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KAM vybírá z obsahu
Milí čtenáři,
každý průměrně
soudný člověk naslouchá svému vnitřnímu
hlasu. Zvláště tehdy,
když dělá něco morálně
nesprávného. Donedávna jsem věřil, že normální jsem. Tedy dokud
jsem se nedočetl, že
pokud vstávám v sedm ráno, podle „normálních“
lidí normální nejsem. Ostatně stejně jako celé dvě
třetiny naší populace. Když to ale vezmu kolem
a kolem, být nenormálním v očích těchto „normálních“, jsem své nenormálnosti dokonce rád.
Co se týče normálnosti, za normální se dnes
pokládá také konzumace superpotravin, tedy produktů pro svůj vliv na lidské zdraví vyhledávaných.
Je dobré ale vědět, že zatím každá superpotravina
měla dosud jen jepičí život, podobně jako čínský
angrešt, který dobyl svět jako kiwi. Dnešní quinoa,
chcete-li merlík čilský, je jen běžná obilovina And,
která ale válcuje i rýži. Pravdou také je, že superpotraviny přinášejí prospěch především dodavatelským řetězcům, které jakmile lidé prohlédnou,
najdou si novou, třeba semínka chia, jinak ale obyčejnou šalvěj hispánskou.
Protože je toto vydání věnováno dětem, jejich
rodičům a doprovodnému sboru z řad prarodičů,
tetiček, strýčků a dalších, je dobré si připomenout,
že normálností člověk netratí a jíst můžeme i to,
o co si tělo řekne. Pravda, jak ale dětem smysluplně vysvětlit, že jídelníček není jen hamburger,
hranolky a čokoláda? Inu, tohle je role nás všech,
co máme ambice i jistou odpovědnost být dětem
příkladem, vzdělávat je a připravovat na život.
Věřím, že pro vás máme řadu dobrých tipů, kam
s dětmi (na výlet).
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KAM to vidí

KAM na výlet s JANEM ŽÁČKEM

foto © www.krestanka.cz

Když kníže Svatopluk roku 894 zemřel,
jeho Velká Morava se v krátké době
začala drolit. Pověst zná tři pruty
Svatoplukovy, avšak historie jen dva
jeho syny. Vládu přebírá Mojmír II., ale
jeho mladší bratr Svatopluk II. má také
své ambice.
Změny na trůnu využili Avaři (Uhrové) a ještě
ten rok území Panonie (s tichou podporou Arnulfa,
vládce Franků) vyplenili. Za rok je vše jinak a Mojmír II. podporuje Maďary v západní Panonii proti
Frankům. Svatopluk II. dospěl a usiluje o získání
moci. Proto je vyhnán z centra Velkomoravské říše.
Nejenže odchází k českým kmenům, ale uchyluje
se pod ochranu Franků. V červnu 897 jejich vládce
a jeho strýc Arnulf vzal ve Wormsu na milost Svatoplukova druhého syna. Dřívější silný nepřítel spojených Čechů a Moravanů, Východofranská říše, se
stal v jeho touze po moci spojencem.
Miloš Krejčí

KAM byste pozval naše čtenáře na výlet po České republice?
Inu, třeba do Mikulova, a rovnou do tamní synagogy v Husově 1523. Byl jsem tam. Starý templ vyrostl léta Páně 1550. Je to zajímavá, docela
mohutně působící stavba. Na rohu stojí sloup, po
jeho stranách vidím dva oblouky, pod nimiž se dá
vstoupit do velkého výklenku. Odtamtud jdu po
schodech podél budovy vzhůru. Dveře, okno, dveře, dvě okna. Okna jsou prostá, malá, obdélníková.

Dopisy čtenářů

Císař Jindřich IV. mezi syny Jindřichem V. a Konrádem

Dvorský sjezd (940 let)

foto © Wikimedia Commons

Dvorské sjezdy byly v první polovině
11. století předchůdci zemských
sněmů. Sloužily Přemyslovcům pro
řešení zásadních věcí mocenského
a personálního významu.
V červnu 1077 probíhal sněm v Norimberku
a Jindřich IV. (římský král a později císař) navzdory
důležité vojenské spolupráci s knížetem Vratislavem II. (jako král korunován 1085) pragmaticky
jmenoval 11. 6. jeho mladšího bratra Jaromíra
svým nejvyšším kancléřem. Prakticky tak dočasně urovnal spory mezi bratry navzdory tomu, že
Jaromír „zlobil“ svou prchlivou povahou a snahou
o koncentraci církevní moci v podobě vytvoření
jediného biskupství v Praze.
-babok-
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Dobrý den. K vašemu článku o nulté světové válce, který vyšel v květnovém čísle KAMu (jako
vždy velmi zajímavém), zasílám několik fotografií
z připomínky bitvy u Liberce. Tato akce se konala
21. a 22. dubna t. r. na několika místech Liberce.
S pozdravem, M. Vik, Jablonec nad Nisou
Vážený pane Viku, děkuji za Váš zajímavý příspěvek,
který jsme se rozhodli zprostředkovat touto cestou
i našim čtenářům. Pokud to bude možné, rádi v budoucnu otiskneme podobné příspěvky od dalších
našich čtenářů. Podmínkou pouze je, aby se jednalo
o upoutávky na akce, které budou v následujícím
měsíci.
Luděk Sládek, šéfredaktor

Jan Žáček na veletrhu Svět knihy 2017

V patře půlkruhová, velká. Čtyři sloupy podpírající
ve středu hlavního sálu štukově zdobenou klenbu
mě přitahují svou zvláštností, jedinečností.
Aron ha-kodeš je mimořádně krásný. Mezi dvěma okny zakončenými oblouky, velice pěkně dekorativně provedenými. Obklopen lustry. Jdu k němu
po čtyřech schodech vzhůru. Schodišťátko je
dvouramenné. Mezi zídkami. Svatostánek je zdoben zlatem a korunou a rudou, zlatě dekorovanou
látkou. Je tu výstava věnovaná rabbimu Löwovi.
Děkuji Vám za zajímavý tip na výlet. Přeji Vám
vše dobré v osobním i pracovní životě.
Marie Kulinkovská

foto © archiv Jana Žáčka

Rozděl Moravu
a panuj (1120 let)

Jan Žáček (* 1. 3. 1963, Praha) je český spisovatel. Po studiu žurnalistiky psal do Lidové demokracie, v letech 1991–1992 byl zaměstnán jako režisér
dramatických pořadů Československého a Českého rozhlasu. Od konce roku 1992 je na volné noze,
pracuje zejména jako režisér, autor i produkční pro
různé televizní společnosti. Vyučoval také na SPŠ
sdělovací techniky scenáristiku a dabing. V současné době se věnuje psaní knih a scénářů, režii
dokumentů a dabingu. Na svém kontě má pozoruhodnou sbírku 21 vydaných děl rozmanitých žánrů
– od detektivky o četnících „Vraždy české“, thrilleru
„Nenávist“ či „Zelená mafie“ přes populárně-vědecké knihy „Staroměstský orloj, legendy a skutečnosti“ nebo „Zahrady u Pražského hradu“ až po knihu
pro všechny kluky „Hokejová pohádka“.

KAM to vidí

foto © Wikimedia Commons

Václav II. se při své korunovaci českým králem 2. června 1297 držel hesla „dohnat
a předehnat“, míněno ve srovnání s korunovací jeho otce Přemysla Otakara II.
Praha se po dlouhých přípravách diplomatických (souhlas papeže Bonifáce VIII.)
a organizačních stala na čtyři dny „pupkem“ Evropy a doslova praskala ve švech.
od roku 1283, byl při okázalém obřadu
korunován mohučským arcibiskupem
Gerhardem společně se svou manželkou Gutou (Jitkou) Habsburskou. Kronikáři v neobvykle přesných obrazech
vylíčili slavnostní králův oděv – plášť
z flanderského sametu a indického
hedvábí se zlatými plíšky a drahokamy,
obrovské množství lidí v Praze a velká ležení stanů v jejím okolí. Popsali
speciální provizorní palác v prostoru
dnešního Smíchova, nákladné hostiny
nebo dřevěné „vínovody“ k obecnému
blahu. Součástí oslav bylo na druhý
den pasování 240 rytířů a položení základního kamene Zbraslavského kláštera. Ironií osudu bylo, že o sedm let
později byly do téhož kláštera uloženy
královy ostatky k poslednímu odpočinVáclav II., kresba, počátek 18. stol.
ku. Smutnou dohru měla i blyštivá korunovace.
O
14 dní později manželka krále Václava
Sama kor unovace v Chrámu sv. Víta byla velkonečekaně umírá.
lepou událostí, na kterou se sjeli všichni hodnostáři
tehdejšího křesťanského světa. Václav, vládnoucí
-liban-

Kterak Zápolský
o Uhersko přišel (490 let)
Když v bitvě proti Turkům u Moháče
v srpnu 1526 zahynul král Ludvík
Jagellonský, uvolnily se trůny Království
českého a uherského. O uherskou
korunu usilovali Ferdinand Habsburský
a uherský šlechtic ze Spišského hradu
Jan Zápolský.
Část šlechty
stála za Ferdinandem, ta druhá
nemohla Ferdinandovi odpustit, že nepřišel na
pomoc Ludvíkovi.
Zvolili tedy Jana
Zápolského uherským králem. Pro
sjednocení Jan
nabídl Ferdinandovi mírové jedJan Zápolský, vyobrazení z 16. století
nání v Olomouci.
Ten na to naoko přistoupil, ale v létě 1527 opustil
jednání, vtrhl s malou armádou do Uher, obsadil
Budín a v listopadu byl korunován uherským králem.
Miloš Krejčí

foto © Wikimedia Commons

Václav II. a jeho korunovace (720 let)

Více než jen dominanta (625 let)
Katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha je
nejvýznamnějším českým katolickým svatostánkem, ale i místem
posledního odpočinku
např. Přemysla Otakara I., Přemysla Otakara II., Rudolfa II., Guty
Habsburské, Rudolfa I.,
Blanky z Valois, Karla
IV., Václava IV., Jiřího
z Poděbrad, Anny Jagellonské, Ladislava Pohrobka, Ferdinanda I.,
Maxmiliána II., arcivévodkyně Eleonory, Rudolfa II. a Marie Amálie
Rakouské. Zajímavostí
je zvonění na svatovítské zvony na jižní věži
(Zikmund, Václav, Jan
Křtitel, Josef a nově
odlité v roce 2012

Dominik, Maria a Ježíš),
které zajišťuje spolek
Campanaria Pragenses
Sancti Viti. Podle jedné
z mnoha pověstí mění
svatovítské zvony hlas
podle nálady panující
v českém národě. Po
bitvě na Bílé hoře kupříkladu zvonily tak
smutně, až probouzely v kryptě pohřbené
světce. Stavba je společným dílem stavitelů
Matyáše z Arrasu, Petra Parléře a Benedikta
Rieda (Rejta) a novogotická dostavba (1873–
1929) je podle projektu
Josefa Krannera a Josefa Mockera – po jeho
smrti Kamila Hilberta.
Andrea Kepplová
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Švédský generál Lennart Torstenson

Moravo, pozor
na Švédy (375 let)
Třicetiletá válka byla složitým
evropským konfliktem. Jeho jedna část
probíhala v létě 1642 také na Moravě.
Poté co se švédský generál Lennart Torstenson
1. června 1642 vítězně utkal s císařskými oddíly vévody Františka Alberta Sasko-Lauenburského, otevřel si cestu na Moravu. Dobyl Opavu a po čtyřech
dnech obléhání 14. 6. padla i Olomouc. Švédové tu
zřídili stálou posádku, která byla střídavě obléhána, dobyta a zase „osvobozována“. Po osmi letech
zanechali Švédové město zbídačené, vylidněné
a podepisují se nepřímo na ztrátě jeho významu ve
prospěch Brna.
-babok-

foto © Wikimedia Commons

foto © redakce

Druhý základní kámen ke stavbě druhé části Chrámu sv. Víta byl položen 2. června
roku 1392. Samotného aktu se zúčastnili král Václav IV., zhořelecký vévoda Jan,
ředitel stavby a kanovník Václav z Radče a mistr Petr (Parléř) z Gmündu.
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Historia magistra vitae Mord na Karlštejně (620 let)

1. 6. 1302 (715 let)
Tlak ze strany papeže
Bonifáce VIII. proti Václavu II.
se stupňoval. Protičeské tažení
směřovalo i proti vlastnictví polské koruny. Na stranu
papeže přešel i Albrecht I.
Habsburský. Vytvořila se protiváclavská koalice říše a římské
církve.
1. 6. 1162 (855 let)
Třetí tažení Fridricha I.
Barbarossy proti Milánu. Město
bylo konečně dobyto a obyvatelstvo vystěhováno a Milán
srovnán se zemí. Český král
Vladislav II. se vrátil s velkou
slávou domů. Získal i nový erb,
stříbrného lva v červeném poli.
Dosud užívali Přemyslovci černou orlici na stříbrném štítu.
1. 6. 1417 (600 let)
Sjezd husitské šlechty ve
snaze zmírnit narůstající krizi
hledal cestu ke kompromisu
s koncilem. Zaslal do Kostnice
spis, který měl na podkladě
citací z textů významných křesťanských osobností dokázat,
že na „obřadu kalicha“ není nic
rouhačského. Koncil tuto vstřícnost odmítl.
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Jan II. Opavský (hofmistr Václava IV.) a další vyšší šlechtici sdružení
od roku 1394 v panské jednotě nelibě nesli panovníkovo „nekralování“
a vzrůstající vliv jeho poradců z řad nižší šlechty. Cestou k úspěchu měla být
inscenovaná situace bez přítomnosti
krále, do které by byli o přestávce zasedání královské rady povoláni Purkart
Strnad z Janovic, Štěpán z Opočna,
Štěpán Poduška z Martinic a velkopřevor řádu johanitů Markolta z Vrutice.
Jan II. Opavský pak po vznesení krátkého obvinění osobně zavraždil Purkarta Strnada, zbylí tři odešli ze světa
rukou Jana z Michalovic, Bohuslava
ze Švamberka a Boreše z Rýzmburka.
Mimořádnou událost králi vysvětlili
jako zabránění spiknutí. Král označil

Historická podoba hradu před Mockerovou přestavbou na fotografii Františka Fridricha (1870)

později oběti za zrádce. Vražda králových „milců“ a jeho pozdější dvojí zatčení jsou nejjasnějšími momenty odporu panské jednoty proti Václavu IV.
Zajímavostí, která však nepřekvapí, je,
že se v pozadí často pohybovali také

králův bratranec Jošt (markrabě moravský) a bratr Zikmund, kteří tak řešili
své mocenské zájmy v rodině Lucemburků. Inu, král Václav IV. to neměl jednoduché…
-babok-

foto © Wikimedia Commons

1. 6. 1142 (875 let)
Silné vojsko Konráda
Znojemského vtrhlo do Čech,
s vojskem Vladislava II. se
střetlo nedaleko Čáslavi. Po
počátečním vyjednávání bylo
Vladislavovo vojsko poraženo.
Konrád oblehl Pražský hrad, ten
se však ubránil i přes požár kostela sv. Víta a kláštera sv. Jiří.

