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V létě zůstávám
doma, protože jiní
odjíždějí

ZDARMA
Svatá pravda – ať
je zima, ať je šero,
ať je koneckonců
trošku smutno, ale
jen když je veselo.
-Jiří Voskovec-
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KAM vybírá z obsahu
Milí čtenáři,
zákazy vydané až po
neštěstích vnímám jako
snahu mocných krýt si
záda před veřejným míněním. Mnohá neštěstí
se ale stávají jen z naší
neznalosti, kdy prostě
něco nedomyslíme. Podobně to bylo s hledači
kešek v tunelu Motolského potoka. Ani zde přijatá opatření až po neštěstí nic neřeší. Problém vidím
pouze v tom, že lezeme tam, kam nemáme, což ale
víme a s tímto rizikem to i děláme. Podobnými neuváženostmi ale jen dáváme další důvody mocným
přijít s dalšími zákazy, které se jako obojek utahují
na krku našich svobod a svobodného rozhodování.
Nejsme ale přece zvířata držená v zajetí. Nechceme se
přece dívat na svět skrze mříže zákazů. Naše děti by
už nemusely poznat život za zdmi této zoo. A právě
o děti tu jde nejvíc. Myslíte si, že se dnes dostává nastupujícím generacím stejné hloubky všeobecného
rozhledu, jakého se dostávalo generacím před nimi?
Tam bych začal hledat příčiny.
Podobně se vymyká kontrole i umělá inteligence.
Co bude s lidmi, kteří kvůli ní přijdou o práci, což má
být do pěti let až 7,1 milionu? Nevyhnutelně dojde
k jejímu odmítání, podobně jako došlo na ničení
strojů v době vědeckotechnické revoluce. Tenkrát
se s tím lidé ale ještě vypořádali. Vypořádat se budeme muset ale také se strašáky putujícími Evropou,
jako je migrace, globalizace, uprchlická krize nebo
klimatické změny. Kam bychom ale měli migrovat
my? Univerzita v Notre Dame vybrala podle připravenosti na možná rizika v rámci změny klimatu deset
zemí, kde máte šanci „přežít“: Norsko, Nový Zéland,
Finsko, Švédsko, Švýcarsko, Dánsko, Rakousko, Island,
Austrálie a Singapur. Česká republika je ze 181 zemí
na 22. a Slovensko na 35. příčce, což není tak zlé
a štěstí přeje připraveným.
To mi připomíná, že co můžeme udělat hned,
není moudré odkládat na zítřek. Naše prázdninové
vydání vám nabídne neuvěřitelné množství zážitků,
výletů a akcí pořádaných napříč republikou. Na rodiny s dětmi čekají prohlídky se zážitky, na turisty nové
naučné stezky, na cyklisty vymazlenější trasy a ve
většině našich měst akce pro všechny. Jen si říkám,
jak toho stihnout o prázdninách co nejvíc. Na kouzla
nevěřím, tak zbývá jen rozum. Proto dobře vybírejte
i vy a užívejte léta. Na shledanou v září.
Luděk Sládek, šéfredaktor
Tourist magazine / Reisemagazin
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KAM to vidí

Této události předcházela smrt Karla Velikého
(814), kdy jeho rozsáhlou říši zdědil syn Ludvík I.
Pobožný. Ale bylo to dědictví nedědictví. Říše čelila ekonomickému rozkladu a Ludvík místo reforem
odolával neustálým hrozbám zvenčí. Španělský
vpád roku 827 vyhrotil napětí mezi členy královské
rodiny. Po smrti Ludvíka I. roku 840 jeho synové
uzavřeli Verdunskou dohodu, která ale vstoupila
v platnost v roce 855, po Lotharově smrti.
Alois Rula

Hudební skladatel a producent
Zdeněk Barták se narodil 31. srpna
1954 do rodiny dirigenta velmi známého Orchestru Zdeňka Bartáka st.,
kde rovněž sbíral první zkušenosti
s veřejným vystupováním. Později
se začal věnovat také skladatelské
činnosti. Mezi jeho největší hity patří písně Nenapovídej či Nonstop,
které složil pro Michala Davida,
a také písně pro Andrea Bocelliho,
Hanu Zagorovou, Karla Gotta, Karla
Černocha, Petru Černockou, Dádu
Patrasovou a mnoho dalších. Jeho
doménou je rovněž filmová hudba, jež zaznívá
např. ve snímcích Vítr v kapse, Láska z pasáže, Discopříběh 1 a 2 nebo v kultovním seriálu režiséra
Hynka Bočana Zdivočelá země. V současné době
spoluprodukuje muzikály Romeo a Julie, Sněhová
královna a Casanova.
KAM byste pozval naše čtenáře na výlet po
České republice?
Vaše čtenáře bych jednoznačně pozval na Šumavu, kterou miluji a kde režisér Jaroslav Soukup
momentálně natáčí s mou hudbou již třetí sérii
úspěšného seriálu Policie Modrava. Konkrétně jezdím s pravidelností do krásného Hotelu Annín, jenž

Jak dobýt Hrad (825 let)

Dopisy čtenářů

Dělení franské říše:  Ludvík II. Němec  Karel II. Holý  Lothar I.

Verdunská smlouva (1175 let)

foto © Wikimedia Commons

Smlouva uzavřená v srpnu 843 ve
městě Verdunu se stala základem
pro dělení franské říše. Vznikla tak tři
samostatná království ovládaná syny
Ludvíka I. Pobožného.

