky nálezu, který je významný
nejen díky spojitosti s těmito osobnostmi, ale také
z hlediska poznání stavební historie Přerova, prohlášena v roce 2015 kulturní památkou.
Historie jednoty bratrské v Přerově sahá až do
15. století. Bratrský dům se školou byl na tomto
místě postaven už v roce 1498. Rozrůstající se komunita zde později, v letech 1554 až 1555, vybudovala také bratrský sbor, který byl při rekatolizaci
přeměněn na katolický kostel.
Na návštěvníky tu čekají texty, schémata a kopie nalezených artefaktů. Součástí expozice je také
hravý interaktivní prvek.
Památník jednoty bratrské bude slavnostně
otevřen v Den evropského kulturního dědictví
11. září v 18 hod. Návštěvníkům pak bude otevřen
celoročně, a to zcela zdarma.
Statutární město Přerov
Bratrská 34, 750 11 Přerov
tel.: +420 581 268 111
www.prerov.eu

Fotografie Památníku jednoty bratrské před dokončením
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Vsetín – místo pro aktivní odpočinek
Vsetín a jeho okolí nabízí příležitost pro všechny milovníky aktivní dovolené.
Hledáte ideální místo pro výlety po hřebenech valašských kopců s půvabnými
výhledy a malebnou přírodou? Máte rádi turistické stezky, rekreační i horskou
adrenalinem nabitou cyklistiku? Nebo patříte mezi vyznavače tzv. gastroturistiky
a vaší vášní je ochutnávka regionálních specialit? Pokud jste si alespoň na jednu
z otázek odpověděli ano, tak neváhejte a navštivte Vsetín.
Město a jeho okolí jsou protkány hustou sítí
značených turistických a cyklistických tras, které
vás provedou jak krásným údolím ve Velkých Karlovicích plným malebných valašských dřevěnic,
tak vrcholy vsetínských Beskyd, Javorníků, Hostýnských a Vizovických vrchů. Samotné město Vsetín,
schované v údolí vsetínských vrchů, nabízí díky
své poloze možnosti aktivního odpočinku. Mezi
vrcholky, jež se tyčí nad městem, patří Vsacký Cáb,
který skrývá ve svém okolí malebné rašelinové
jezírko. Město je výchozím bodem dobře značených turistických tras různých náročností. Okruh
asi 100 km kolem města lze absolvovat pěšky či na
lyžích. Všechny hřebenové trasy nabízejí krásnou
krajinu s dalekými výhledy na Javorníky nebo Slovensko. Městem a jeho blízkým okolím procházejí
tři naučné stezky – Okolím Vsetína, Naučná stezka
Tesák a Baťova naučná stezka, které vás seznámí
s místními přírodními zajímavostmi, životem původních obyvatel, historií Baťovy rodiny a mnohým dalším.
Na své si také přijdou milovníci cyklistiky, neboť rekreační jízdu nabízí cyklostezka Bečva, která
kopíruje tok vsetínské řeky Bečvy. Ze Vsetína se po
její trase můžete vydat do Velkých Karlovic, Rožnova pod Radhoštěm nebo až do Tovačova. Díky
jejímu asfaltovému povrchu je oblíbená i mezi

in-line bruslaři. Hornatý ráz okolní krajiny je vhodný také pro terénní cyklisty. Ti si mohou vybrat
z pěti značených okruhů pro horská kola a mohou
naplno využít možnosti Bike resortu Valašsko. Hladinu adrenalinu si můžete zvednout i v Bike aréně Vsetín, která se nachází v místní části Semetín.
Jedná se o síť terénních stezek pro horská kola, ve
které si užijí všechny skupiny MTB cyklistů. První
etapa byla otevřena v roce 2014 a obsahuje více
než 9 a půl kilometru trailů z kopce dolů, které jsou
rozděleny na tři tratě, avšak vzájemným propojením nabízejí více variant. Rok po první etapě byly
otevřeny další traily v celkové délce 6 km, jež byly
rozděleny do pěti tratí. Na všech si můžete užít dřevěné lávky, kamenné sjezdy, klopené zatáčky či nevídané skoky. Relaxaci u vody nabízí Městské lázně
Vsetín s toboganem a venkovním bazénem a také
koupaliště u průmyslovky se sportovním areálem.
Vsetín je město, které žije!
www.mestovsetin.cz
www.bikearenavsetin.cz
www.ic-vsetin.cz