Těžko si dnes představit, že na „programu jednání vlády“ bude o přestávce vražda čtyř poradců
premiéra. Dokonce i na drsné poměry středověku se neseběhla 11. června 1397 v útrobách
Karlštejna úplně běžná mela.

Rakousko-napoleonská mise v Rusku (205 let)
Sázka Rakouska na Napoleona po porážce u Slavkova (1805) nakonec nevyšla. Přesto se ještě
na jaře roku 1812 zdála být jasnou tutovkou. Dokladem tohoto účelového spojenectví bývalých
nepřátel byla právě společná mise v Rusku.
Napoleon v roce 1812 otočil
svou půlmilionovou armádu na
Rusko a úspěchu tažení měla
napomoci nečekaná spojenecká účast Rakouska v podobě
pomocného 30tisícového sboru pod vedením Karla Filipa
Schwarzenberga. Díky speciálním bodům smlouvy mohl mít
jako jediný „cizí“ útvar ve službách Francie svého velitele a nesměl být rozdělen. Rakušané sice
nebyli v hlavní linii, přesto se postupně do bojů zapojili a v průběhu léta se utkávali s generálem Alexandrem Tormasovem
(Volyň, Poddubno). Napoleon
byl spokojen a vyznamenal Karla
maršálskou holí (24. 8. 1812). Od

Karel Filip Schwarzenberg jako polní maršál,
olejomalba z Českého Krumlova

podzimu se ale situace výrazně
mění. Napoleonova Grande Armée se s velkými ztrátami stahuje a vojsko Karla Filipa bylo ponecháno Rusům napospas. Jen
díky jeho velitelským a diplomatickým schopnostem se mu po
jednání s Kutuzovem a Vasilčikovem vrací zpět 20 tisíc vojáků
„vlastních“ a 10 tisíc z Reynierova sboru. S Napoleonem se vrací
pouhých 7 000. A Rakušané?
Postupně obnovují dřívější pakt
s Ruskem a Karel Filip jako vrchní
velitel všech armád protinapoleonské koalice vjíždí roku 1814
po boku imperátora Alexandra I.
jako vítěz do Paříže.
-liban-

1612

1617

1882

(405 let)
Matyáš
Habsburský
13. 6. 1612
korunován
římským císařem

(400 let)
Ferdinand II.
Štýrský
29. 6. 1617
byl korunován
českým králem

(135 let)
Antonín
Procházka
* 5. 6. 1882
† 9. 6. 1945
český avantgardní
malíř, grafik
a ilustrátor

foto © Wikimedia Commons

červen 1217 (800 let)
Papež Honorius III. žádal krále
Přemysla Otakara I. o uznání
biskupova práva na desátky
a o jeho právo ustavovat. Po
dlouhém vyjednávání došlo na
kompromis a rozhodnutí bylo
vyhlášeno na Šacké hoře, někde
na moravsko-rakouském pomezí, za účasti krále a biskupa.

foto © Wikimedia Commons, autor Lewis W. Hine/Malá přadlena
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Dvorský dekret a práce dětí (175 let)

Historia magistra vitae

Již za vlády Josefa II. vznikaly první právní předpisy směřující k ochraně zaměstnaných
dětí. Konkrétně dekret vydaný 20. 11. 1786 stanovil základní požadavky v oblasti hygieny
u pracujících dětí.

1. 6. 1467 (550 let)
Většina moravských měst
přešla na stranu jednoty
zelenohorské (česká katolická opozice proti českému
králi Jiřímu z Poděbrad). Ve
Vyškově byl vytvořen branný
spolek Olomouce, Brna, Znojma
a Jihlavy spolu s olomouckým
biskupem Tasem. Na Moravě
velel královskému vojsku Jiříkův
syn Viktorin.

Chlapci a děvčata měli být v manufakturních ubytovnách ubytováni
odděleně a na jednom lůžku mělo
spát pouze jedno dítě, nikoliv více.
Děti měly mít minimálně jedenkrát
týdně možnost umýt se a učesat a každý osmý den měly dostat čisté prádlo. Zaveden byl také nedělní klid. Tím
došlo k položení základů ochranného
zákonodárství. Později, konkrétně
11. 6. 1842, vyšel Dvorský dekret, který
umožňoval zaměstnávat děti s povolením obecního představenstva až od
devíti let. To platilo za předpokladu,
že děti navštěvovaly alespoň tři roky
školu. Pokud školu nenavštěvovaly
vůbec, pak mohly být zaměstnány
od 12 let. Pro děti do 12 let byla pracovní doba stanovena na deset hodin

Malá přadlena

a pro děti od 12 do 16 let na 12 hodin
denně. Překročení těchto ustanovení bylo trestáno peněžitou pokutou.
Postupně docházelo i k vývoji úpravy
pracovní doby. Císařským patentem

z 20. 12. 1859 byl vydán řád živnostenský a jeho podstatnou částí byly předpisy pracovněprávní, včetně úpravy
využívání dětské práce.
-mf-

Těsnohlídkova liška Bystrouška (135 let)

foto © Wikimedia Commons, Lukáš Malý – Own work, Kingahe

Český spisovatel, básník, dramatik, novinář a překladatel Rudolf Těsnohlídek (1882–1928) proslul
zejména svojí bajkou o lišce Bystroušce. Trauma vyděděnce společnosti si nesl od dětství, protože
otec byl pohodný – antoušek, chcete-li ras, kdy toto povolání neslo stigma lidí nečistých či
nenormálních. Také proto jejich sídla (rasovny) stávala zpravidla daleko za městem.

Myslivna Lišky Bystroušky
v Bílovicích nad Svitavou

Ale vraťme se k Bystroušce. Revírník Bartoš se vrací ze setkání s přáteli
v místní hospůdce. Na své cestě domů
usne v lese. Aby měl výmluvu, která
by odůvodnila jeho opoždění, chytí zaběhlé liščí mládě – Bystroušku,
která se má stát domácím mazlíčkem
jeho vnuka Pepíka. Domestikace lišky
ještě nebyla dotažena do konce, a tak
i v tomto případě vítězí pravá povaha
šelmy. Poté co Bystrouška postupně
zdecimuje drůbež chovanou v myslivně, prchá na svobodu. Na své cestě za svobodou hledá nový domov
v noře po jezevci, živí se pytlačením
v jezerské myslivně, škádlí trhovce
s drůbeží, zamiluje se do lišáka Zlatohřbítka. Těsnohlídek pojmenoval lišku

Socha lišky Bystroušky v Hukvaldech

Bystronožka, ale při první publikaci
došlo v textu k chybě a Bystrouška byla
na světě. Dílo vycházelo na pokračování v Lidových novinách s ilustracemi
malíře Stanislava Lolka.
Martina Jurová

1907

1912

1912

(110 let)
Jan Patočka
* 1. 6. 1907
† 13. 3. 1977
český filozof

(105 let)
socha
K. H. Máchy na
Petříně v Praze
16. 6. 1912
byla slavnostně
odhalena

(105 let)
Vít Nejedlý
* 22. 6. 1912
† 2. 1. 1945
český skladatel,
dirigent,
muzikolog,
publicista
a redaktor

1. 6. 1632 (385 let)
Císařské oddíly vedené generálem Gallasem vytlačily saské
vojsko z Čech a hlavní voj císařské armády pod Valdštejnovým
velením postoupil do Bavor,
obsazených z velké části Švédy;
v polovině června obsadil
Valdštejn Norimberk.
1. 6. 1722 (295 let)
Založena osada Ochranov
hrabětem M. R. Zinzendorfem
v Horní Lužici. Prvními obyvateli
se stali emigranti ze severomoravského Kravařska. Vznikla zde
obnovená jednota bratrská,
jejímž biskupem se stal sám
Zinzendorf. Významnou osobností v dějinách české emigrace
této doby byl kazatel Jan, který
sepsal spisy – Klíč Davidův
a Harfa nová na hoře Sion.
1. 6. 1817 (200 let)
Mechanik pražské polytechniky
Josef Božek veřejně předvedl
svou parní loď na Vltavě
u Císařského mlýna v Bubenči.
Loď byla dlouhá 13 metrů
a široká skoro 3 metry a byla
poháněna parou pomocí zalomeného hřídele na dvě lopatková kola.
1. 6. 1817 (200 let)
V někdejší rakouské monarchii byly zavedeny poštovní
schránky. Stály u poštovních
úřadů a sloužily pro odesílání
vnitrostátních zásilek, které
platil příjemce. Větší obliby se
dočkaly po roce 1850 se zavedením poštovních známek.
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Historia magistra vitae Miloval Boha a divadlo (95 let)

7. 6. 1877 (140 let)
Narodil se prof. Dr. Václav
Libenský, zakladatel české
kardiologie, vyšetřovacích a léčebných ústavů v Poděbradech.
Jednalo se o první vědecký
balneologický ústav v tehdejší Československé republice. Libenského zásluhou se
Poděbrady specializují na léčení
chorob srdce a oběhového
ústrojí.
9. 6. 1627 (390 let)
Ferdinand III. byl zvolen
českým králem, korunovace
proběhla 27. 11. 1627. Byl třetím
synem císaře Ferdinanda II. Otec
ho nechal korunovat uherským
králem v roce 1625, českým
králem r. 1627 a římským králem
r. 1636. Byl horlivým katolíkem.
Údajně však neměl rád jezuity,
ačkoliv byl jimi vychován.
12. 6. 1932 (85 let)
Narodil se Jiří Pištora, významný český básník, fejetonista
a literární kritik. V šedesátých
letech Pištora pracoval v administrativě Svazu spisovatelů,
byl i redaktorem časopisu Tvář.
Vydal sbírky Hodiny v řece,
Země přibližných a Mezery
v paměti.
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Jeho kolegové na něj bez
výjimky vzpomínali jako na velmi poctivého a duchovně založeného člověka. K těmto hodnotám ho vedli už rodiče – otec
švec a matka pradlena. Josef se
narodil 20. června 1922 v Praze a tatínek by syna nejraději
viděl v solidním zaměstnání
pod penzí. Jenže jeho to táhlo
k divadlu. Ke kočovné divadelní
společnosti, kde strávil celou
válku, se dostal díky přátelství
se svým vrstevníkem Rudolfem
Hrušínským. Po válce vystřídal
několik divadelních štací, aby
pak v roce 1965 zakotvil ve Zlaté kapličce.
Zatímco v divadle ztvárnil

Josef Kemr s Rudolfem Hrušínským ve hře A co láska (1965)

úctyhodných 76 rolí, nic nezůstával dlužen ani televizním či
filmovým divákům. Svou lásku
k hudbě uplatnil třeba v roli
rekreanta Vyhlídky ve filmu
Dovolená s Andělem, která mu
byla psaná přímo na tělo. Hluboce věřící katolík Josef Kemr
měl pevné morální zásady
i vůči komunistickému režimu,
což mu částečně ztrpčovalo kariéru. Významné ocenění získal
až v roce 1993, kdy byl odměněn čestnou Cenou Thálie. Zemřel 15. 1. 1995, kdy podlehl
rakovině. Své milované práci se
ale věnoval až do posledního
dechu.
Marcela Kohoutová

foto © archiv Divadla Na Jezerce

5. 6. 1932 (85 let)
Po 10 letech byl obnoven
provoz lanovky na Petřín.
Stavba nové lanovky, na níž se
podíleli výhradně pražští dělníci, začala 4. listopadu 1931. Byly
zbořeny obě původní stanice
dráhy, demontovány kolejnice
a rozebrány vozy. Dva nové
vozy, opět vyrobené společností Ringhoffer, byly na dráhu
usazeny 3. a 10. května 1932.
Na přelomu května a června
probíhaly zkušební jízdy.