foto © Wikimedia Commons

Jindřich Břetislav († 15. 6. 1197), syn
Jindřicha Přemyslovce a Markéty, byl
pražský biskup a český kníže (1193–97)
z dynastie Přemyslovců (Břetislav III.).
Od mládí byl ctižádostivý a rád požíval
přízně císařů.
Když přesvědčil císaře Jindřicha VI., že mladého
Přemysla Otakara I.
zbaví trůnu, v červnu 1193 mu císař
propůjčil hodnost
českého knížete
za neuvěřitelných
6 000 hřiven stříbra. V srpnu 1193
se Jindřich vypravil do Čech a Přemysl proti němu vytáhl se svým
vojskem. V rozhodující chvíli však Přemysla šlechta
zradila. Poté Jindřich zaútočil na Pražský hrad, který 1. 8. 1193 dobyl. Když 6. prosince 1195 císař vyhlásil křížovou výpravu, Jindřich vážně onemocněl
a o dva roky později umírá v Chebu. Pohřben byl
v bazilice kláštera v Doksanech, kde byly představenými jeho sestry.
Josef Grof
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Vážená redakce, byl jsem 1,5 měsíce v nemocnici a na rehabilitaci, ve které pokračuji i teď doma,
takže mám teď na čtení dvě vaše poslední vydání
– to byl i důvod, proč jsem se nezúčastnil soutěží
v květnu.
Vladimír Wnuk
Vážený pane Wnuku, jako našemu stálému čtenáři
Vám redakce přeje úspěšnou a co nejkratší rehabilitaci a těšíme se na Vaše příští odpovědi do soutěží.
Dobrý den, v posledním, červnovém čísle Kam po
Česku je na straně 16 soutěžní otázka: Kdo vymyslel a poprvé použil slovo ROBOT, které se pak rozšířilo do celého světa? a) Josef Čapek; b) Karel Čapek; c) Isaac Asimov. Ale: takto zadaná otázka je
zmatečná i chybná a nelze na ni správně jednou
možností odpovědět – slovo ROBOT vymyslel
Josef Čapek (a) a poprvé jej použil (a tím se rozšířilo do celého světa) Karel Čapek (b)! Dlouho se
tradovalo a média stále šířila, že to vymyslel Karel
Čapek. Jsem jeden z těch (a „čapkovec“, člen Společnosti bratří Čapků atd.), který na to stále upozorňoval a „sjednával“ nápravy, třeba i u ČT, a už se
to přestalo tradovat. A teď opět vy… Samozřejmě
předpokládám uvedení opravy v dalším čísle vašeho magazínu.
S pozdravem Josef Vašát

je vzdálen asi 8 km od Sušice a je dominantou stejnojmenné osady. Zároveň je to takový můj základní
bod, odkud vycházím na výlety do Národního parku
Šumava směr Rejštejn, Kvilda, Horská Kvilda, Srní,
Prášily či Modrava. Není zde nijak náročný terén,
a proto jsou tyto procházky vhodné i pro rodiny s dětmi. Můžete si s sebou vzít také kola, neboť jsou zde
nádherné trasy šumavskou přírodou. Myslím, že se
zde vašim čtenářům bude líbit stejně jako mně.
Děkuji Vám za zajímavý tip na výlet a dovolte
mi, abych Vám popřála mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.
Tereza Blažková

Vážený pane Vašáte, předně Vám děkuji za upozornění, ale především za vysvětlení toho, jak se věci
mají se slovem robot. Opravu na Vaše přání uveřejňujeme touto formou. Ale také píšete, že se Vám
v minulosti podařilo, například u České televize,
„sjednat“ nápravu tohoto omylu. Patrně Vás nepotěším, protože upoutávku na knihu „U6 Úžasný svět
vědy“ nedělala naše redakce, ale přišla z Edice České
televize.
Vážená redakce, mám také Tři moudré opice, dokonce ve dvou provedeních: 1x čtyři – dřevořezba
a 1x tři – keramika. „Zrekonstruovaná Letenská vodárenská věž“, tato stavba z roku 1888 nemá chybu – jak architektonicky, tak i pohled z vyhlídkového ochozu na Prahu (chybí prospekt s foto věže
k následnému vrácení se k zážitku – vznesla jsem
při výkladu jako připomínku – tak snad…).
Hodně sil přeje M. Lajksnerová, Kolín
Díky moc za zadání (soutěže), třeba bude mít
vnuk trochu štěstíčka při losování. Přeji krásné léto
a hodně zajímavých nápadů k putováním po všech
krásách, co nabízíte v „našem oblíbeném časopisu“ pro celou rodinu „KAM po Česku“. S pozdravem
a přáním krásných dní vám všem v redakci,
M. Fialová za sebe i vnuka Štěpánka
Děkujeme Vám, budeme se snažit…
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © archiv Zdeňka Bartáka

KAM na výlet se ZDEŇKEM BARTÁKEM
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Počátek konce éry „zlaté a železné“ (745 let)
Ve Francii i Českém království se probudila touha po zisku císařské koruny,
umocněná volbou anglického prince Richarda Cornwallského římským králem.
Usoudili, že volba nemusí padnout vždy na někoho z německy mluvícího území.
Kurfiřti tak stanuli před volbou Přemysla Otakara II. nebo Filipa III. Francouzského
římským králem. Vše se ale mělo odehrát úplně jinak.

Přemysl před zamýšlenou „uherskou válkou“
uzavřel v lednu 1273 smlouvu s dlouholetým nepřítelem, bavorským vévodou Jindřichem. V květnu
1273 se na Zbraslavi účastnil řady jednání. S johanity
vedenými Jindřichem z Bockberka, kteří zde jednali
o koupi hradu v Lavě, nebo jednání a porad s králem Alfonsem X. Kastilským. Při podpisech smluv
zde již ale nejsou zastoupeny významné české rody
(Lichtemburkové, Rýzmburkové, Vítkovci a Bavorovicové), což byl signál odklonu od českého krále. Přemysl se mylně domníval, že má dostatečně
zajištěné postavení v Říši, soustředil se proto na

vítězství nad Uhry. Své pomocné sbory shromáždil
v Lavě, odkud 1. 7. 1273 v síle asi 60 000 mužů vtrhl
na jižní Slovensko. Podrobil si hrady v Pováží, oblast
Nitranska, překročil Dunaj a táhl k Šoproni a Neziderskému jezeru. Tažení skončilo mírem, ale Přemyslu vyvstal nový, nebezpečnější soupeř. Německá
knížata v obavě, že by se Čech nebo Francouz stali
hlavou Říše, se přiklonili na stranu takřka neznámého Rudolfa I. Habsburského. Přemysl přišel o říšské
spojence a nově zvolený římský král Rudolf si dal za
úkol zlomit vzrostlou moc Čech.
Antonín Fridrich
Území Přemysla Otakara II.

Hrad Bítov

Všichni proti všem
(785 let)
Vévoda rakouský a štýrský, Fridrich II.
Babenberský, řečený Bojovný
(1211–1246), vtrhl v červenci 1233 na
Moravu a obsadil hrad Bítov.
Jeho německé přízvisko „der Streitbare“ by
bylo vhodnější přeložit jako „svárlivý“, neboť měl
neobyčejný dar být ve sporu se všemi svými sousedy, především s Čechy a Uhry. Jednou takovou
epizodou byl vpád Václava I. do Rakous roku 1231.
Fridrich nato v létě 1233 vpadl na Moravu za pomoci Václavova bratra, markraběte Přemysla. Václav Fridricha vyhnal z Moravy, poplenil Přemyslovo Brno, ale se svým bratrem se nakonec díky své
matce usmířil.
Pavel Edvard Vančura

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Koruna nalezená v Přemyslově hrobě v Chrámu sv. Víta

Poslední střet třicetileté války (370 let)
Švédské obležení Prahy začalo 25. 7. 1648 a už o den později se armádě generála
Jana Kryštofa Königsmarcka podařilo obsadit Malou Stranu a Pražský hrad. Stalo
se tak díky zradě císařského důstojníka Arnošta z Ottowaldu, který přeběhl ke
Švédům.
Potisk na hedvábné látce v rámu

Po neúspěšném obléhání Brna Švédové ustoupili od tažení na Vídeň a začali stahovat svá vojska
do Švédska. Zadostiučiněním za nezdar tažení se
měla stát Praha, která nabízela bohatou válečnou
kořist. Arnošt z Ottowaldu dal Švédům „klíč ku Praze“, když je nechal vniknut utajovanou stezkou do
města, nejprve na Malou Stranu a odtud již bez
větších potíží na Pražský hrad. Švédští žoldnéři začali ihned s rabováním. Odvezli si 12 milionů zlatých a nádavkem 80 osobností kvůli výkupnému.