KAM na výlet

Valašské muzeum
v přírodě zve
program v září:
4. 9. Muzicírování se SOLÁNĚM (Dřevěné městečko, od 15 hod.) – valašský folklorní soubor SOLÁŇ
z Rožnova pod Radhoštěm s hostem
5.–9. 9. Přivítání školního roku (Valašská dědina) –
program určený pro školy
11. 9. Hrála muzika… (Dřevěné městečko) – setkání valašských dechových kapel
17. 9. Běh rodným krajem Emila Zátopka (Dřevěné
městečko) – 14. ročník memoriálu olympijského
vítěze; volný vstup
24. 9. Podzim na poli a v chalupě (Valašská dědina) – tradiční podzimní práce, letos se zaměřením
na zpracování a využití ovoce
30. 9. Podzimní putování s broučky (Dřevěné městečko, od 19 hod.) – dětský lampionový průvod
s programem
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R.
www.vmp.cz

Technické muzeum Tatra

Lašské muzeum

Vydejte se do muzea v Kopřivnici
Regionální muzeum v Kopřivnici prezentuje hned čtyři stálé expozice. Návštěvníci
mají možnost navštívit Technické muzeum Tatra vč. expozice Dany a Emila
Zátopkových, expozici v Muzeu Fojtství a Lašské muzeum v Šustalově vile.
Technické muzeum Tatra poskytuje jedinečnou možnost zhlédnout historii světoznámé automobilky TATRA pod jednou střechou. V muzeu je
vystaveno na 70 automobilů, nespočet modelů,
motorů a světových unikátů. K těm nejvyhledávanějším a nejzajímavějším patří například opakovaná stavba prvního automobilu v Rakousko-Uhersku Präsident, nazývaného též „kočár bez koní“
z 19. století, nebo Tatra 11 z roku 1923. Návštěvníci
mohou dále obdivovat Aerosaně V 855 z roku 1942,
prototyp aerodynamického vozu V 570 nápadně
připomínajícího VW Brouka, Tatru 600 Tatraplan

kabriolet pro Stalina z roku 1949, Tatru 87 proslavenou cestovateli Hanzelkou a Zikmundem, slavnou
Tatru 111 a v neposlední řadě rovněž největší exponát a zároveň Národní kulturní památku – železniční rychlíkový vůz Slovenskou strelu z roku 1936,
který vítá návštěvníky přímo u vchodu do muzea.
Muzeum Fojtství je nejstarší stavbou v Kopřivnici. Nahlédněte do života lidí v minulosti, seznamte se s lidovými zvyky a tradicemi, poznejte, jak
cestovali naši předkové. Právě zde v roce 1850 začal Ignác Šustala, fojtův syn, s výrobou prvních
bryček a kočárů.

Muzeum Fojtství

V Lašském muzeu se vydáte za dobrodružstvím po stopách Zdeňka Buriana, kopřivnického
rodáka, malíře a ilustrátora známého především
svými obrázky z pravěku. Expozici doplňuje umělecká majolika, keramika, kachlová kamna a archeologické nálezy. Původním obyvatelem této
budovy byl syn zakladatele slavné kočárovky Josef
Šustala s rodinou.
provozní doba (otevřeno denně mimo pondělí)
květen–září 9–17 hod.
říjen–duben 9–16 hod.
Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.
Záhumenní 367/1, 742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 808 421
e-mail: recepce@tatramuseum.cz
www.tatramuseum.cz
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KAM za rohem

Berchtesgadenské Alpy

Kehlsteinhaus – Orlí hnízdo

Přijměte mé pozvání na výlet „za rohem“, do Horních Bavor – německy
Berchtesgadener Land, do vysokoalpské oblasti v okolí Berchtesgadenu. Je to co
by kamenem dohodil, z Prahy asi 400 kilometrů a z Brna jen o něco málo víc.
Kehlstein – Orlí hnízdo
Prvním zastavením je hora Kehlstein (1 834 m)
a Kehlsteinhaus, jenž je známý jako Hitlerovo „Orlí
hnízdo“. Z vesnice Obersalzberg (950 m n. m.)
sem vedla horská silnice s tunely a vstup do
Berchtesgaden – úchvatné věže kostela sv. Petra a Jana

hotelu zajišťoval z dolní budovy Berghof výtah nitrem hory. Na konci války byl komplex budov spojenci vybombardován a později ještě vyhozen do
povětří. Horský hotel na vrcholku Kehlsteinu však
zůstal nedotčen.
Vstup z muzea do podzemí