Kdopak by neznal dědu Komárka z dnes již legendární komedie Na samotě u lesa. Svérázného
staříka nenapodobitelně ztvárnil Josef Kemr, jeden z našich nejlepších herců, který by se
20. června dožil devadesáti pěti let.

Fall Grün – „Případ zelená“ (80 let)
V důsledku mnichovské dohody (1938) padlo Hitlerovi tehdejší Československo zadarmo do
klína. Přesto ale existoval podrobný plán německého vojenského úderu s předpokládaným
termínem konec září 1938 – Fall Grün.
Plán začal vznikat na Hitlerův
pokyn v červnu 1937 pod vedením
generála Blomberga a postupně byl
upravován podle aktuálního vývoje
politické situace. Jeho součástí bylo
zapojení Henleinovy Sudetoněmecké
strany (SdP) a speciálních polovojenských jednotek Sudetoněmeckého
sboru dobrovolníků (SdFK), které měly
vyvolávat nepokoje v pohraničí útoky na české školy a úřady. Vojenskou
podstatou bylo soustředění celkem
pěti armád se 40 divizemi (28 pěších,
3 lehké, 3 pancéřové, 4 motorizované a 2 horské) s cílem „přeskřípnout“
Moravu z jihu a severu přes Polsko
a Rakousko a invazí přes Plzeň a Prahu obklíčit Čechy a jejich opevnění.
Československá vláda pod vlivem

soustředění německých vojsk u svých
hranic vyhlašuje 20. 5. 1938 mobilizaci
a Hitler 30. 5. vydává pokyn k útoku do
konce září. Situace se ale rychle mění.

Po uzavření mnichovské dohody se
vojenský útok ruší a plán Full Grün
končí v archivech.
-babok-

1912

1917

1922

(105 let)
Karel Hladík
* 27. 6. 1912
† 27. 4. 1967
český sochař

(100 let)
Josef Kainar
* 29. 6. 1917
† 16. 11. 1971
český básník,
dramatik,
překladatel
a výtvarník

(95 let)
Dagmar
Berková
* 6. 6. 1922
† 29. 5. 2002
česká grafička,
ilustrátorka
a malířka

foto © www.svornost.cz

3. 6. 1897 (120 let)
Narodil se Václav Kubásek,
český filmař, herec, scenárista
a režisér, jeden z průkopníků
a zakladatelů moderní československé kinematografie. Mezi
jeho nejvýznačnější filmy patří
např. Svítání, Láska a lidé, Naši
furianti, Železný dědek nebo
Milujeme. V letech 1954–1960
se podílel na vzniku československé dabingové školy.

KAM to vidí

Lidice – nejkratší noc, nejdelší den (75 let)

Historia magistra vitae

foto © www.historickasidla.cz

Noc z 9. na 10. června 1942, v nejkrásnějším období roku, se stala pro nic netušící obyvatele
jedné středočeské vesnice blízko Kladna tou nejstrašnější. Ve světě je sice válka, země je
protektorátem, ale vy se ve své ospalé obci přece nemáte čeho bát. Vždyť jste nic špatného
neudělali.
Dáváte si přece pozor na jazyk. Už
jste dali děti spát, v chalupě uklidili,
umyli se a před usnutím přemýšlíte, na
co zítra nesmíte zapomenout. Ne, na
zítřejší den nikdo nezapomene. Ale to,
co mělo přijít, před usnutím nikdo z Lidických netušil. Nad ránem 10. června
1942 nebudíte své děti vy, ale hulvátské, surové řvaní a vpád vojáků do vsi.
Všichni ven! Ani nedostanete šanci se
s dětmi rozloučit. Jen se synem stojíte vedle sebe a nechápavě se němě
očima ptáte, co se děje. Musíte být
stateční, dodávat mu odvahu, i když
sami uvnitř pláčete. U zdi Horákova
statku, na zahradě, která právě odkvetla. Z vesnice, která měla 503 obyvatel, bylo ten den 173 lidických mužů

zastřeleno. Ženy a děti byly převezeny
do Kladna a po třech dnech byly od
sebe odděleny. Jen děti vybrané na
poněmčení a děti do jednoho roku
měly šanci přežít. Všechny ostatní byly
otráveny výfukovými plyny v nacistickém vyhlazovacím táboře v polském

Chełmnu nad Nerrem. Ženy živořily
v koncentračním táboře Ravensbrück.
Ta červnová noc byla jedna z nejkratších. Ale pro památku jména obce Lidice nadešel nejdelší den. Nezapomínáme!
Miloš Krejčí

Poslední náboj pro sebe (75 let)

foto © www.epochaplus.cz

Tuto zásadu osvojenou při výcviku v Anglii mělo na paměti 18. června 1942 všech sedm mladíků
(22–30 let). Místem posledního dějství dramatu byl pravoslavný kostel Cyrila a Metoděje
v Resslově ulici v Praze.
Ihned po atentátu
na Heydricha (Gabčík,
Kubiš, Valčík – 27. 5.
1942) rozpoutali Němci
doslova peklo v Protektorátu Čechy a Morava
v podobě stanného
práva. Nastalo zatýkání, popravy, perzekuce,
deportace, byly vypáleny Lidice a Ležáky. Důvodem nebyla pouze
odplata, ale také fakt,
že „pachatelé“ nebyli tři
týdny k nalezení. Po sebeudání Karla
Čurdy a po získání dalších informací šli
Němci najisto. Po čtvrté hodině ranní
obsadili v počtu 800 lidí okolí kostela.
Cílem bylo dostat všechny výsadkáře

živé. Po dvouhodinovém nerovném
boji padá po vyčerpání munice první
opěrný bod – vyvýšený kůr. Zranění
Opálka a Bublík posledním nábojem
ukončují své životy, těžce raněný Kubiš

na následky zranění od
střepin granátu umírá v sanitce. Zbytek
„obránců“ kostela se
ukrývá v kryptě, kterou houževnatě brání
i proti slzným granátům a pokusům hasičů
o zaplavení. Předem
prohraný boj a životy
Gabčíka, Švarce, Hrubého a Valčíka končí
výstřely
posledních
nábojů před jedenáctou hodinou dopoledne. Identifikaci
padlých parašutistů provádí na místě
Čurda (po válce souzen a 29. 4. 1947
oběšen).
-babok-

1922

1942

1942

(95 let)
lanová dráha na
Letnou v Praze
24. 6. 1922
byla zrušena

(75 let)
popravy
v důsledku
heydrichiády
červen 1942
odvetou byly
popraveny
desítky lidí

(75 let)
Ležáky
24. 6. 1942
vypáleny
v důsledku
heydrichiády

14. 6. 1897 (120 let)
Narodil se Mikuláš z Bubna-Litic. Byl to český šlechtic
a politik. Za 1. světové války
sloužil v rakousko-uherské armádě u dragounů. Od 3. února
1940 zastával funkci ministra
zemědělství Protektorátu Čechy
a Morava ve vládě Aloise Eliáše.
Vládní portfolio si udržel do
ledna 1942.
17. 6. 1412 (605 let)
Jan Hus ohlásil veřejnou disputaci o bulách papežských.
Papež v bule vyhlásil odpustky
každému, kdo se bojů zúčastní.
Ve viklefovských kruzích byl
odpor proti odpustkům již
delší dobu zakořeněn. Jan
Hus napadl odpustkovou bulu
a nazval papeže antikristem.
Následovaly lidové bouře, které
znepokojily i krále Václav IV.
A ten se rozhodl, že nebude
Husa dále podporovat.
18. 6. 1882 (135 let)
Na Střeleckém ostrově se konala Jubilejní slavnost Sokola
Pražského, jejíž součástí byl
i průvod Prahou. Tato slavnost
měla v široké veřejnosti mimořádný ohlas a pro sokolské
hnutí byl tento úspěch povzbuzením k další činnosti. Po krizi
v sedmdesátých letech obnovil
jeho společenskou autoritu
a urychlil další vzestup.
22. 6. 1197 (820 let)
Na pražský stolec byl povolán
Vladislav Jindřich, nejmladší
syn krále Vladislava II. Převzal
tím vládu i nad Moravou.
Knížecí titul si nárokoval také
jeho bratr Přemysl Otakar I.
Schylovalo se k válce mezi
bratry. Bratři se sešli den před
bitvou a smírem se na nějakou
dobu ukončily boje o český
knížecí trůn a v zemi nastaly
konečně klidnější časy.
25. 6. 1442 (575 let)
V pondělí po svatém Janu byla
velká část města Strakonic takřka spálena na uhel. A to díky
neopatrnému zacházení malého chlapce se střelnou zbraní.
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MAPA

Prahou
s dětmi
Mapa zábavních
a zajímavých míst
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Pražský větrný mlýn
Vysokoškolské koleje Větrník zná asi kdekdo, že však jejich název vznikl podle
skutečného větrného mlýna v Praze Břevnově, ví zřejmě málokdo. Budova
doposud stojí a jedná se o jednu z nejstarších dochovaných staveb větrného
mlýna u nás a jedinou v Praze.

Jeho historie je spjata s břevnovským klášterem, u kterého dal opat Godefried postavit již
v roce 1277 dřevěný mlýn. Ten byl roku 1722 nahrazen kamenným mlýnem holandského typu,
stavitelem byl zřejmě Kryštof Dientzenhofer. Válcová dvoupatrová stavba byla v provozu patrně
až do roku 1890. V rámci josefínských reforem ho

objevte

LORETÁNSKÝ
POKLAD
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Němý svědek
minulosti
Důkazy, že západní a jižní Čechy byly
součástí keltské pravlasti, jsou všude
kolem nás. Jedním z nich může být
menhir „Zkamenělý slouha“, který je
vztyčený v Ládevské ulici v Praze.
V některých oblastech si Keltové stavěli na
vyvýšených místech opevněná oppida, což byla
desítky hektarů velká ohrazená území s dvorcovou
zástavbou. I když oppida nebyla města v plném
slova smyslu, můžeme je považovat za jejich předchůdce. Právě tohle může být vysvětlením nálezu menhirů v Praze v oblasti Dolní Chabry. Slovo
menhir znamená v překladu dlouhý kámen, dnes
toto slovo používáme pro uměle vztyčené kameny.
Jeden takový můžeme najít v Ládevské ulici u rodinného domu č. p. 542. Staří Keltové věřili, že tyto
kameny mají magickou moc, že dokáží léčit, pomáhat při ženské neplodnosti a druidové s nimi údajně dokázali vidět do budoucnosti. Majitel domu
vybudoval plot okolo pozemku tak, aby kámen
nenarušil. Během výstavby byl nalezen druhý menhir, který dnes můžete vidět za plotem vedle „Zkamenělého slouhy“. Oba tyto kameny jsou zřejmě
pozůstatkem starého oltářního stolu, využívaného
druidy pro jejich prastaré rituály. Keltští druidové
byli nejvzdělanější vrstvou společnosti. Každoročně se scházeli na sněmu v Karnutském lese na
území Francie. Druid Eduen Diviciacos byl dokonce
jako jeden z mála cizinců přijat v římském senátě,
kam mohl vstoupit i se svým štítem a mečem. Druidové byli mezi Kelty natolik vážení, že druid mohl
pouhým vstoupením na bojiště ukončit probíhající
bitvu.
Veronika Kočová

foto © Wikimedia Commons

foto © PIS – PCT

Penzion a restaurace Větrník

v roce 1794 převzal od
kláštera mlynář Jakub
Kohoutek z Nesvačil
u Bystřice. V letech
1840–1912 zde stával
ještě druhý mlýn, který byl při přestavbě
stržen. Dalším majitelem byl známý pražský
restauratér Jan Josef
Černohorský, který přistavěl obytnou budovu
a provozoval letní restauraci. Od roku 1920
až dodnes obývají
mlýn jeho potomci.
Objekt byl komplexně opraven a přebudován na
penzion. V areálu se také zachovala ručně vytesaná studna, která stále zásobuje usedlost pitnou
vodou. Místo je jako stvořené k příjemnému výletu
na okraj Prahy, spojit se dá s návštěvou břevnovského kláštera a třeba i blízké obory Hvězda.
-aba-
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Těšíme se na
vás v Brandýse
nad Labem –
Staré Boleslavi
Polabský Montmartre… den
lásky k umění se již potřetí koná
v sobotu 3. června od 10 do 20 hod.
v nádherném a inspirujícím prostředí
Panské zahrady. Představí se zde
výtvarníci, malíři, sochaři, fotografové,
originální šperkaři, jsou připraveny
dílny a divadla pro děti i dospělé,
hudební scéna a samozřejmě skvělé
občerstvení.
V pátek 9. června ve 20 hod. zahájí kapela Nezmaři 2. ročník Louka Festu na nádvoří brandýského zámku. Louka Fest pokračuje v sobotu 10. června, a to v zámecké zahradě a na velké scéně pod
balustrádami, kde od 13 hod. zahrají Jen Tak Tak,
Vláďa Šunda, Trojboy, Marien, Isara a Míša Leicht
s bluegrassovou kapelou Forehand a po 19. hodině písničkář Pavel Dobeš a Vlasta Redl s kapelou.
Koncertem velkého dechového orchestru Follesø Musikklag z Norska v sobotu 17. června od
19 hod. na nádvoří brandýského zámku začíná
CZECH BRASS FESTIVAL 2017. Dveře otevřené má
pro vás i nádherná brandýská synagoga. Od 1. června je zde instalována výstava Hvězda pod tíhou
hvězdy, jež dokumentuje vztahy Československa
a státu Izrael za komunismu, kterou vystřídá výstava
Ilustrace pro radost Sevdy Kovářové Kostadinove,
jejíž vernisáž se uskuteční v úterý 27. června od
18 hod. V synagoze proběhne Vzpomínkový koncert
na oběti holocaustu v neděli 4. června od 18 hod.
a koncert skupiny Tra-la v sobotu 17. června 2017
od 16 hod.
www.brandysko.cz
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program a menu na:

www.mestokladno.cz

Loutky a knihy v rakovnické roubence
Rakovník miluje loutky. Má své stálé loutkové divadlo, ve kterém svými báječnými
pohádkovými příběhy baví děti i dospělé Loutkářský spolek Před Branou. Letos
slaví sedmdesátku a bude to oslava ve velkém stylu. Přijďte se podívat 16. září na
Husovo náměstí.
a vyplujte k řece Berounce za roztomilou ochočenou
vydrou Rusalkou z Černé tůně, kterou v roce 1939
přivedl na svět spisovatel Stanislav Reiniš. Roubenku
najdete v uličce V Hradbách (č. p. 185) a je otevřena
denně od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.
www.infocentrum-rakovnik.cz
www.loutkarirakovnik.cz