X. slet sokolů (80 let)

Obléhání Prahy, Theatrum Europaeum, podklad malby Karel Škréta

Sokol je tělocvičný spolek, nikoli
tělovýchovný, protože Sokol tělo
cvičil, a ne vychovával, jak tomu bylo
v dobách pozdějších.
V pořadí desátý Všesokolský slet v Praze byl zahájen 3. 7. 1938. Především byl mohutnou demonstrací obrany republiky před nebezpečím nacistického
Německa. Dechberoucí se stala Pecháčkova skladba
„Přísaha republice“, kdy na ploše Masarykova státního
stadionu vystoupilo 30 000 sokolů. Vše završil čtyřhodinový průvod Prahou, jako manifestace sokolů proti
nastupujícímu nacismu.
Lucie Sládková

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Sbírky Pražského hradu
nevyčíslitelné hodnoty
nashromážděné Rudolfem II. (rukopisy, obrazy italských a vlámských mistrů, sochy)
Königsmarck prohlásil
za státní kořist. Řada
z nich dodnes zdobí
švédský královský palác.
-lgs-
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Historia magistra vitae Kvůli češtině padaly vlády (120 let)

7. 7. 1908 (110 let)
Český spisovatel a publicista prof. Bedřich Svatoš se
narodil 7. 7. 1908 v Bělči (zemř.
5. 4. 1990). Po roce 1948 žil ve
Francii, vyučoval češtinu na
univerzitách v Lille a Bruselu,
zároveň byl profesorem němčiny na Vysoké obchodní škole
v Lille. Obdržel belgický Řád
krále Alberta I.
8. 7. 1443 (575 let)
Ve farním kostele v Kutné Hoře
proběhla v červenci 1443 velká
synoda o sporných církevních
otázkách mezi stranou táborskou a stranou husitského teologa Jana z Rokycan. Tomuto
tzv. hádání předcházel sněm
roku 1441, kde byly ujednány
zásady husitského vyznání závazné pro všechny.
10. 7. 1868 (150 let)
Česká spisovatelka Růžena
Svobodová, roz. Čápová, se
narodila 10. července 1868
v Mikulovicích (zemř. 1. 1. 1920).
Je zakladatelkou ženského psychologického románu. Hlavním
hrdinou je často žena nebo
dítě. Byla manželkou básníka
F. X. Svobody, milostný vztah
měla s F. X. Šaldou.
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Sílící napětí obou jazyků i národů vyústilo v pád vlády. Badeniho
návrh z roku 1897 nově zavedl, že
jazyk podání má být užit i při úředním jednání, a zrovnoprávňoval tak
češtinu s němčinou i ve vnitřním
úředním styku. To vyvolalo odpor
Němců a pád i této vlády. Následoval Gautschův pokus z února 1898,
kdy byly Čechy rozděleny na německé a smíšené okresy, přičemž
čeština měla být zavedena jen ve
smíšených okresech s nadpoloviční většinou českou. Kompromis
vedl k pádu další vlády. Když se
děčínský rodák Franz Anton kníže
Thun und Hohenstein stal premiérem Předlitavska (7. 3. 1898), jeho

Franz Anton kníže Thun und Hohenstein (1893)

nový návrh úprav předpokládal zachování původních Stremayrových
jazykových nařízení. Navíc měl vytvořit modifikovaná jazyková pásma, kdy mělo být v Čechách a na
Moravě z 219 soudních okresů 76
jednojazyčně německých, 6 převážně německých, 15 smíšených,
8 převážně českých a 114 jednojazyčně českých. Slezsko opět
zůstalo opomenuto. Do praxe se
nakonec změny neprosadily a od
realizace jazykového zákona bylo
v létě 1899 upuštěno. Nicméně
konflikty okolo jazykových nařízení zhoršovaly vztahy Čechů a Němců a přispěly k rozpadu monarchie.
-liban-

foto © Wikimedia Commons

5. 7. 1908 (110 let)
Národní technické muzeum
bylo založeno 5. 7. 1908 jako
Technické muzeum Království
českého. Své první expozice otevřelo 28. 9. 1910 ve
Schwarzenberském paláci na
Hradčanském náměstí. Dnes
sídlí NTM v budově na Letné,
postavené v letech 1938 až
1941 dle návrhu architekta
Milana Babušky.

V druhé půlce 19. století se stupňují snahy o emancipaci a zrovnoprávnění češtiny v rámci
monarchie. V roce 1880 vydává vláda tzv. Stremayrova (ministr kultury) jazyková nařízení, která
dávají češtinu a němčinu na stejnou úroveň při komunikaci se státními úřady. Každý úřad tak byl
povinen odpovědět v jazyce podání.

Normalizace mu vzala vše (105 let)
Dnes bychom vám chtěli připomenout osobnost Oty Ornesta, legendárního režiséra,
dramaturga, překladatele a dlouholetého ředitele Městských divadel pražských. To, co vykonal
pro tuzemské divadlo, se už dávno zapsalo zlatým písmem do jeho dějin.
Ota Ornest se narodil 6. července 1913 v Kutné Hoře do rodiny
obchodníka Eduarda Ohrensteina.
Jeho mladšími bratry byli básník Jiří
Orten a herec Zdeněk Ornest. Vyučil
se nejprve knihkupcem, pak studoval herectví na Státní konzervatoři.
Vystřídal několik scén, ale v roce
1939 odešel do Velké Británie, kde
působil v redakci československého
vysílání BBC.
Po válce nastoupil do pražského Realistického divadla a v letech
1950–1972 vedl tzv. zlatou éru Městských divadel pražských. Postupně se
začal vymezovat vůči dogmatickému
směřování KSČ a stal se stoupencem
demokratizačního procesu. Po srpnu 1968 byl s nástupem normalizace

postupně odvolán ze všech funkcí,
které zastával. Byl vyhozen z DAMU,
kde učil, a nakonec musel odejít i z divadla.
V roce 1977 byl Ornest zatčen
a v procesu s V. Havlem a F. Pavlíčkem

byl odsouzen na tři a půl roku nepodmíněně. Aby se dostal z vězení
o něco dřív, tak si musel veřejně posypat hlavu popelem. Po propuštění pracoval jako redaktor Židovské
ročenky a Věstníku rady židovských
náboženských obcí. Teprve po pádu
režimu se mohl naplno vrátit ke své
milované práci v divadle. V závěru
života se také podílel na vzniku Divadla Ungelt.
Z manželství s herečkou Jarmilou Smejkalovou měl Ornest syna
Jiřího – herce a režiséra. Z dalšího
manželství měl dceru Hanu a byl také
otcem moderátorky Ester Janečkové.
Jeden z našich nejslavnějších režisérů zemřel 4. srpna 2002 v Praze.
Drahomíra Samková