Dokumentační středisko
Obersalzberg
Muzeum Dokumentation Obersalzberg v místech někdejší obce Obersalzberg nabízí stálou
expozici Institutu soudobé historie, věnovanou
dějinám místa i nacionálněsocialistické diktatuře.
Součástí prohlídky je i část podzemí.

Berchtesgaden
Město prvně zmiňované roku 1102 leží v samém srdci Berchtesgadenských Alp. Bavorští
králové je využívali jako letní sídlo a vystavěli tu
klášter v podobě královského zámku. Navštívit tu
můžete Solný důl, Vlastivědné muzeum v zámku
Adelsheim a především malebné bavorské uličky
s výstavnými domy.
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KAM za rohem
Jezero Königssee

Jezero Königssee
Nedaleko Berchtesgadenu se nachází nejhlubší
jezero Německa Königssee (1 200 m), dostupné ze
severního břehu od vesnice Schönau am Königssee.
Na jezeře s pitnou vodou je povolen provoz lodí
výhradně na tichý elektrický pohon a z jejich paluby
je možné vidět nejvyšší horu Berchtesgadenských
Alp Watzmann-Mittelspitze (2 713 m).

Vrcholový kříž na Kehlsteinu

Salzburg - pohled z pevnosti Hohensalzburg na město
a katedrálu sv. Ruperta a Virgila

Jezero Hintersee
Asi 4 km od Ramsau najdete 16 ha velké jezero
Hintersee, v jehož křišťálově čisté vodě se zrcadlí
hory Reiteralm a Hochkalter. Nabídka ubytování je
tu neodmítnutelně bavorsky stylová, stejně jako
zdejší kuchyně.

Salzburg – Solnohrad
Historie města na řece Salzach (425 m) se píše
od roku 15 př. n. l., kdy tu vzniká Iuvavum, které
o 30 let později získává právo municipia – závislosti na Římu. V 5. stol. je doložen klášter sv. Petra
a název Salzburg k roku 755. Stavba pevnosti Hohensalzburg započala roku 1077. V roce 1168 byl
zdejším arcibiskupem zvolen Vojtěch III. Český (syn
krále Vladislava II.). Roku 1275 byl Salzburg odtržen od Bavor. V roce 1622 tu byla založena Univerzita Salzburg s teologickou a filozofickou fakultou

a roku 1756 se zde narodil W. A. Mozart. V roce
1850 se stal Salzburg vévodstvím, jehož historické
centrum je dnes zapsáno na seznamu UNESCO.

Interiér Památníku Walhalla

Ramsau u Berchtesgadenu
Obec poblíž hranic s Rakouskem je proslulá vedle ubytování v domech alpského typu především
díky kostelu sv. Fabiána a Šebestiána z 16. století.
Nechybí ani plně vybavené infocentrum.

Památník Walhalla

Ramsau – kostel sv. Fabiána a Šebestiána

Tečkou za naším putováním je novoklasická
stavba u obce Donaustauf nad Dunajem u Regensburgu (Řezno), inspirovaná Walhallou z vikingských mýtů, kterou nechal v letech 1830–1842
postavit král Ludvík I. Bavorský jako památník
osobností „německého jazyka“.
Luděk Sládek
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc červenec–srpen 2016
Celkem došlo 3 738 odpovědí, z toho 3 561 z internetu a 177 dopisů.