A hned vedle loutkového divadla stojí pohádková roubenka Lechnýřovna se světnicí plnou marionet
a maňásků, krásným starým domácím pimprlovým
divadélkem a hernou v podkroví, kde si můžete
vymyslet a sehrát své vlastní loutkové představní.
A na prázdniny pro vás roubenka přichystala výstavu
Literární toulky Rakovnickem plnou tipů na výlety
za knihami a jejich autory, například do Petrovic,
kde se narodila spisovatelka Vlasta Štáflová, autorka populárních dobrodružství zvědavého děvčátka
Dany. Jelikož to je kniha z velké části autobiografická,
odehrávají se především právě tam, v Petrovicích.
Anebo otočte své kormidlo směrem na Křivoklátsko
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odhalte tajemství
českých hradů a zámků

Objevte zámek Křinec
s andělem Rafaelem
a vychutnejte si nejen skvělou kávu
v nově otevřené Andělské kavárně

Otevřte 13. komnatu

www.otevrte13komnatu.cz

ROZHLEDNA VODÁRNA KOLÍN
VIEWPOINT WATER TOWER KOLÍN
Stavba věžového vodojemu byla dokončena v roce 1930 podle projektu
Ing. Hráského a F. Jandy. V roce 2010 byla vodárenská věž prohlášena Ministerstvem kultury za nemovitou kulturní památku.
V letech 2014—2015 město Kolín realizovalo rekonstrukci. Nyní bývalá vodárna
slouží jako veřejně přístupná rozhledna, která kromě samotného výhledu
nabízí turistům tematicky zaměřené expozice.
OTEVÍRACÍ DOBA / OPENING HOURS
květen—září / May—September: út—ne / Tue—Sun 9—18
říjen, duben / October, April: út—ne / Tue—Sun 10—16
listopad—březen/ November—March: pá—ne / Fri—Sun 10—16

www.vodarnakolin.cz / vodarna@mukolin.cz / tel: 727 941 361
www.mukolin.cz / www.infocentrum-kolin.cz
www.kampocesku.cz | 11
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Elektrokola pro seniory (a nejen pro ně)
Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s Jihočeským krajem připravuje
pro letošní rok další rozšíření sítě půjčoven elektrokol. Pokračuje tak projekt
„Síť elektrokol na území Jihočeského kraje“, zahájený v roce 2015. Jeho cílem je
zpřístupnění cykloturistiky starším či méně pohyblivým výletníkům.

V současné době se půjčovny nacházejí na
sedmi místech v Jihočeském kraji a mají nyní k dispozici celkem 26 elektrokol. Šesti disponují Nové
Hrady, po čtyřech Suchdol nad Lužnicí, Nová Bystřice, Borovany a Jindřichův Hradec, po dvou kusech pak Kaplice a Trhové Sviny.
Elektrokolo s pohodlnou sedačkou má nízký
nástup a elektrický pohon, který pomáhá cyklistovi při jízdě. Maximální dojezdová vzdálenost je

zhruba 120 kilometrů. Celodenní zapůjčení kola
vyjde seniora (+55 let) a držitele průkazu ZTP na
150 korun, ostatní pak na 250 korun. V ceně je nabitá baterie, mapa s popisem tras, GPS navigace,
zámek a na vyžádání vzpomínkový e-mail se záznamem absolvované trasy z paměti GPS.
V rámci třetí etapy projektu plánuje Jihočeská
centrála cestovního ruchu umístění elektrokol například na Červenou Lhotu, do Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín na zámečku Vysoký
Hrádek a do Sedlčan, čímž vznikne základ budoucího propojení až do Středočeského kraje. Díky
rozšíření projektu do dalších míst, zapojení 26 kol
z předchozích let a jejich propojení do sítě vznikne možnost předávání kol v jednotlivých místech.
Seniorům budou k dispozici i tři nové elektrické tříkolky. Nové půjčovny by cykloturistům měly začít
sloužit už v letošním roce.
Podrobné informace o jednotlivých půjčovnách a tipy na výlety s elektrokoly najdete na níže
uvedeném webu.
www.jiznicechypohodove.cz

Projekt „Síť elektrokol na území Jihočeského kraje“ byl podpořen Skupinou ČEZ.

titulky. V jedné z hlavních rolí vystoupí Eva Urbanová, jedna z nejvýznamnějších českých operních
pěvkyň a sopranistek.
Informační středisko město
Jindřichův Hradec
Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 363 546
e-mail: info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz

Kulturní léto v Jindřichově Hradci
Letní sezona v Jindřichově Hradci přinese i letos nabitý program. Těšit se můžete
na řadu koncertů, divadelních vystoupení, akcí pro děti i jejich doprovod a mnoho
dalšího.
V pátek a v sobotu 2. a 3. června se můžete těšit
na oslavy Dnů města v prostorách zámku. Připravena jsou koncertní a divadelní vystoupení, hry a soutěže pro děti, kolotoče, občerstvení a další.
Jindřichohradecká činohra letos uvede ve
dnech 7. a 8. července na třetím nádvoří státního
hradu a zámku známou italskou komedii Carla Goldoniho „Lhář“. Na přelomu prázdninových měsíců
se mohou obyvatelé a návštěvníci našeho města
opět těšit na několikadenní maraton kulturních
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a společenských akcí v rámci oblíbeného TOP
týdne, který letos proběhne od 29. července do
6. srpna.
Vrcholem kulturní sezony v Jindřichově Hradci je již tradičně opera na zámku. Dne 26. srpna
uvede město Jindřichův Hradec operu G. Verdiho
Aida, která patří k jeho vrcholným dílům. Operní
představení se uskuteční v nastudování umělců
Divadla J. K. Tyla v Plzni a sólistů Národního divadla
Praha a bude uvedena v italském originále s českými

KAM na výlet
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31. 5. – 3. 6. 2017, PÍSEK
Písek žije divadlem! Již tradičně bude první červnový víkend patřit v Písku divadlu. 12. ročník přehlídky divadelních představení
waldorfských škol nejen z České republiky DUHOVÉ DIVADLO vás zve
na osobité zpracování jak klasických, tak i autorských představení.
Začínáme ve středu 31. 5. a poslední představení ukončí přehlídku
v sobotu 3. 6. 2017. Na 5 scénách se ve 30 představeních představí
20 souborů čítajících neuvěřitelných 361 účinkujících! K vidění bude
nejen klasika (O. Wilde, M. Ende, W. Shakespeare, J. Werich, K. Čapek)
v osobitém zpracování, ale i autorská představení studentů či absolventů waldorfských škol.
Přijďte se podívat na kvalitní, ale hlavně nadšené výkony
osmáků, deváťáků a středoškoláků.
Určitě si vyberete v programové nabídce to své.
Letošní novinkou je workshop pro účastníky – za 3 hodiny
nacvičit divadelní představení, to je výzva!
DIVADLO HROU v pátek 2. 6. od 20.30 u Kamenného mostu.
Poděkování všem sponzorům!
Vstupné na všechny divadelní události po celou dobu zdarma.

PROFESIONÁLNÍ HOST Divadlo Studna
z Hosína u Českých Budějovic
čtvrtek 1. 6. | 15.00 – 16.00 (u Kamenného mostu)
ČERTOVSKÁ POHÁDKA
pátek 2. 6. | 15.00 – 16.00 (u Kamenného mostu)
PYŠNÁ PRINCEZNA
Představení:
Cesta ke štěstí – Éra Kubánkova – Drž mě pevně, miluj mě zlehka
– Charleyova teta – Lakomá Barka – Někdo to rád horké – Dámský
krejčí – Naděje – Pro nic za nic – Malý Alenáš – Karlík a továrna
na čokoládu – Bouře – Bílá nemoc – Babička v trenkách aneb
aprílová komedie – Večer špatně temperovaných písní – Pět žen už
je zkrátka moc – Starci na chmelu – Kejklířská pohádka – Paroháči
aneb červené kalhoty – Badžmy pražni na serio (Buďme v povaze
vážní neboli Jak je důležité míti Filipa)

w w w. d u h o ve d i va d l o. z s s vo b o d n a . c z
Najdete nás i na Facebooku...

S dětmi do Tábora
Město Tábor nabízí všem svým návštěvníkům nevšední zážitek, ať už vyhledáváte
památky, přírodní zajímavosti, cyklistiku nebo kulturní vyžití. A zejména děti si zde
přijdou na své.

Už jste někdy viděli milion kostiček lega pohromadě? Ne? Pak se určitě jděte podívat do Muzea
lega, kde jsou na ploše 200 m2 k vidění stovky originálních modelů z celého světa.
Seznamte se s historií výroby a způsobem
zpracování čokolády a nechte se zlákat vůní kakaa
a mandlí a vstupte do sladkého světa Muzea čokolády a marcipánu!
Bojíte se rádi? Jestli ano, přijďte se bát do Strašidelného podzemí! V chodbách s tajemnou atmosférou narazíte na mnoho strašidelných stvoření

– např. na alchymistu a jeho dílnu, bílou
paní, kata, mumii a další!
Zažijte středověk na vlastní kůži!
Poznejte, jak žili, hodovali a válčili husité! Vypravte se do Housova mlýna,
v ojedinělé zbrojnici si můžete vyzkoušet zbroje i zbraně a také průlez husitským vozem, metání sekerou nebo hod
do chřtánu.
Málokde se podíváte šelmám tak
zblízka do očí jako v ZOO Tábor. Pohled
tygra, lva nebo pumy vás úplně uhrane.
A kdo to na vás shlíží z výšky? Vysoko na
stromě si velkou tlapou pohupuje medvěd hnědý
a pod ním pobíhá vlk arktický.
Novinkou letošního roku je Dětský svět s mašinkou, v níž pět vláčků projíždí např. pralesem
s mamutem Tulínkem, Hovňouskama a Čmuchalíkama, mezi hodnými duchy Bruslíky a buclatými
Sudíky, sněhovým královstvím s drakem Mazlíkem
nebo podivuhodným lesem s megakrysáky Chroustalíkem a Pískalíkem.
www.visittabor.eu

Bizoni a blahodárné
ovzduší lákají na
Vyšebrodsko
Vyšebrodsko proslavila specifická
vzdušná proudění mající blahodárné
účinky, které předčí leckteré vzdušné
lázně. Nejlepší lokalitou pro nadýchání
se doslova léčivého vzduchu je Kraví
hora nad Vyšším Brodem. Na stezce
vedoucí okolo ní navíc můžete stanout
tváří v tvář majestátnímu stádu bizonů.
O léčivých účincích ovzduší na Vyšebrodsku se ví už
dlouhá léta, několik desítek let
fungovala na úpatí Kraví hory
plicní léčebna. V posledních
letech provedla v této lokalitě
skupina odborníků několik měření, která prokázala
vysoké hodnoty nasycení ovzduší borovými silicemi, a právě ty stojí za jeho léčebnými účinky.
Stezka vedoucí okolo Kraví hory nenabízí „jen“
léčivé působení na vaši dýchací soustavu. Při procházce nebo při projížďce na kole vás čekají neopakovatelné výhledy do mystické šumavské krajiny
a z vrcholu hory budete mít městečko Vyšší Brod
i s proslulým klášterem jako na dlani. Navíc, hned
vedle trasy stezky se nachází obora s živoucími giganty, stádem bizonů. Tuhle příležitost si nemůžete nechat ujít!
Vyšebrodsko je jako stvořené pro aktivní dovolenou, ať se rozhodnete pro tichá zákoutí přírody,
sportovní výzvy nebo fascinující památky.
www.mestovyssibrod.cz
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Ze Spáleného Poříčí
na kole do Brd

foto © archiv města Spálené Poříčí

Město je východiskem pro výlety do
jižních Brd, nově otevřené, tajuplné
a člověkem dosud příliš neobjevené
krajiny.
Máme připraven tzv. Spálenopoříčský cyklobalíček – sadu cyklovýletů vedoucích nejzajímavějšími místy v okolí – ať už to jsou Padrťské
rybníky, přírodní rezervace, zaniklé hrady nebo
rozhledny. Atraktivní oblast Brd nabízí i další možnosti k individuálním výletům.
Neopomeňte zajímavosti ve městě samotném
– zámek, špejchar Ve Dvoře s expozicí kreseb pana
Neprakty nebo židovské památky. Přijeďte si do
Spáleného Poříčí a jeho okolí odpočinout. V Infocentru na náměstí budete vlídně přivítáni!
www.spaleneporici.cz
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Není hvězda jako hvězda