863

1198

1753

(1155 let)
Cyril a Metoděj
5. 7. 863
přišli na Velkou
Moravu

(820 let)
Přemysl
Otakar I.
15. 8. 1198
korunován
českým králem

(265 let)
Josef Dobrovský
* 17. 8. 1753
† 6. 1. 1829
český
jazykovědec
a zakladatel
slavistiky
v českých zemích

foto © archiv Městská divadla pražská

4. 7. 1948 (70 let)
Vstoupil v platnost zákon
umožňující zrušit smlouvu
o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby státně nespolehlivé.
Tohoto zákona se začalo užívat
při realizaci tzv. akce B, při níž
bylo vystěhováno na dobu
zhruba čtyř let několik tisíc
rodin (zejména z Prahy, Brna
a Bratislavy).

foto © Jaromír Svoboda, archiv Národního divadla
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Místo medicíny herectví (95 let)
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Umíte si představit, že by oblíbená česká pohádka Pyšná princezna měla jiného představitele
krále Miroslava? A přitom chybělo málo a Vladimír Ráž se mohl stát lékařem. Naše filmografie
i česká divadla by tak nejspíš přišly o charismatického a skvělého herce.

11. 7. 1913 (105 let)
Český spisovatel, malíř, ilustrátor, lidový vypravěč Zdeněk
Galuška se narodil 11. července
1913 v Uherském Ostrohu
(zemř. 13. 2. 1999). Autor populárních soudniček, které byly
vydány v souborech Slovácko
sa súdí (1947) a Slovácko se
nesúdí (1972), známé z televizního seriálu.

v Realistickém divadle, od roku 1954 byl
členem Národního divadla. Postupně se od
milovníků propracoval
až k charakterním postavám.
Filmovat začal už
během studií, a tak
po čase přišla Pyšná
Vladimír Ráž s Marií Tomášovou v inscenaci Dnes ještě zapadá slunce
princezna a s ní Alena
nad Atlantidou z roku 1965
Vránová. Přeskočila jisVladimír Ráž se narodil 1. července
kra a byla z toho láska – jenže to mělo
háček, oba totiž nosili snubní prstýnky
1923 v Nejdku u Karlových Varů. Snil
o studiu medicíny, ale když nacisté
a Ráž už měl syna. Zrodil se skandál, ktev roce 1942 zavřeli vysoké školy, musel
rý byl řešen na nejvyšší politické úrovni,
hledat jiné uplatnění. Začal tedy studoprotože to bylo během tuhých padevat na dramatickém oddělení pražské
sátých let. Naštěstí to oba zamilovaní
konzervatoře. První angažmá získal
přestáli a mohli se vzít. Jenže pohádka

se nekonala – přestože měli společně
dceru Markétu, jejich soužití nakonec
skončilo rozvodem. Charismatický herec se pak oženil ještě jednou a stal se
otcem další dcery.
Vladimír Ráž se kromě pohádek
a mnoha filmů objevil v bezpočtu televizních inscenací a v několika seriálech,
například v seriálu Hříšní lidé města
pražského nebo Sňatky z rozumu. Jeho
kultivovaný projev se uplatnil i v dabingu, kde dodnes jeho hlasem promlouvá
Lex Barker jako Old Shatterhand v nezapomenutelných mayovkách.
Ještě tři dny před svou smrtí točil
televizní seriál Zdivočelá země. Představitel krále Miroslava odešel do hereckého nebe 4. července 2000.
Marcela Kohoutová

První dáma ze Žižkova (85 let)

foto © Wikimedia Commons

Žena pevných zásad a neomylného instinktu, první manželka prezidenta Václava Havla Olga, se
narodila 11. 7. 1933 v Praze. Její noblesa, přímost a neutuchající zájem o druhé jí přinesly velkou
oblibu u českého národa.
Vyrůstala v proletářském
prostředí v mnohačetné domácnosti a od dětství neměla
lehký život. Po absolvování
měšťanské školy se vyučila
v Baťově továrně, kde se jí stal
vážný úraz. I přes nepřízeň
osudu si dokázala najít čas na
návštěvu knihoven a se svojí
matkou pravidelně navštěvovaly divadelní i filmová představení. Získala celoživotní
silný vztah k literatuře, absolvovala
herecké kurzy a hrála ochotnické divadlo. S Václavem Havlem se seznámila
počátkem 50. let, a i přes rozdílnost
povah a původu se sblížili a byli si navzájem velkou životní oporou. Olga se
velmi dobře zorientovala v pražském

intelektuálním prostředí a po r. 1968
se aktivně zapojila do disidentského
hnutí. Mezi prvními podepsala Chartu 77 a stala se spoluzakladatelkou
Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných. Dobu izolace v 70. letech
manželé Havlovi prožili na své chalupě

v Hrádečku, která byla jejich
útočištěm a místem setkání
mnoha významných osobností tehdejšího disentu. Po listopadu 1989 se stala po volbě
Václava Havla prezidentem
první dámou ve svobodném
Československu. V této roli se
zpočátku moc necítila, ale postupně si našla svoje uplatnění v charitě a založila dodnes
fungující organizaci Výbor
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Zhoubná nemoc ukončila předčasně její život. Zemřela 27. ledna 1996
a stovky lidí vzdaly hold této neobyčejné ženě, jejímž krédem bylo, že člověk
má dělat to, nač má sílu.
Alice Braborcová

1773

1813

1818

(245 let)
Josef Jungmann
* 16. 7. 1773
† 14. 11. 1847
český
jazykovědec,
slovníkář,
spisovatel
a překladatel

(205 let)
Bitva u Chlumce
29.–30. 8. 1813
armády
Rakouska, Pruska
a Ruska porazily
Napoleona

(200 let)
Václav Bolemír
Nebeský
* 18. 8. 1818
† 17. 8. 1882
český
obrozenecký
básník