Kartografie PRAHA
otázka: Do otevření tunelového komplexu Blanka v Praze byl nejdelším silničním tunelem u nás:
odpověď: b) tunel Panenská
soutěžilo: 415 čtenářů; správně 349; špatně 66
výherci: Eva Flídrová, Liberec; Renata Hajná, Žatec; Ján Bulka, Praha

Nepomuk – Pod Zelenou Horou
otázka 1: a) sv. Jan Nepomucký
otázka 2: b) Černí baroni
otázka 3: c) malíř
soutěžilo: čtenářů 504; správně 488; špatně 16
výherci: Olina Dudášová, Bohumín; Šárka Kracíková, Poděbrady; Dagmar Kuxová, Olomouc; Lucka
Radoušová, Litoměřice; Miluše Thüringová, Praha; Pavla Tollerianová, Prostějov; Alena Vaňková,
Praha; Jiří Čechlovský, Chrudim; Petr Griebler, Hrušovany u Brna; Zdeněk Mazanec, Kynšperk

„Putování se Zilvarem“ Rychnovem nad Kněžnou
otázka 1: a) 1. února 1258
otázka 2: b) Orlických hor
otázka 3: c) jelen
soutěžilo: 497 čtenářů; správně 485; špatně 12
výherci: Salma Abuzaradová, Tuřany u Slaného; Eliška Červenková, Lichnov; Lenka Janouchová,
Kutná Hora; Viktorie Kmínová, Děčín; Blanka Mrkvičková, Hradec Králové; Hana Pášová, Ústí nad
Labem; Alena Sedlmaierová, Děčín; Ivana Veverková, Hradec Králové; Jiří Habík, Svitavy; Zdeněk
Rossý, Kounov

Automapa České republiky a Jihočeského kraje
otázka: Kdy byl Zdeněk Troška korunován pohádkovým králem?
odpověď: b) 19. 11. 2003
soutěžilo: 441 čtenářů; správně 422; špatně 19
výherci: Jaroslava Hronková, Krupka; Daniela Nischová, Karlovy Vary; Josef Hettfleisch, Nová Paka;
Jiří Sudík, Klatovy; Dalibor Zásměta, Tábor

Edice ČT
otázka: Ve které obci se nacházela původní hlavní stáčírna minerální vody firmy Mattoni?
odpověď: b) Kyselka
soutěžilo: 514 čtenářů; správně 495; špatně 19
výherci: Hana Knížková, Slaný; Eva Polášková, Rtyně v Podkrkonoší; Pavel Smékal, Pustiměř

Pohádkové Poodří
otázka 1: b) 12
otázka 2: a) Terezka
otázka 3: a) vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder
soutěžilo: 428 čtenářů; správně 405; špatně 23
výherci: Kateřina Hešlarová, Nový Bydžov; Zdeňka Kalašová, Bechyně; Andrea Kubátová, Jenišovice; Veronika Tafijiv, Hladké Životice; Iveta Vítová, Provodov-Šonov; Eliška Wolfová, Ostrava – Nová
Ves; Karel Devátý, Zlín; Petr Hüblbauer, Česká Bělá; Daniel Kubas, Vamberk; Roman Podgrabinský,
Šternberk

Srdce Slovácka hrou
otázka 1: b) Přemysl Otakar II.
otázka 2: a) Morava
otázka 3: c) Letní filmová škola
soutěžilo: 494 čtenářů; správně 440; špatně 54
výherci: Jana Chudíková, Vnorovy; Beatrice Jošková, Buchlovice; Anežka Kincová, Znojmo; Růžena
Panciřová, Líbeznice; Amalie Siblová, Frýdek-Místek; Jitka Vařeková, Drnovice; Radek Machatý,
Chrudim; Josef Svatoš, Kout na Šumavě; Martin Tlach, Olomouc; Pavel Weingartner, Lučice

Křížovka
… pivovar Černá Hora…
soutěžilo: 445 čtenářů; správně 442; špatně 3
výherci: Věra Hanzalikova, Dačice; Sylva Továrková, Jevíčko; Zuzana Votroubková, Brťov-Jeneč

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Poznáte místo na fotografii?
Tajenku křížovky a odpověď
na fotohádanku nám zašlete
do 15. září
z www.kampocesku.cz/
souteze nebo na adresu
redakce. Dvakrát tři autoři
správných odpovědí

Nejvíce odpově
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obdrží mapu věnovanou
vydavatelstvím
Kartografie PRAHA.
a) Roudnice nad Labem b) Lovosice c) Turnov
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