Od roku 2010 u nás funguje oficiální jednotná
klasifikace ubytovacích zařízení na základě členství
v Hotelstars Union, kterou založilo 7 hotelových
asociací evropských zemí, včetně české Asociace
hotelů a restaurací ČR (AHR ČR). Klasifikace vychází z živnostenského zákona a k tomu příslušející normy, která má ovšem pouze doporučující
charakter, nikoli obecnou závaznost. Právě na základě ní vznikla unie Hotelstars, která uděluje certifikaci hotelům, u nichž lze s jistotou říci, že jsou
s touto normou v souladu. Ze zákona musí být

každý hotel u nás označen kategorií a třídou, nikdo
ovšem nekontroluje, zda tomu také odpovídá realita. Aktuálně má unie Hotelstars 17 členských evropských zemí. Informace o klasifikaci najdete na
www.hotelstars.cz.
„Chybí zde informovanost mezi veřejností o skutečnosti, že větší část hotelů a penzionů v ČR tuto normu nedodržuje. Nejsou certifikovány a počet hvězd
si udělují dle vlastního uvážení. V důsledku toho
dochází k pokřivení vnímání trhu a dezinformování
veřejnosti,“ uvádí Klára Hájková z AHR ČR. Oficiální
klasifikace Hotelstars je jediným systémem v ČR,
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který umožní zařízením odlišit se od konkurence
a garantovat rozsah jejich služeb a vybavení zákazníkům. „Tento harmonizovaný klasifikační systém
plně podporovaný Evropskou komisí představuje
systém vytvořený zdola, samotnými zástupci oboru,
bez direktiv, na základě rozsáhlých průzkumů potřeb
celoevropského trhu. Hotelstars Union významně
přispívá k udržitelnosti konkurenceschopnosti evropského cestovního ruchu a jeho prioritou je systém
nadále rozvíjet,“ dodává.
Na samotnou certifikaci dohlíží klasifikační komise a certifikáty přidělené komisí je potřeba vždy
jednou za pět let obnovit. Kromě certifikátu je přidělován i tzv. klasifikační znak neboli samolepka,
která nese odpovídající počet hvězdiček.
Asociace hotelů a restaurací
České republiky, z. s. (AHR ČR)
Revoluční 762/13
110 00 Praha 1 – Staré Město
tel.: +420 236 042 383
e-mail: hajkova@ahrcr.cz
www.hotelstars.cz
Projekt byl realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro
místní rozvoj

9$5<]iĝt

±

text © Erika Daňková, Klára Hájková; foto © AHR ČR

V současnosti neexistuje jednotný klasifikační systém pro hodnocení hotelů,
které se liší doslova stát od státu. Situaci ale řeší oficiální certifikace hotelů, která
je ovšem v ČR dobrovolná. A tak velmi často dochází k zajímavým paradoxům.
Například hotel, který za normálních okolností dosáhne horko těžko na tři
hvězdičky, jich může mít rázem pět.

Tajemnou atmosféru Genia loci lázeňského města můžete
prožít během Festivalu světla – jedná se o jedinečnou koncepci festivalu kombinujícího nejzajímavější současné technologie s neopakovatelnou architekturou lázeňského města.
varyzari.karlovyvary.cz
další akce:
Filmový festival | 30. 6.–8. 7.
City triathlon | 1.–3. 9.

Folklórní festival | 5.–10. 9.
KV Downtown | 16. 9.
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KAM to vidí

Velká červnová fotohádanka
Milí čtenáři, připravili jsme pro vás velkou fotohádanku o zajímavé ceny věnované redakcí. Poznáte místa na fotografiích?

1

a) hrad Týnec nad Sázavou
b) Státní hrad Švihov
c) Státní hrad Bouzov

4

a) Státní zámek Nebílovy
b) Státní zámek Dobříš
c) Státní zámek Hořovice

5

a) zámek Hoštice
b) Státní zámek Hradec nad Moravicí
c) zámek Červený Hrádek

7

a) tvrz Křepenice
b) tvrz Pernolec
c) tvrz Kestřany

8

a) Lázně Poděbrady
b) Lázně Libverda
c) Lázně Bohdaneč

16 | www.kampocesku.cz

2

a) Brno – Nová radnice
b) Praha – Chrám sv. Víta
c) Plzeň – Divadlo J. K. Tyla

3

a) Dobruška
b) Broumov
c) Náchod

6

a) vyhlídka z vysílače na Černé hoře
b) vyhlídka z vysílače Praděd
c) vyhlídka z vysílače Ještěd

9

a) Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm
b) Skanzen Veselý Kopec
c) Skanzen Modrá

KAM to vidí

10

a) Praha – chrám sv. Petra a Pavla
b) Olomouc – katedrála sv. Václava
c) Brno – kostel sv. Jakuba Staršího

13

a) Cheb
b) Terezín
c) Josefov

16

17

11

a) krematorium v Pardubicích
b) krematorium v Nymburce
c) krematorium v Pelhřimově

12

a) Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R.
b) Přerov nad Labem
c) Skanzen Vysoký Chlumec

14

a) Uherský Brod
b) Uherské Hradiště
c) Luhačovice

15

a) Nový Hrad
b) Velhartice
c) Jemnice

18

a) Velké Karlovice
b) Voleč
c) Maršíkov

a) Dobrá Voda u Českých Budějovic
b) Dub nad Moravou
c) Velehrad

a) Veselý Kopec
b) Skanzen Chanovice
c) Skanzen Strážnice

Své odpovědi nám posílejte do 15. června z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu
redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží zajímavé ceny věnované redakcí KAM po Česku.
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KAM na výlet
Klínovec a Loučná pod Klínovcem jsou
rozvíjejícím se turistickým centrem
Aktivní a zábavnou letní dovolenou v Krušných
horách lze zažít i ve Sportcentru na Klínovci. To návštěvníkům nabízí letní zábavné programy pod
vedením školených instruktorů. Můžete vyzkoušet
lukostřelbu, zažít adrenalin na terénních koloběžkách nebo navštívit lanové centrum Max Park se
7 překážkami pro děti a 10 vysokými překážkami
pro dospělé. V nedalekém lázeňském městečku
Oberwiesenthal lze navštívit bobovou dráhu, která
nikoho nenechá odejít bez zážitků. Spoustu legrace si užijete při závodění v bungee runningu nebo
disc golfu.

Cykloregion Krušné hory –
Na kole po „žebříku“?

Areál Pravý Klínovec

Krušné hory z české i z německé strany neustále překvapují svou romantickou
krajinou s malebnými scenériemi horské přírody. Krása vodních přehrad, rašelinišť
a skalních útvarů i divokost horských luk je pro mnohé ještě stále neobjevenou
oblastí a pro pěší i pro cyklisty představuje ideální místo k objevování
zapomenutých koutů.
Trail Park Klínovec

„Žebřík“

Areál Pravý Klínovec

Díky projektu Cíl3 „Cykloregion Krušné hory
– propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří“ vznikl nový cykloregion propojující Krušnohorskou magistrálu se
sousledně běžící cyklotrasou na německé straně
hranice. Je jí jedna z nejvýznamnějších dálkových
cyklotras v Německu protínající několik horských
oblastí a nesoucí příznačný název Saská středohoří
– Sächsische Mittelgebirge I-6. Propojením obou
cyklotras byla vytvořena struktura podobná žebříku, tj. spojující hlavní cyklotrasy na obou stranách
hranice mnoha „příčkami“ vytvářejícími vzájemné
propojení. Celkem bylo dobudováno 23,8 km nových úseků.
Příhraniční cykloregion tak tvoří síť téměř 600
kilometrů okružních cyklotras. Propojky jsou lehce
rozpoznatelné podle cedulek, na kterých je z jedné
poloviny umístěno pod číslem 23 známé označení
Krušnohorské magistrály a z druhé pak logo oranžového cyklisty, které představuje saskou cyklotrasu. Dvanáct propojek tak nabízí skutečně pestrou
škálu výletů pro náročné sportovce i „sváteční“ milovníky cykloturistiky. Bližší informace naleznete
na www.krusnehorynakole.cz.

Jste-li milovníky pěší turistiky, oceníte areál
Pravý Klínovec, kde si vychutnáte klid a pohodu.
Umístění areálu do vrcholových partií Krušných
hor nabízí řadu možností pro letní turistiku a rekreaci. Dostupnost horských hřebenů ocení zejména
milovníci pěší turistiky. Při dobré viditelnosti se
přímo z terasy restaurace Povodí nabízí pohled na
kouzelné panoráma těchto nádherných hor.
Ubytovací kapacity na Klínovci a tipy na výlety
najdete na webovém turistickém portálu Ústeckého kraje www.branadocech.cz.
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Vydejte se po „žebříku“ do Krušných hor, kde
je pro cyklisty na růžích ustláno. Na nejvyšší hoře
Krušných hor Klínovci je nový Trail Park pro terénní cyklisty. Milovníci adrenalinu nebo pohodové
jízdy úzkými lesními stezkami, tzv. traily, si vychutnají potěšení z jízdy na nově vybudovaných 22 km
stezek ve třech úrovních náročnosti. Na své si přijdou začátečníci, rodiny s dětmi i zkušení jezdci.
Pro nejzdatnější je připraven Downhill Klínovec,
sjezdová trať dlouhá 3,3 km. Zpět k začátku stezek
cyklisty pohodlně vyveze čtyřsedačková lanová
dráha Prima Express.

www.branadocech.cz
www.klinovec.cz
www.sportklinovec.cz
www.pravyklinovec.cz

foto © Ústecký kraj

Z vrcholu Krušných hor Klínovce na kole

KAM pro děti

Vinice ve Stranné

Drak před drakem

Březno překvapí
malé i velké
Na dohled od svahů Krušných hor a břehů řeky Ohře leží obec Březno, která si
zaslouží pozornost návštěvníků Dolního Poohří. Obec je vzdálena 7 km jižně od
města Chomutov a tvoří ji 8 místních částí, kterými jsou Březno, Denětice, Holetice,
Kopeček, Nechranice, Stranná, Střezov a Vičice.

foto © obec Březno

Pohádková dračí cesta, stanoviště 2 – rytíř Betula

V jejím katastru vás čeká setkání s historickými stavbami, zejména sakrálního charakteru, ale
také drobnou architekturou v krajině a památkově
chráněnými sochami. Díky plánovaným investicím
se podařilo zkvalitnit veřejný prostor obce, včetně
rozšíření možností aktivit pro občany a návštěvníky.
To dokazuje často využívaný místní park, jenž slouží
ke konání kulturních akcí.
I v letošním roce vás zveme k jejich návštěvě.
V červnu proběhne Dětský den, následně festival Březnoukej (10. 6.) a Dechparáda (25. 6.). Na
červenec je připraveno sochařské sympozium
(3.–8. 7.), tradiční Indiánské války (8. 7.) a Velká
cena vodníka Březuly (22. 7.). V srpnu můžete
navštívit Březenskou pouť (18.–20. 8.) a také vyzkoušet svůj sportovní talent při tenisovém turnaji.

22. září je věnováno malým i velkým školákům
na Stezce odvahy. Říjen bude ve znamení Vinobraní ve Stranné a Hubertovy jízdy. V listopadu
nás čeká Halloween a v prosinci zakusíte atmosféru
rozsvěcení vánočního stromu s tradičním Adventním koncertem (17. 12.) v kostele sv. Petra a Pavla.
Březno za své aktivity obdrželo Bílou stuhu a titul
Vesnice roku 2009 a v roce 2010 Zlatou stuhu a titul
Vesnice roku Ústeckého kraje.
Obec provozuje certifikované Informační centrum třídy C, které je členem profesní organizace
A.T.I.C. ČR. Najdete je v blízkosti základní školy
a náměstí. Ve všední dny je otevřené od 8 do 12
hodin a odpoledne od 16 do 20 hodin. Přes prázdniny pak od 8 do 20 hodin, o víkendech od 10 do
16 hodin. TIC zajišťuje provoz místní lidové knihovny, posilovny, společenské místnosti pro hudební,
výtvarné i vzdělávací aktivity a pomáhá místnímu
Mateřskému centru Dráček. V obci a okolí jsou
instalovány infotabule, podávající informace o její
historii. Tabule s pohádkovým námětem tvoří přibližně pět kilometrů dlouhou Pohádkovou cestu
určenou rodinám s dětmi. K dispozici jsou nové
cyklomapy informující o trasách do Žatce, Kadaně i turistického kempu na Nechranické přehradě. Přímo v obci najdete in-line dráhu, dvě nová
multifunkční hřiště s umělým povrchem, workout,
fotbalové hřiště, hřiště na plážový volejbal, antukové tenisové kurty, čtyři dětská hřiště a venkovní
posilovny (po jednom ve Střezově a Nechranicích),

Vodník Březula

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Co je Březenský drak?
a) vyřazené velkorýpadlo
b) jméno psa pana starosty
c) rodový název ještěrky
2. Jak se jmenuje vodní nádrž, která se
nachází v blízkosti obce?
a) Nechranická přehrada
b) Banda
c) Hutná
3. Komu je zasvěcen kostel v obci Březno?
a) sv. Petr a Pavel
b) sv. Barbora
c) nemá kostel

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
obce Březno ceny.
koupaliště, jezdeckou stáj a keramickou dílnu.
V infocentru obdržíte kontakty na lékaře, místní
cukrářku, restauraci, několik vinařů, včelaře a uměleckého kováře. Jejich produkty můžete v obci
zakoupit. V íčku je možné získat turistické známky
a vizitky, turistický deník, tužky s maketkou (kostel
nebo velkorypadlo), magnetky, pohlednice, suvenýrový hrnek atd. Nenechte si ujít i místní raritu,
kterou je blízké kolesové rypadlo, připomínající
svou podobou i fascinující velikostí pohádkového
draka.
Infocentrum Březno
Štefánikova 82, 431 45 Březno
tel.: +420 474 692 016
e-mail: infocentrum@obecbrezno.cz
www.obecbrezno.cz
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KAM pro děti

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jak často odbíjí žatecký Chmelový orloj?
a) jedenkrát za den
b) každou hodinu
c) nikdy, protože nemá hodinový stroj
2. Jak se nazývá vytrvalá podzemní část
chmelové rostliny?
a) babka
b) žabka
c) liška
3. Jak se jmenuje maskot Chmelařského
muzea v Žatci?
a) Chmelík
b) Hop
c) Lupulínek

Chmelařské muzeum – expozice lisování

Žatec – město chmele

?