12. 7. 1908 (110 let)
K 60. výročí Slovanského sjezdu
(1848) se konal v Praze II. slovanský sjezd za účasti zástupců všech slovanských národů
kromě Lužických Srbů. Cílem
sjezdu bylo posilovat vědomí
slovanské solidárnosti praktickým kulturním i hospodářským
sbližováním. Sjezdu předsedal
T. G. Masaryk.
13. 7. 1918 (100 let)
Národní výbor československý byl orgánem české (československé) politické reprezentace na konci první světové
války. Vznikl v Obecním domě
13. července 1918 přetvořením Národního výboru. Jeho
úkolem byla příprava převzetí
státní moci a vypracování zákonů nového státu.
14. 7. 1683 (335 let)
Druhé obléhání Vídně vojsky osmanské říše (14. 7. –
12. 9. 1683) skončilo vítězstvím
jejich obránců. Turecko-tatarské
hordy pronikly až k Brnu
a Přerovu, kde loupily a drancovaly. Porážka spojenou polsko-rakouskou armádou znamenala počátek konce osmanského
panství v Uhrách.
19. 7. 1578 (440 let)
Ferdinand II. Habsburský,
císař římský, král český, uherský
a chorvatský, markrabě moravský, arcivévoda rakouský
a vévoda štýrský, se narodil
9. 7. 1578 ve Štýrském Hradci
(† 15. 2. 1637 ve Vídni). Českým
zemím vládl 1619–1637, jeho
korunovace proběhla v Praze již
29. 6. 1617.

www.kampocesku.cz | 5

KAM to vidí

Historia magistra vitae Bitva na Moravském poli (740 let)

23. 7. 1848 (170 let)
Došlo k založení Kladenského
kamenouhelného těžařstva
(tvořili ho pražský mlynář
V. Novotný a stavební podnikatelé V. Lanna a bratři Kleinové)
a roku 1851 vzniklo Kladenské
železářské těžařstvo, ty se roku
1857 spojily s dalšími dvěma
podniky v Pražskou železářskou
společnost.
24. 7. 1848 (170 let)
Na třetí parlamentní schůzi
ústavodárného říšského sněmu
přednesl jeho nejmladší poslanec Hans Kudlich ze Slezska
(z Úvalna) návrh na zrušení
poddanských vztahů včetně
všech z toho vyplývajících povinností jako roboty a desátků.
Tím se zapsal do dějin jako
osvoboditel sedláků.
25. 7. 1508 (510 let)
Svatojakubský sněm vyhlásil
svatojakubský mandát, jenž
následně vydal 10. 8. 1508
král Vladislav Jagellonský. Byl
namířen proti jednotě bratrské,
přikazoval uzavření jejich sborů,
pálení knih a převod učitelů
ke katolíkům. Zůstal nástrojem
rekatolizace až do počátku
17. století.
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Moravy, asi 30 km jižně
od Břeclavi. Spojené
vojsko římského krále
Rudolfa a krále uherského Ladislava IV.
Kumána stanulo proti
vojsku českého krále
Přemysla Otakara II.
a jeho spojenců. V bitvě nešlo o nic víc a ani
o nic míň než o dědictví (babenberské), což
není nic zvláštního ani
Rudolf a Přemysl v bitvě, Julius Schnorr von Carolsfeld, 1835
dnes. Jen bitvy se svádějí
na
jiném
bitevním
poli. Bitvy, která
Samotná bitva byla svedena
trvala pouhé tři hodiny, se účastnilo
26. srpna 1278 odpoledne, v den
na 55 000 mužů. Dlouho vyrovnaný
sv. Rufa, na pravém břehu řeky

Přemysl Otakar II., Gelnhausenův kodex
(jihlavská právní kniha)

boj rozhodlo říšské vojsko ve svůj prospěch proti pravidlům rytířského boje,
když útok Rudolfova šiku ze zálohy
vpadl do boku českého vojska s pokřikem: „Utíkají! Utíkají!“, což české vojsko
rozložilo. Díky tomu se symbolem rytířství nestal Rudolf, ale vždy jen Přemysl.
Alois Rula

foto © Wikimedia Commons

23. 7. 1503 (515 let)
Uherská, česká a římská královna, manželka Ferdinanda I.
Anna Jagellonská, dcera
Vladislava Jagellonského, se
narodila 23. července 1503
v Budíně (zemř. 27. 1. 1547
v Praze). Ferdinand I. nechal postavit na její počest renesanční
belvedér, tzv. Letohrádek královny Anny.

Historické prameny uvádějí, že Rudolf I. Habsburský zvítězil
nad českým králem Přemyslem Otakarem II. v bitvě na
Moravském poli. Přiznám se vám, že mi je milejší konstatování,
u této „slavné české prohry“, že v bitvě padl český král „Železný
a Zlatý“. Inu, ne každému přirostli Habsburkové k srdci.

Český Eskymák Eskymo Welzl (150 let)
Když v sobě máte silnou touhu po opravdové svobodě a k tomu toulavé boty, tak rozhodně
nemůžete prožít obyčejný život. Když Jan Eskymo Welzl v září 1948 umírá v Dawson City, kněz do
knihy pohřbů do kolonky povolání napíše: průzkumník a vynálezce.

Jan Eskymo Welzl (1932)

To by bylo ale málo. Krom jiného
byl také dobrodruh, cestovatel, obchodník, lovec, zlatokop, vypravěč,

Welzlův hrob na Hillside Old Public, Dawson

snílek a možná i bloud. Narodil se
v Zábřehu na Moravě 15. 8. 1868 a po
vyučení zámečníkem ve Zvoli a smrti

matky ho doma už nic nedrželo. Postupně se objevuje v Americe, v Austrálii a koncem 19. století putuje po
Sibiři či Aljašce. Po ztroskotání lodi
(1924) je zadržen úřady USA a vyhoštěn do Evropy. Z Hamburku si koresponduje s Rudolfem Těsnohlídkem,
který z jeho dopisů sestaví knihu Eskymo Welzl. V Československu se objevuje v roce 1928, a dokonce se setkává
s prezidentem Masarykem. Dostává
se mu velké popularity díky vyprávění
příběhů, které zachytí a knižně vydají
Edvard Valenta a Bedřich Golombek,
např. v knize Třicet let na zlatém severu. Doma ale nevydrží dlouho. Ani ne
o rok po šedesátce vyráží opět na milovaný sever do Kanady.
-liban-

1848

1853

1883

(170 let)
František
Kmoch
* 1. 8. 1848
† 30. 4. 1912
český dirigent
a skladatel
dechové hudby

(165 let)
Teréza
Nováková
* 31. 7. 1853
† 13. 11. 1912
česká
spisovatelka tzv.
venkovské prózy

(135 let)
Franz Kafka
* 3. 7. 1883
† 3. 6. 1924
český spisovatel
židovského
původu

foto © Wikimedia Commons; www.findagrave.com

21. 7. 1773 (245 let)
Na nátlak evropských panovníků byl jezuitský řád 21. července 1773 z příkazu papeže
Klementa XIV. zrušen, ovšem
v nekatolických zemích (Rusku
a Prusku) byl tento příkaz
ignorován. Řád byl obnoven
papežem Piem VII. v roce 1814.
Založen byl již v roce 1534
sv. Ignácem z Loyoly.

Český Malín, Lidice a Ležáky na Ukrajině (75 let)
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Osud Lidic a Ležáků zná asi každý. Ale Český Malín ve Volyni většině lidí moc neřekne. Mají však
stejný osud, který je třeba připomínat.

1. 8. 1933 (85 let)
Český historik a publicista
Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic
(zemř. 23. 8. 2007). Specializoval
se na dějiny raného středověku
ve střední a východní Evropě
a na filozofii dějin. Je autorem
koncepce mezinárodní výstavy
„Střed Evropy kolem roku 1000“.

Památník obětem masakru v Českém Malíně

Čeští přistěhovalci z Lounska, Žatecka a Rakovnicka v roce 1871 zakládají svoji vesnici a navzdory těžkým podmínkám ji postupně „vydupou ze země“.
Díky pracovitosti a zavádění moderních
technologií dosahují vyšší úrovně než

okolní obce. Vzniká zde škola, knihovna,
hasičský sbor a funguje i spolkový život.
Vesnice i lidé se vypořádali s mnohými úskalími, ale katastrofě, která přišla
rok a měsíc po vypálení Lidic, zabránit
nemohli. Bylo ráno 13. července 1943,

když do Českého Malína vtrhli němečtí
vojáci. Obyvatele vyhnali z domů, roztřídili je do skupin a odvedli do sousedního Ukrajinského Malína. Všichni
muži i část žen byli zahnáni do kostela,
školy a několika budov, ke byli upáleni.
Masakru neušly ani staré osoby a děti,
které nacisté odvedli zpět do Českého
Malína pod falešným příslibem propuštění. Ale i oni našli smrt v hořících
stodolách a budovách. Celkem tu bylo
zmasakrováno 104 mužů, 161 žen a 105
dětí do 14 let, včetně 26 Poláků. Vesnice
byla týden v plamenech a výsledkem
je 291 vypálených domů a stodol. Nalezené ostatky lidí byly pochovány ve
společném hrobě na místním hřbitově.
Pachatelé zabíjení i jejich důvody nejsou dodnes známy.
-babok-

Invaze vojsk Varšavské smlouvy (50 let)

foto © Wikimedia Commons

V úterý 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny došlo k prvnímu překročení státní hranice
Československa vojsky Varšavské smlouvy, čímž byl fakticky ukončen demokratizační proces
pražského jara.
Ráno 21. srpna byla obsazena letiště včetně Ruzyně, pro zajištění transportu okupačních vojsk a jejich techniky. Naše armáda měla od iniciátorů
akce rozkaz neklást odpor. Postupně se
k obyvatelstvu začaly šířit zprávy o útoku jednotek Varšavské smlouvy.
Československý rozhlas odvysílal
provolání Všemu lidu ČSSR a později
i průběh masakru civilistů na Vinohradské třídě. Následně přešel do ilegality
a postupně hlásila zprávy utajená studia po celé zemi. Podařilo se obnovit
i televizní vysílání z improvizovaných
studií, například z areálu ČKD Praha. Při
vysílání se objevil slogan: „Jsme s vámi
– buďte s námi!“ V ulicích našich měst
se pohybovalo přibližně 6 000 tanků
a obrněných vozů, následovaných

Demonstrace proti okupaci ČSSR v Helsinkách

pozemními jednotkami v odhadovaném počtu až 500 000 mužů. Invaze
vedla k emigraci přibližně 100 000 lidí
do konce roku 1969. Během prvního

měsíce invaze přišlo o život 104 osob.
Tak začal více než 20 let trvající nechtěný pobyt sovětských vojsk na našem
území.
Miroslav Foltýn

1883

1903

1948

(135 let)
Josef Richard
Marek
* 21. 7. 1883
† 19. 6. 1951
český kreslíř,
grafik, ovlivnil
vývoj české
knižní grafiky

(115 let)
Pomník mistra
Jana Husa
5. 7. 1903
položen základní
kámen na
Staroměstském
náměstí

(70 let)
Jan Palach
* 11. 8. 1948
† 19. 1. 1969
student historie,
který se na
protest proti
pasivitě po
okupaci ČSSR
upálil

4. 8. 1423 (595 let)
Bitva u Strachova dvora se
odehrála 4. srpna 1423 nedaleko Hradce Králové. Vojsko vedené hejtmanem Janem Žižkou
z Trocnova porazilo armádu
složenou z příslušníků svazu
pražských měst. Poprvé v historii husitských válek tak proti
sobě stanula dvě znepřátelená
husitská vojska.
20. 8. 1878 (140 let)
Český prozaik, básník, překladatel, publicista a nakladatel
kněz Jakub Deml se narodil
20. srpna 1878 v Tasově (zemř.
10. 2. 1961). Jeho dílo je považováno za předchůdce moderních literárních směrů, zejména
surrealismu. Jeho tvorbu
významně ovlivnilo přátelství
s Otokarem Březinou.
22. 8. 1878 (140 let)
Český filosof, prozaik, básník a dramatik Ladislav
Klíma se narodil 22. srpna
1878 v Domažlicích (zemř.
19. 4. 1928). Mezi jeho nejznámější díla patří expresionistický román Utrpení knížete
Sternenhocha z roku 1928.
Jeden z jeho citátů zní: „Krása,
toť destilovaná užitečnost!“
30. 8. 1953 (65 let)
Koncem srpna 1953 byla
otevřena v blízkosti Brněnské
přehrady na Mniší hoře
Zoologická zahrada Brno.
Rozkládá se na ploše 65 hektarů a lze si zde prohlédnout
téměř 800 zvířat ve 210 druzích. Zřízení zoo předcházelo
ustanovení Spolku pro zřízení
zoologické zahrady v Brně
24. 11. 1935.