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

Žatec je skutečným chmelovým městem. Navíc je městskou památkovou rezervací
a patří mezi nejstarší města ve střední Evropě. Při procházce po Žatci se dozvíte
vše o vývoji středověkého města k prosperující chmelařské metropoli.
Jedině v Žatci mohl vzniknout turistický komplex nazvaný Chrám Chmele a Piva, který návštěvníkům umožní seriózní poznání historie pěstování
chmele a dokáže je i pobavit.
Chrám Chmele a Piva je zábava pro všechny
generace. Dominantou areálu je Chmelový maják
o výšce 49 m, na který se dá vystoupat pěšky po 224
schodech, nebo vyjet výtahem s 3D projekcí. Z majáku se vstupuje do Labyrintu z chmelových žoků,
po jehož zdolání najde návštěvník poklad žateckého
regionu – obří skleněnou chmelovou hlávku. Cesta
potom vede přes Erbovní síň, která připomíná bohatou historii a tradice žatecké chmelařské oblasti.
Nad průjezdem je osazen další novodobý drahokam
– Chmelový orloj. Na orloji jsou dva ciferníky – hodinový a astrologický. Ten ukazuje jednak měsíční
znamení zvěrokruhu a právě probíhající činnosti při
pěstování a zpracování chmele. Plastiky na orloji
jsou pohyblivé a uvádějí se v činnost každou hodinu.
Logickým pokračováním je návštěva restaurace U Orloje s vlastním minipivovarem. Hned vedle restaurace a nad ní jsou dětské herny a hřiště.

V dostupné vzdálenosti od majáku jsou poslední
dvě části areálu. Klášterní zahrada je oddechovou
a relaxační zónou s malou zoologickou zahradou,
vinicí, tyčovou chmelnicí a bylinkovou zahradou.
Galerie Sladovna je unikátní výstavní prostor s expozicemi věnovanými všem filmům, které se v Žatci natáčely, a s výstavou současného moderního umění.
otevírací doba
leden–prosinec: út–ne 10–17.30 hod.
vstupné: základní 120 Kč (0,3 l piva v ceně), snížené 100 Kč, rodinné 250 Kč
Informace o dalších typech prohlídek najdete na
webových stránkách.

Chmelařské muzeum
a Chrám Chmele a Piva

s pokladem a diplom s právem nazývat se „přítelem
chmelových skřítků“. Po prohlídce Chmelařského
muzea každý návštěvník pochopí, proč je kvalitní
český aromatický chmel nezbytnou surovinou pro
vaření piva a proč právě české pivo proslavilo naši
zemi po celém světě.
otevírací doba
duben–říjen: út–so 10–17 hod.
vstupné: základní 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné
130 Kč
Informace o možné návštěvě mimo provozní dobu
najdete na webových stránkách.

Chmelová hlávka v Labyrintu
Skřítek Hop na dvoře
Chmelařského muzea
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Chmelařské muzeum se nachází v prostorách bývalé balírny a skladu chmele. Je největší
chmelařskou expozicí na světě. Sbírky představují
vývoj chmelařství od středověku do současnosti.
Úvodní animovaný film humornou formou seznámí návštěvníky s chmelařskou tematikou a představí jim maskota muzea, chmelového skřítka
Hopa. Pro mladší návštěvníky připravil skřítek Hop
cestu Chmelařským muzeem, při které plní zajímavé úkoly. Nakonec získají heslo k otevření bedny

Chrám Chmele a Piva CZ, p. o.
nám. Prokopa Velkého 1951
438 01 Žatec
mobil: +420 725 861 895
e-mail: info@chchp.cz
www.chchp.cz
Chmelařské muzeum
nám. Prokopa Velkého 1952
438 01 Žatec
mobil: +420 724 431 422
e-mail: muzeum@chmelarstvi.cz
www.chmelarskemuzeum.cz

Užijte si každé roní období
pod Krušnými horami

*
*
*
*
*
*
*

Zámek a muzeum porcelánu
Pohádková zem pro dti
Zámecký park s naunými okruhy
Muzeum hodin
Lázn Evženie
Ti minerální prameny
Letní aquapark

*
*
*
*
*
*

Zíceniny hrad
Pjovna lodk, kol a kolobžek
Cyklostezky
Ski areál Alšovka
Vodácká Ohe
Klášterecké hudební prameny
s Jaroslavem Svceným

Turistické informaní centrum
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohí
Tel.: +420 474 359 687
E-mail: icklasterec@muklasterec.cz
Web:

www.klasterec.cz

KAM na výlet

Tajemství ukryté v nitru Krušných hor
Již ve středověku docházelo na území Krušných hor k postupnému odtajňování
jejich útrob. Zasloužili se o to prospektoři, většinou najatí panovníkem. Vlastní
práci pak vykonali horníci, kteří tuto krajinu a život v ní významně ovlivnili. Vedle
cínových, měděných, stříbrných a železných rud byly ve zdejších horách objeveny
i drahé kameny. K nejvýznamnějším nalezištím drahých kamenů patřila lokalita
nacházející se severovýchodně od města Klášterec nad Ohří.

Dnes je známa pod označením Ciboušov, ale
vlastní těžba materiálu probíhala ve svahu Krušných hor nad obcí. V osmdesátých letech minulého století se uskutečnil v lokalitě rozsáhlý archeologicko-geologický průzkum, jehož výsledkem
byly odpovědi na nezodpovězené otázky. Jednou
z nich bylo i to, proč a v jakém rozsahu v této lokalitě k těžbě došlo. Archeologický průzkum prokázal
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Ukázky leštěného jaspisu a zonálního ametystu
z lokality Ciboušov

o tajemno vydaly Krušné hory své tajemství v podobě sytě barevných ciboušovských jaspisů a ametystů. Vlastní lokalita dřívější těžby je dnes chráněnou přírodní památkou. O kráse krušnohorských
kamenů se však můžete přesvědčit prohlídkou
místních mineralogických expozic ve františkánském klášteře s kostelem Čtrnácti svatých Pomocníků v Kadani či na zámku v Klášterci nad Ohří.
Jejich nejrozsáhlejší využití pak spatříte v podobě
středověkých inkrustací kaplí na Karlštejně, kde
lze napočítat 3 628 kusů desek z tohoto materiálu,
nebo v již zmiňované kapli sv. Václava ve svatovítské katedrále, kde jich napočítáte 1 484 kusů.
Miroslav Foltýn

foto © Miroslav Foltýn

Nezpracovaná ciboušovská žilovina

datování zdejší těžby do období 14. století. Ten geologický potvrdil, že šlo o ojedinělou těžební lokalitu na našem území. Vlastní hydrotermální žíla těžené suroviny je orientována severojižním směrem
s okraji vybíhajícími mezi vrcholy Holubí vrch, Kozí
hřbet a Liščí doupě. Zatímco výskyt křemenné žiloviny na Doupňáku je na vrcholové partii svažující
se k severu (540 až 570 m n. m.), tak ciboušovské
naleziště je na svahu orientováno k jihu v nadmořské výšce mezi 450 až 460 m n. m.
První písemné zmínky o tomto nalezišti jsou
uvedeny již v roce 1702. Fialové ametysty byly nad
Ciboušovem sbírány také italskými prospektory
mezi léty 1780 až 1820. Část se jich dostala koupí od premonstrátského kláštera na Strahově do
sbírek katedry mineralogie při VŠCHT v Praze. Po
upozornění na podobnost kresby těchto kamenů se středověkými inkrustacemi na Karlštejně
a v kapli sv. Václava ve svatovítské katedrále potvrdily následné analýzy, že nejde o podobnost
náhodnou. Dnes tedy víme, že díky zájmu Karla IV.

KAM na výlet

Přitažlivé Jizerky

foto © redakce

Po roce jsme opět přijali pozvání rodiny Jizerkových, která nás provázela
víkendovým putováním Jizerskými horami. Nejsevernější pohoří Česka v sobě
skrývá mnohá překvapení. Zajímavé skalní útvary, rašeliniště, minerální prameny,
bučiny, a dokonce i prales.
Rozhledna na Královce

Návštěva začala však trochu netradičně, a to
úklidem. Všichni přítomní se ale rádi zapojili, neboť
šlo o čištění přírody v rámci akce Ukliďme Jizerky.
Za krátkou dobu cestou z Bedřichova ke skalnímu
útvaru zvanému Bedřichovský viklan jsme nasbírali hned několik pytlů odpadků. Doufejme, že noví
i staronoví návštěvníci hor k nim budou příště
ohleduplnější. Vznikly tu totiž dvě nové stezky pro
děti, které nabízí další možnosti trávení volného
času. Mravenčí stezka a naučná stezka „Najděte
viklan“ jsou nejen zábavné, ale nenásilnou formou
vedou děti ke správnému chování v chráněné krajinné oblasti. Jeden z dalších cílů byla turistická
chata s rozhlednou na Královce, která má pozoruhodnou historii. Nynější kamenná věž stojí na
vrchu dříve zvaném Nekras a byla postavena roku
1907 místo původní dřevěné rozhledny, která byla
stržena vichřicí. Samotná stavba trvala necelé čtyři měsíce a kameny, ze kterých je vystavěna, byly
opracovány ručně. Na 23,5 m vysokou rozhlednu
pak navázala nová turistická chata, postavená v letech 1934–1936. V průběhu existence areálu se tu
vystřídalo několik majitelů včetně státu, současná

Bedřichovský viklan

společnost ji vlastní od roku 2014 a do dnešní doby
pokračuje v rozsáhle revitalizaci a opravách. V následujících letech bude postaven nový hotel s bazénem a apartmány.
Ovšem nejen turistikou jsou místní lidé živi.
V minulosti zde byla hlavně rozšířena sklářská výroba, to je všeobecně známo, ovšem v posledních
desetiletích došlo k velkému útlumu, a tak se podnikaví obyvatelé museli poohlédnout po jiném
zdroji obživy. Zakládají menší podniky, třeba na
výrobu sportovních potřeb a oblečení. Měli jsme
možnost jeden navštívit a po prohlídce a podrobném seznámení se s provozem lze jen smeknout.
Firma vyváží své výrobky do mnoha států Evropy,
a pokud byste chtěli vyrobit originální dres na
míru, není problém.
Jizerské hory tedy žijí a děje se tu mnohé. Pokud se chcete dozvědět více, klikněte na Jizerkovi.
A jen pro zajímavost: na Bedřichovském viklanu se
můžete opravdu pohoupat…
Alice Braborcová

PO STOPÁCH LIBERECKÝCH ŽIDŮ
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
KVĚTEN – ZÁŘÍ

Náměstí Dr. E. Beneše
Ulice 5. května
Synagoga
Památník ŠOA
Židovský hřbitov

INTERIÉRY SYNAGOGY A PAMÁTNÍKU ŠOA
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 16.00
Kombinace MHD (v ceně), a pěší – cca 2,5 km
Sraz účastníků: Městské informační
centrum Liberec. Průvodci z Komunitního
střediska KONTAKT Liberec / AMIKUS.

Cena: 50 Kč dospělí, 20 Kč studenti, děti,
senioři, 100 Kč rodiny.
Nutná rezervace předem do středy 14.00.

Rezervace:
Městské informační centrum Liberec,
info@visitliberec.eu, tel.: 485 101 709.