text: Pavel Edvard Vančura (redakce@kampocesku.cz)

foto © Wikimedia Commons

KAM to vidí
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Pax et Bonum
Kapucíni v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1618–2018
Od 6. dubna mohou návštěvníci pražské Lorety zhlédnout novou sezonní výstavu,
zaměřenou tentokrát na historii řádu menších bratří kapucínů. Kapucíni jsou
nejmladší odnoží tzv. františkánské rodiny, tedy církevních řádů, které žijí podle
řehole sv. Františka z Assisi.
Do Čech přišli první bratři už
v roce 1599, ale teprve roku 1618
byla ustanovena Česko-rakouská
provincie, tedy první samosprávný
celek řádu na našem území, jehož
400. výročí vzniku si letos připomínáme.
Znak františkánských řádů po
staletí nese dvojici zkřížených paží,
paži Kristovu a paži sv. Františka,
které společně nesou kříž. FrantišPortrét P. Emericha Sinelliho,
kapucína a vídeňského biskupa,
kánským heslem je latinské „Pax et
olejomalba na plátně, dat. 1681
Bonum“, tedy „Pokoj a dobro“, prosté poselství nesoucí radostnou zvěst evangelia. Výstava chce přiblížit veřejnosti šíři působení řádu od
počátku 17. století až do dnešních dní. Přestavuje
kapucíny jako burcující misionáře, nadané kazatele, diplomaty, vyhledávané zpovědníky. Kapucíny
jako žádané vojenské kaplany na bitevních polích
doby barokní, ale také kapucíny v uniformách druwww.loreta.cz
hé světové války. Kapucíny, kteří obětavě pečovali

MEJDAN

o nemocné v době morových
epidemií, kapucíny věnující se nejrůznějším charitativním projektům.
Aby výstava mohla být skutečně
vizuálním projektem, vystavena
je řada uměleckých děl spojených
s historií řádu, která odrážejí kapucínskou identitu i typické projevy
spirituality a apoštolátu. Výstava
nabízí také souhrnný pohled na
všechna místa na území ČR, kde
kapucíni v průběhu dějin působili.

Dobrodružná hodinová prohlídka v naprosté tmě,
za doprovodu nevidomého průvodce.

PRO CELOU RODINU

Další nezapomenutelný zážitek Vám zajistí:

5. – 8. 7. 2018 PRAHA

NEVIDITELNÁ

V NEDĚLI RODINNÉ VSTUPNÉ 250 Kč.
VÍCE NA: H-D.PRAGUE115.COM

VEČEŘE MASÁŽ
NEVIDITELNÁ

MOTOCYKLY A MNOHO DALŠÍCH ATRAKCÍ PRO VŠECHNY
NA OSLAVÁCH 115. VÝROČÍ H-D® V PRAZE.
NA SVÉ SI PŘIJDE CELÁ RODINA!
• SPANILÁ JÍZDA • VÝSTAVA HISTORICKÝCH
MOTOCYKLŮ • ADRENALINOVÁ SHOW • FAMILY ZÓNA
• CHARITATIVNÍ DRAŽBA • ČESKÉ I SVĚTOVÉ KAPELY

NEVIDITELNÁ

NEVIDITELNÝ

OCHUTNÁVKA TEAMBUILDING
NEVIDITELNÁ

POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA
pro děti a rodiny!

+420 / 777 787 064 | info@neviditelna.cz
Rezervace nutná předem!

www.neviditelna.cz
8 | www.kampocesku.cz
Inz_115_Deti_63x256_Kam po Cesku.indd 1

19.06.18 11:34

KAM na výlet

Souprava 451
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Emilka se loučí (45 let)
Legenda české železnice odchází na
odpočinek. Elektrické jednotky řady
451 z let 1964–1968 a 452 z let
1972–1973 definitivně mizí z kolejí.
Tyto vlaky se staly ikonou pražské
příměstské dopravy.
Vlaky přezdívané Emilka, pantograf nebo
panťák, nově také žabotlam představují nejstarší
typy českých elektrických souprav pro kapacitní
příměstskou osobní železniční dopravu. Ve své
době znamenaly revoluci, oproti vlakům taženým
lokomotivami měly značné zrychlení a odpadl též
posun při změně směru jízdy. A byly vlastně i prvními nízkopodlažními vlaky. Dnes z vyrobených
62 kusů jezdí pouze jedna na městské lince S41
z Prahy-Libně do Roztok u Prahy a má před sebou
poslední kilometry. Původně se počítalo s výrobou
až 180 jednotek. V roce 2010 převedly České dráhy
jednu jednotku do svých muzejních sbírek v Depu
historických vozidel Lužná. Čtyřvozová jednotka
váží 184 tun, je dlouhá 95,29 m a pohání ji stejnosměrný motor s odporovou regulací výkonu. Maximální rychlost byla 100 km/h a nabízela 300 míst
k sezení a 380 k stání. Po roce 2000 je začaly nahrazovat nové elektrické jednotky řady 471, dnes
marketingově nazývané CityElefant. S nadsázkou
lze říct, že žábu nahradil slon.
Pavel Edvard Vančura

Souprava 451

foto © Josef Jan Vančura
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Památníky Lidice a Ležáky

Růžový sad

Místa tragédií, ale také místa naděje a hrdinství.

Ladislavem Žákem. Každý vypálený dům uctil kamennou stélou, tzv. hrobodomem.

A nevinní byli vinni

Lidice „A nevinní byli vinni…“
Dne 10. června 1942 nacisté vyhladili obec Lidice, jako odplatu za atentát na Heydricha. Místo
obce je dnes pietním územím, jehož prázdnota
připomíná nesmírnost celé tragédie. Poznání historie obce Lidice, celosvětového symbolu obětí
válečných zločinů, je ponaučením pro budoucí generace. Předválečný život obce Lidice, ale i válečné
události zprostředkovává návštěvníkům moderní
multimediální expozice A nevinní byli vinni…
v budově muzea a ve výstavní síni Pod Tribunou
v areálu památníku.

Pietní území Ležáky

„Ležáky, osada, která nemlčela“
Památník Ležáky připomíná hrdinství prostých lidí
a jejich účast v odboji proti nacismu. Bývalá kamenická osada Ležáky sloužila za 2. světové války jako
úkryt parašutistické skupiny Silver A vyslané z Londýna s radiostanicí Libuše. Po atentátu na Reinharda Heydricha byla osada Ležáky 24. června 1942
vypálena, domy srovnány se zemí, obyvatelé
popraveni. Prohlídka zahrnuje expozici muzea Ležáky, osada, která nemlčela, Minigalerii a pietní
území. Pietní území v Ležákách je unikátní i svým
krajinářským řešením navrženým architektem