WWW.VISITLIBEREC.EU
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Přijeďte za
tradicemi do
Orlického Záhoří
Horská obec Orlické Záhoří pořádá
v letní sezoně v rámci projektu Tradice
v údolí Divoké Orlice zajímavé kulturně
společenské akce.
24.–25. 6. Kunštátská pouť
8. 7. X. Orlicko-bystřický putovní pohár
mezinárodní hasičské závody
12. 8. Kunštátský drvoštěp
mezinárodní dřevařská soutěž
V našem partnerském městě Bystrzyca Klodzka se
v rámci tohoto projektu uskuteční další akce, které
můžete navštívit.
1. 6. | 13. 7. | 3. 8. Kulturní polsko-české čtvrtky
Více o programech na www.orlickezahori.eu nebo
www.bystrzycaklodzka.pl.
Těšíme se na vás!
Turistické informační
centrum Orlické Záhoří
517 64 Orlické Záhoří 34
tel.: +420 494 542 033
mobil: +420 725 081 136
e-mail: tic@orlickezahori.eu
www.orlickezahori.eu

Za náchodskými medvědy
Město Náchod se díky svému historickému jádru i dominantě
zámku každoročně stává cílem pro návštěvníky, kteří rádi ve
svém volném čase objevují nová místa anebo se vracejí tam,
kde se jim líbilo. Ať už cyklisté, turisté nebo rodiny s dětmi, všichni jsou vítáni.
Procházka k náchodskému zámku – asi tříkilometrová trasa začíná na Masarykově náměstí,
v městské památkové zóně, nedaleko kostela sv.
Vavřince a budovy nové radnice. Odtud se vydáme
do severozápadní části náměstí, kde je vstup do
nově zrekonstruovaného Parku osobností města.
Můžeme tu posedět na lavičkách, obdivovat meč
rytíře Hrona (zakladatele města) a děti mohou
využít hrací prvky. Z parku se vydáme vpravo,
Zámeckou ulicí a po mírném stoupání přijdeme
k areálu Státního zámku Náchod. Projít si tu můžeme jednotlivá nádvoří, Piccolominskou zahradu
nebo samotný zámek. Zajímavostí zámeckého
nádvoří je kamenná kašna, ale především největší
medvědinec v ČR s medvědy hnědými – Ludvíkem
a Dášou. Od zámku pokračujeme do Aleje Kateřiny
Zaháňské s oborou vysoké zvěře a vojenským hřbitovem, kde jsou pochováni i majitelé zámku z rodu
Schaumburg-Lippe. Za hřbitovem vede cesta dolů
z kopce po Staré zámecké cestě, která nás dovede
zpět na Masarykovo náměstí. Při prohlídce města byste neměli zapomenout na Karlovo náměstí
a nejnovější atraktivitu – zvonkohru.

Zavítejte k nám a poznejte, jak se snoubí historie se současností!
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
tel.: +420 491 426 060
mobil: +420 778 411 680
e-mail: infocentrum@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz

na Starém náměstí. Vstupenky získáte na základě
rezervace v MIC RK do pátku 11.30 hodin. Vstupné
pro dospělého je 80 Kč a pro dítě od 6 let 40 Kč.

Rychnovské „Putování se Zilvarem“
Jistě všichni znáte Karla Poláčka a jeho dílo Bylo nás pět. Hlavní postavou příběhu
je Petr Bajza, syn majitele koloniálu. Petr chodí do školy se svými nejvíc nejlepšími
kamarády: Antonínem Bejvalem, Čeňkem Jirsákem, Josefem Zilvarem a Eduardem
Kemlinkem a po městě tropí „ty svoje lumpárny“.
Putování se Zilvarem je vlastní animační služba
Městského informačního centra v Rychnově nad
Kněžnou (MIC RK), která může zpříjemnit prázdninový páteční večer všem, kdo se chtějí poučit, ale hlavně pobavit. Jedná se o program pro děti i dospělé,
kdy vás během hodinové prohlídky provede Zilvar
z chudobince po nejdůležitějších místech města.
Skrze známé scénky z knihy či filmu vám přiblíží
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nejen historii města a život v něm, ale pro děti připravil i několik soutěžních otázek či úkolů výměnou
za sladkou odměnu. Během programu se můžete
těšit na setkání s Magdalenou Dobromilou Rettigovou, která v Rychnově dopsala svou kuchařku, nebo
na zvonici s třetím největším zvonem v Čechách
– Kryštof. Program se koná za příznivého počasí
každý prázdninový pátek od 18.00 hodin u kašny

24. 6. – 4. 7. Poláčkovo léto – 24. ročník festivalu profesionálních divadel (Městské divadlo Brno,
Městské divadlo Mladá Boleslav, Východočeské divadlo Pardubice) i vynikajících muzikantů či amatérských souborů. Více na www.polackovoleto.eu.
7. 7. – 18. 8. Prázdninové pohádkové pátky –
pořádány od 17 hodin na nádvoří Pelclova divadla,
vstupné je dobrovolné. Více na www.kulturark.cz.
25.–26. 8. Rychnovský jarmark (pátek 16–23, sobota 10–22 hod.)
pátek od 16 hod. country kapela MODRÝ DEN,
pro děti loutková pohádka
pátek večer
rocková skupina SPEKTRUM,
ve 20.30 hod. průvod účinkujících
sobota od 10 hod. hudební skupina ŘEMDIH,
pro děti pohádky Divadla
JóJo, kejklíř Křup ala Hop,
tanečnice Ambrosia, sokolník
program dne
turnaj na koních SHŠ TAS
závěr jarmarku
noční ohňová show
www.rychnovsko.info
www.rychnov-city-cz

KAM pro děti

Expozice kočovných loutkářů

Za loutkami? Do Chrudimi!
Vydejte se na rodinný výlet za dřevěnou krásou loutek do půvabného
východočeského města Chrudimi. Zdejší Muzeum loutkářských kultur, umístěné
ve třech patrech historického Mydlářovského domu, slaví letos 45. narozeniny.
Stálá expozice

Dětský divadelní workshop

Vstupte do Magického světa loutek a nechte
se vést od historie k moderně českého loutkářství.
Stálá expozice vás postupně seznámí s loutkami
kočovných loutkářů, varietními loutkami nebo rodinnými loutkovými divadly. Nechybí samozřejmě Spejbl a Hurvínek, tvorba Jiřího Trnky nebo
loutky Josefa Váchala. Zahraniční část expozice
je věnována oblasti Orientu, kolébce stínového divadla a loutkářského umění vůbec. Uvidíte stínové
loutky z Indonésie, výběr loutek z Indie, Japonska, Číny nebo Barmy a také raritu, vietnamskou
vodní loutku. Přímo v expozici si vedení loutek
také sami vyzkoušíte.
Loutka Tanečnice připisovaná Edgaru Degasovi

Výstavy
V chrudimském loutkovém muzeu jsou k vidění i zajímavé sezonní a krátkodobé výstavy, od
března 2017 je to například interaktivní výstava
Malý pán s podtitulem Velká cesta jedné loutky,
inspirovaná úspěšným animovaným loutkovým
filmem režiséra Radka Berana, a výstava obrazů
Věry Říčařové, legendy mezi loutkáři a letošní držitelky Ceny Thálie. Na podzim 2017 k nim přibude výstava Tajemství malé tanečnice prezentující
unikátní loutku připisovanou slavnému malíři Edgaru Degasovi, která je spojena s krátkodobou výstavou o restaurování tohoto vzácného exponátu.

Akce pro veřejnost
V Muzeu loutkářských kultur se lehce zapomenete. Pro malé i větší návštěvníky je k dispozici herna s loutkami a relaxační zóna na terasách za
Mydlářovským domem. Muzeum připravuje také
různé zážitkové programy a akce pro veřejnost
i objednané skupiny. Popusťte uzdu své fantazii

Mydlářovský dům

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kdy bylo Muzeum loutkářských kultur
v Chrudimi založeno?
a) 2. července 1971
b) 2. července 1972
c) 2. července 1982
2. Ze které země pocházejí vodní loutky?
a) Itálie
b) Norsko
c) Vietnam
3. Slavnému malíři Edgaru Degasovi je
připisována loutka:
a) Tanečnice
b) Kašpárka
c) Čerta

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
Muzea loutkářských kultur rodinnou vstupenku
v hodnotě 200 Kč.
v ateliéru při některém z workshopů, nebo se staňte divákem loutkových představení, která se v muzeu pravidelně pořádají. Spojte návštěvu muzea
v letní sezoně s kulturním zážitkem v rámci cyklu koncertů a divadelních představení nazvaného Bez nití – odvázané pátky na terasách.
Muzeum je otevřeno po celý týden včetně
pondělí od 8.30 do 17 hodin. Přístup do muzea je
částečně bezbariérový.
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Břetislavova 74, 537 60 Chrudim
e-mail: puppets@puppets.cz
tel.: +420 469 620 310
www.puppets.cz
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Napište název jednoho z nejtajemnějších
českých hradů, ve kterém je údajná
brána do pekel.
Součástí tohoto hradu je hradní kaple
postavená na skalní rozsedlině,
aby bránila průchodu pekelných
sil z nitra země.

?

?

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

Židovské památky v Heřmanově Městci
Prvé zmínky o Židech v Heřmanově Městci a okolí se začínají objevovat
v historických pramenech od 15. století. Počet židovského obyvatelstva pak
neustále stoupal až do poloviny 19. stol., kdy zde žilo 721 Židů.

Pět století života židovského obyvatelstva
na území Heřmanova Městce a okolí bylo násilně přerušeno německou nacistickou okupací
v roce1939. V roce 1942 byli židovští obyvatelé
deportováni do nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů, kde většina z nich zahynula.
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Navštivte Heřmanův Městec a přijďte
se podívat do krásné,
opravené synagogy.
Byla postavena na místě barokní, ale protože
počet židovského obyvatelstva stoupal a budova nestačila, v roce
1870 byla dokončena
tato novorománská, už
třetí a poslední. Základní kámen údajně položil
kníže Ferdinand Kinský.
Neuvěřitelně zchátralé objekty byly uvedeny do své původní
podoby a začaly se
zde pořádat koncerty a svatby. Hned u synagogy,
v bývalé židovské škole, můžete navštívit stálou
výstavu obrazů známých malířů, kteří měli vztah
k východním Čechám – Gallery Cyrany. V židovském
dvojdomku se pak pořádají různé výstavy v průběhu
celého roku.

Zveme vás také na návštěvu židovského hřbitova, který patří k nejstarším v Čechách. V márnici
je menší muzeum, v novější části hřbitova najdete
památník obětem holocaustu – občanům z Heřmanova Městce.
otevírací doba synagogy
hlavní sezona (červen–září)
st 14–17 hod. | so–ne 10–12 / 14–17 hod.
mimo sezonu (říjen–květen)
so–˝˝ne 10–12 / 14–16 hod.
Mimořádné prohlídky pro min. 5 osob lze objednat v Turistickém informačním centru.
Turistické informační centrum
Heřmanův Městec
nám. Míru 288
538 03 Heřmanův Městec
tel.: +420 469 625 147
e-mail: infocentrum@mesto-hm.cz
www.hermanuv-mestec.cz
 Turistické informační centrum Heřmanův Městec

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…

Vítejte na Boskovicku
Přemýšlíte o pohodové dovolené pro celou rodinu na místě, kde se můžete
cítit jako doma a které vás zároveň neochudí o radost z nových zážitků? Rádi
bychom vás pozvali do Boskovic, do města s krásnou přírodou a bohatou
nabídkou sportovně relaxačního vyžití po celý rok.
Jenom kousek severně od Brna, v nádherné
přírodě uprostřed kopců, leží město Boskovice
s bohatou minulostí, se slavnou kulturní tradicí,
historické i současné centrum regionu, kterému
základy položil věhlasný rod pánů z Boskovic. Ve
spojení nadstandardního zázemí pro sport a relaxaci a krásného okolí se Boskovice stávají centrem
turistiky, relaxace a odpočinku. Příjemná zákoutí ve
městě i v okolní přírodě dovolují trávit zde chvíle
odpočinku nejen ve žhavé letní sezoně, ale po celý
rok.
Na své si zde přijdou rodiny s dětmi, jimž se nabízejí terény nejen pro krátké procházky, ale i pro
cyklistické výlety. Mládež zde najde řadu možností
pro sportovní vyžití pod střechou i v přírodě, nabízí
se i řada možností pro ty, kterým se nechce spát.

Rádi sportujete?
Tak přijeďte do Boskovic
Sportovní vyžití nabízí areál v Červené zahradě, kde je umístěn moderní aquapark s relaxačním
a plaveckým bazénem, brouzdaliště, skluzavky
a tobogán. Zahrát si můžete badminton, beachvolejbal nebo pétanque. Využít můžete také tenisové
kurty, fotbalová hřiště a in-line plochu na zimním
stadionu. Při nepříznivém počasí jsou otevřeny
městské lázně. Od července bude veřejnosti přístupný nově vybudovaný příměstský areál singltrailů o celkové délce 9,61 km Boskovické stezky
a sportpark, který se nachází v lokalitě Doubravy a je vhodný pro sportování pro celou rodinu.
Boskovické stezky jsou určeny pro začátečníky
a středně pokročilé vyznavače terénní cyklistiky, začínají i končí v areálu Sportparku Boskovice
a mají charakter okruhů. Návštěvníci Boskovických
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stezek a sportparku mohou využít atrakcí Western
parku včetně lanového centra, který se nachází
v těsném sousedství. Na stejném místě si můžete
vybrat z velkého množství turistických tras, cyklotras a naučných stezek. Po sportování si můžete
odpočinout při prohlídce expozic Muzea regionu
Boskovicka nebo návštěvou zámku Boskovice, popřípadě výstupem ke zřícenině hradu Boskovice.

1. Kde leží město Boskovice?
a) v Jihomoravském kraji
b) v Jihočeském kraji
c) v Olomouckém kraji
2. Jakou památku najdete v Boskovicích?
a) minaret
b) zámek
c) klášter
3. Nachází se v Boskovicích také židovské
památky?
a) ne
b) dříve byly, ale už nejsou
c) ano
4. Co mají Boskovice ve svém znaku?
a) sedmizubý hřeben
b) věž
c) javorový list

?

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

Pozvání na akce
Pátek 14. července – letní kino Boskovice – koncert:
Ewa Farna a host Mirai.
Sobota 26. srpna – letní kino Boskovice – koncert:
Vojtěch Dyk & B-Side Band.
Červenec–srpen vždy v pátek od 17.00 hodin na
nádvoří zámku Boskovice cyklus divadelních představení pro děti „Boskovický pohádkový hřebínek“.
Červenec–srpen vždy v neděli od 15.00 do 17.00
hodin před zámeckým skleníkem „Promenádní sezona“.

www.boskovice.cz

KAM na výlet

Dávné sídlo templářů

Kaple sv. Antonína Paduánského

Zřícenina hradu Templštejn se nachází u obce Jamolice u Moravského Krumlova.
Jak název hradu napovídá, postavili ho templáři na sklonku 13. století. První
písemná zmínka pochází z 16. července 1298. Templářský řád byl roku 1312
papežem Klimentem V. zrušen a majetek řádu byl zkonfiskován.
Zřícenina hradu Templštejn

Voda na ďábla
i nemoci
Templštejn v 18. století

Hrad je celoročně
přístupný. Autem se
dá dojet do nedaleké obce Jamolice.
Na kole a pěšky je
nejsnazší cesta od
Jamolic, buď kolem
letiště, nebo kolem
lesovny.
-mirea-

Komu se podařilo vyhnat ďábla
z brněnské Čertovy rokle? Legenda
praví, že to byl poustevník živořící
v nedalekém údolí, a především moc
čarovné vody, která ďábla zahnala.
Dnes stojí v místech zázraku kaple sv. Antonína
Paduánského. Dokončena byla v roce 1924, každoročně slouží k poutní mši a studánka se zázračnou
vodou je hned vedle. Tak už to prostě s legendami chodí. Zatímco původ Čertovy rokle je nejistý,
k Antoníčkovi chodí lidé řadu let pro pomoc od
neduhů nebo jen na příjemnou vycházku. Dobrý
přístup je sem z Trtílkovy ulice v Divišově čtvrti.
-lgs-

foto © www.diviska.cz

foto © Wikimedia Commons, www.hagioterapie.cz

Dalšími významnými majiteli byli páni
z Lipé a Lichtenštejnové. Templštejn nebyl nikdy dobyt, nicméně v důsledků požáru v první
polovině 16. století postupně pustl. Do dnešních dnů se dochovaly zbytky paláce, část
opevnění, brána a studna. O hradu se traduje
několik pověstí. Jedna z nich je spojena s truhlou po okraj plnou zlaťáků. Ezoterici hrad definovali jako místo se silnou pozitivní energií,
a tak někteří lidé hledají místo pokladů mezi
troskami templářského hradu pozitivní sílu.

Znojmo chutná
Nechte se unést chutěmi, které vám Znojmo nabízí. Nejsou to jen víno, pivo
a okurky, jež ho činí známým a dodávají mu na své jedinečnosti. Znojmo je
především místem, kde na vás dýchne historie.
Poznejte jeho romantická zákoutí, jeden z největších podzemních labyrintů ve střední Evropě
nebo řadu dalších významných památek. Okouzlí vás i okolní příroda, cíl mnoha turistů, cyklistů
a vodáků. Užijte si krásy Národního parku Podyjí či
úrodných vinic v okolí města. Nebo zavítejte na některou z kulturních akcí, které se zde během roku
konají. Ve Znojmě si své zážitky vychutnáte všemi
smysly.

Turistické informační centrum
Obroková 10
669 02 Znojmo
tel.: +420 515 222 552
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz
www.znojmochutna.cz
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KAM představuje
Vladimír Mertlík
Habsburkové – Nelehká samota trůnu

uvádí úryvek z rozhovoru s potomkem císařského
rodu Karlem von Habsburgem.

Z bezvýznamného hradu ve Švýcarsku přes Moravské
pole až na trůn Svaté říše římské. Dynastie Habsburků
jako jediná překročila hranice středověku v plné síle
a spoluutvářela dějiny nejen kontinentální Evropy, ale
i světa, a to po 640 let, až do 20. století. Jejich osud byl
po staletí také osudem naší země. Kniha odstraňuje
falešné mýty, klišé a nepravdy, které líčí vládu Habsburků jako dobu temna či žalář národů. Habsburkové ve skutečnosti přes konzervativnost své politiky
zvolna, bez útočných válek a v rámci „mírného pokroku v mezích zákona“ vytvářeli moderní stát s vizí
federalistického modelu, k jehož realizaci s ohledem
na vypuknuvší 1. světovou válku již nebyly síly. Po
roce 1918 už v dějinách nebylo pro Habsburky místo.
Historickými událostmi se prolínají intriky diplomacie i dramatické životní příběhy příslušníků dynastie
v zápasech o císařskou korunu. Odhalením intimních
osudů se tak nabízí trochu jiný pohled na osobnosti,
které měly ve své době aureolu téměř božskou. Knihu

Dne 13. května letošního roku uběhlo 400 let
od jednoho památného data spjatého s Marií
Terezií. Od kterého?
a) od jejího narození
b) od jejího nástupu na trůn
c) od její smrti
Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu
redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží od Edice
ČT knižní dárek.

?

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní
síti nebo v internetovém knihkupectví České
televize www.ceskatelevize.cz/eshop nebo na
telefonním čísle 387 222 555.

Jakob Martin Strid & Gyldendal
Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce

Jaromír Slomek
Prahou Jaroslava Seiferta

Napínavý příběh plný laskavého humoru a živé
detailní ilustrace renomovaného dánského autora
a ilustrátora Jakoba Martina Strida okamžitě upoutají pozornost všech dětí i dospělých. Není proto
divu, že tato nevšední kniha o neuvěřitelném dobrodružství dvou přátel – kocourka Macíka a slona
Sebastiána – vyšla již v osmnácti jazycích. Vydejte
se na nečekanou cestu za velkým dobrodružstvím
a poznejte sílu přátelství. Společně s hlavními hrdiny překonejte nebezpečné nástrahy při záchraně starosty městečka Sluníčkova. Kniha vyšla pod
značkou ELLA&MAX.
cena: 339 Kč
www.presco.cz

Literárně-místopisný bedekr vybavený dobovými i aktuálními fotografiemi. Procházka pražskými ulicemi
od činžovního domu v Bořivojově ulici na Žižkově, kde
se 23. září 1901 Jaroslav Seifert narodil, přes školní budovy, jež navštěvoval, pražské lokality spjaté s jeho životem i rozsáhlým dílem (bydliště rodiny, redakce, kde
pracoval, kavárny a vinárna, kam s přáteli chodil) až po
chrám svaté Markéty v Břevnově, kde se pražská veřejnost 21. ledna 1986 s milovaným básníkem rozloučila
před jeho pohřbem v Kralupech nad Vltavou.
cena: 350 Kč
www.academia.cz

připravila Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

Petr David, Petr Ludvík, Vladimír Soukup
Nejkrásnější výlety na pevnosti a opevnění
Další ze série oblíbených průvodců po turistických cílech
ČR. Které městské opevnění sloužilo jako vzor fortifikace pro ostatní? Kde zůstaly zachovány všechny městské
brány? Na kterou pevnost, nejmodernější v Evropě, nikdy
nikdo nezaútočil a proč? Který je nejkrásnější opevněný
kostel v Česku? Kam se vydat na prohlídku pohraničních
pevností? Jaké bylo jejich vybavení a co se z rozsáhlého
systému zachovalo dodnes? Odpovědi na všechny tyto
otázky najdete ve 40 nejkrásnějších výletech edice „Rodinné toulky“, věnovaných opevněním.
cena: 299 Kč
www.universum.cz
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc květen 2017
Celkem došlo 2 275 odpovědí, z toho 2 206 z internetu a 69 dopisů,
1 235 žen a 1 040 mužů

Edice ČT
otázka: Který známý český kreslíř vtiskl Králíkům z klobouku jejich nezaměnitelnou podobu?
odpověď: c) Vladimír Jiránek
soutěžilo: 523 čtenářů; správně 340; špatně 34
výherci: Naďa Radiměřská, Olomučany; Pavel Horký, Karviná; František Král, Veselí nad Lužnicí

Za pohádkou a skřítky na Šumavu
otázka: Který spisovatel se ve své tvorbě často věnoval Šumavě?
odpověď: b) Karel Klostermann
soutěžilo: 308 čtenářů; správně 304; špatně 4
výherci: Hana Bozděchová, Klenčí pod Čerchovem; Daniela Faustová, Horažďovice; Pavlína Fialová,
Spálené Poříčí; Zdeňka Krýslová, Klatovy; Šárka Měřičková, Pardubice; Petra Rojíková, Plzeň; Zdenka
Tyrpeklová, Plasy; Karel Matějka, Vimperk; Miloslav Přibyl, Mirotice; Miroslav Zachariáš, Tábor

Expozice mechanických hraček značky Husch
v zámku Valdštejnů v Litvínově
otázka 1: v Litvínově
otázka 2: HUSCH
otázka 3: 1925–1938
soutěžilo: 326 čtenářů; správně 325; špatně 1
výherci: Věra Cimrová, Louny; Dana Holubová ml., Řečany nad Labem; Renata Kloučková, Radvanice; Martina Radkovičová, Zaječí; Vítězslav Čmelík, Javorník nad Veličkou; Jaroslav Honzík, Heřmanův
Městec; Petr Kibus, Poděbrady; Jiří Košík, Tečovice; Vladimír Salač, Mladá Boleslav; Jiří Volf, Mšec

Expozice mechanických hraček značky Husch
v zámku Valdštejnů v Litvínově
otázka 1: b) 1934
otázka 2: c) 48 m
otázka 3: a) Franz Neumann
soutěžilo: 383 čtenářů; správně 372; špatně 11
výherci: Jaroslava Ćirlićová, Mladá Boleslav; Sarka Havlova, Praha; Lenka Hudečková, Toužim; Věra
Jírová, Nové Město pod Smrkem; Kateřina Maryšková, Hrádek nad Nisou; Vlasta Nanáčiková, Staré
Křečany; Pavla Tomanová, Brno; Pavel Kunst, Česká Lípa; Martin Pokorný, Litoměřice; Jiří Teimer,
Nová Paka

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: a) Okoř
soutěžilo: 376 čtenářů; správně 370; špatně 6
výherci: Eva Hrochová, Čelákovice-Záluží; Simona Něničková, Kyjov; Vlasta Sýkorová, Vysoká Pec

Křížovka
… první benzinový automobil …
soutěžilo: 359 čtenářů; správně 356; špatně 3
výherci: Stanislav Boček, Lysá nad Labem; Petr Fejfar, Praha; Jaroslav Matýs, Beroun

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

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

Nejvíce odpově

dí na soutěžní
otázky do red
čtenáři z okolí
akce zaslali
distribučního
místa Ústí nad
Orlicí.
Poměr počtu oby
vatel v závislo
sti
na
počtu
došlých odpově
dí rozhodl, že
prestižní certiﬁ
kát

Mazaní čtená

ři

uděluje redakc

e magazínu KA
M po Česku
za vydání květen
2017

správných odpovědí
obdrží mapu věnovanou
vydavatelstvím
Kartografie PRAHA.
a) Jindřichův Hradec (1917) b) Žirovnice (1902) c) Český Krumlov (1905)

Turistické infor
mační centru
m
města Ústí na
d Orlicí
Sychrova 16,
562 24 Ústí
nad Orlicí

Luděk Sládek
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šéfredaktor

Zakotvený kostel
Vltava – přístaviště Four Seasons

Pojízdný kostel v Praze
vyjíždí ze stanice Brusnice v 18:00

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali:
Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK; Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda ERC a Rady Církve bratrské
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR; Jan Hamáček, předseda PS Parlamentu ČR; Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR; Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje;
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy a další starostové pražských městských částí, měst i obcí
Partneři projektu:

Mediální partneři:

Město Ústí nad Orlicí vás zve na 18. ročník městské slavnosti

MĚSTO V POHYBU
týden dobré pohody

5. - 10. června 2017 I Mírové náměstí
HLAVNÍ KULTURNÍ PROGRAM
19.15
21.00

19.00

Úterý

21.00

18.30

Středa

19.40
21.00

18.00

Čtvrtek

19.00
19.00

20.00

Pátek

21.00
23.00

18.45

Sobota

20.15
21.45
23.00

BLACK BAND ZUŠ
JELEN
MAREK ZTRACENÝ
HRDZA (SK)
Jazzování s Františkem UHLÍŘEM
MADAM
JAMIE MARSHALL (GB) & AMPLIFIED ACOUSTIC BAND
JAKUB DRYML (Mother´s Angels)
W.A.F. & Jakub DĚKAN
SLZA
HUDBA PRAHA BAND
DOCTOR VICTOR
e Complication
Dum Dooby Dooby Band
ADELE TRIBUTE
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS
OHŇOSTROJ

podrobný program

WWW.USTINADORLICI.CZ

ubytování a doprava

AMRADZ PUTSV

Pondělí