Růžový sad – most mezi zmarem a nadějí
Aktivitou britského lékaře a politika sira Barnetta
Strosse byla v roce 1942 založena iniciativa „Lidice
budou žít“, která si kladla za cíl vybrat peníze na
obnovu Lidic. Stejný sir Barnett Stross v roce 1955
stál u zrodu Růžového sadu. Vybudování sadu
bylo svěřeno architektovi Františku Markovi, který projektoval i novou obec Lidice. Sad o rozloze
3,5 ha je umístěn přesně na hranici mezi původními a novými Lidicemi. Růže do nového sadu měl na
starosti jeden z největších odborníků na pěstování
růží na světě. Byl jím Brit Harry Wheatcroft, který
mimo jiné také vyšlechtil speciální odrůdu s názvem Lidice. V současnosti kvete v Růžovém sadu
každoročně téměř 24 000 růží v 240 odrůdách.
www.lezaky-memorial.cz
www.lidice-memorial.cz
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19. 7. 2018 / 19.00

Zahrada Kladenského zámku
JAN LONĚK + FURNITURES "ACOUSTIC"
VÁCLAV FIKRLE a JAN PAULÍK - poezie s kytarou
JANA KOUBKOVÁ, oba VÍTOVÉ FIALOVÉ (sr.a jr.)
ONDŘEJ KABRNA AND HIS BOYS
special guest: JIŘÍ VÁLEK
TO NEJLEPŠÍ Z BIG BANDŮ
BOHEMIA BIG BAND - řídí Bohuslav Volf
sólisté: LUCIE ČERNÍKOVÁ (CZ),
LEE ANDREW DAVISON (USA)

KLADNO
SOBĚ

11/08/18
9=$+5$'Ü
KLADENSKÉHO
ZÁMKU

HUDEBNÍ DOPROVOD: FANTASTIC 80´s, FIDO

UKÁZKY VARENÍ, PREZENTACE VYBRANÝCH
RESTAURACÍ A OCHUTNÁVKY ZAJÍMAVÝCH
JÍDEL A NÁPOJU PO CELÝ DEN

www.mestokladno.cz

12. JAZZOVÝ PODVECER
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KAM pro děti

Historické centrum Kolína

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kolik draků má město Kolín ve znaku?
a) 1
b) 2
c) 3
2. Který významný stavitel Karla IV. se
podílel na stavbě chrámu sv. Bartoloměje
v Kolíně?
a) Matyáš z Arrasu
b) Jindřich Parléř
c) Petr Parléř

?

Kolín – město pro malé i velké

Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží ceny věnované
městem Kolín.

Pokud rádi cestujete a poznáváte nová místa v Čechách, nezapomeňte na svých
toulkách navštívit město Kolín.
Pojďte, budeme si hrát…

Pro děti i dospělé nabízí Kolín také řadu cyklistických tras, např. podél řepařské drážky či okolo
dějiště bitvy u Kolína.
Více na
www.vodarnakolin.cz
www.mukolin.cz
www.infocentrum-kolin.cz

Drak Petřík

Rozhledna Vodárna Kolín
Kolínská řepařská drážka

Nejprve se vydejte za tajemstvím kolínských
dráčků. Dračí průvodce Kolínem, kterého dostanete v Městském informačním centru, vás provede
po významných a unikátních památkách města.
Vedle kostela sv. Bartoloměje to je také židovské
ghetto se synagogou, starý židovský hřbitov, zámek, radnice, náměstí s morovým sloupem či věž
Práchovna na kolínském Zálabí. Kolín můžete prozkoumat i s pomocí nové geolokační hry „Kolínský dračí portál“.
Až prozkoumáte historické centrum města, vydejte se na rozhlednu Vodárna Kolín. Tato nově
zrekonstruovaná památka nabízí krásný výhled na
město. U lesoparku Borky se pozdravte či vyfoťte
s medvědy od Kolína a vydejte se na projížďku
nejstarší polabskou řepařskou drážkou.

www.kampocesku.cz | 13
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Poděbrady léčí prameny i hudbou
Bohatý kulturní program je pro vás v Poděbradech připraven i o letních
prázdninách.

Letní koupaliště
v Kralupech nad
Vltavou

7. 7. Musica Poděbrady – Karlovarský symfonický
orchestr vystoupí na lázeňské kolonádě pod vedením dirigenta Jana Kučery s programem Hity klasické hudby.
20.–22. 7. Poděbradské swingování – jazzový
a swingový festival, kde se představí např. Kolínský
big band, Original Vintage Orchestra nebo Rozhlasový big band Gustava Bröma a Dasha
4. 8. Musica Poděbrady – symfonický orchestr
z Hradce Králové pod taktovkou Leoše Svárovského se na kolonádě představí s programem Madamme de Paris.
30. 8. – 2. 9. Soundtrack – II. ročník festivalu filmové hudby zahájí skupina Čechomor – Rok ďábla | Ondřej Soukup představí ve světové premiéře
skladby nejen z filmů (Tmavomodrý svět, Kolja,

Vratné láhve) | Eric Serra – dvorní skladatel režiséra
Luca Bessona – uvede hudbu z filmů Pátý element,
Brutální Nikita, Leon, Zlaté oko a další…
Dny evropského dědictví – 8. 9. Havířský kostelík
– varhanní koncert; 9. 9. komentovaná prohlídka
poděbradského hřbitova.

Letní koupaliště se nachází na
západním okraji Kralup nad Vltavou,
na pravém břehu řeky Vltavy v městské
části Lobeček. Areál prošel v roce 2010
zásadní rekonstrukcí, jež výrazným
způsobem zvýšila komfort návštěvníků,
kteří se sem sjíždějí z širokého okolí.
Služeb koupaliště využívají nejen rodiny s dětmi, ale také sportovní oddíly a zájmové útvary.
Plavecký bazén se skokanskou věží je rozdělen
na zóny pro kondiční a rekreační plavce, naopak
vedlejší bazén slouží hlavně dětem. Jeho ústřední atrakcí je především tobogan se skluzavkou
a dalšími zábavnými prvky (např. vířivá sedačka).
Protože je prostřední bazén mírně svažitý, rády
ho využívají také maminky s malými dětmi. Pro
nejmenší návštěvníky je pak určeno brouzdaliště s malou skluzavkou a nosorožcem stříkajícím
vodu. Kromě vodních atrakcí nabízí areál také dětské hřiště s houpačkami, milovníci sportu jistě rádi
vyzkouší písčitý kurt na beachvolejbal, případně
tartanové hřiště na další sporty. Doplňující servis
dále tvoří půjčovna lehátek a různých sportovních
potřeb (kuželník, badmintonové vybavení, míče na
volejbal atd.). Součástí hlavní budovy je také letní
restaurace s bohatým sortimentem nápojů a pokrmů.

Turistické informační centrum
Jiřího nám. 19, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 511 946
www.polabi.com
Městské kulturní centrum
Jiřího náměstí 1, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 612 505
www.ipodebrady.cz
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KAM na výlet

Za mlýny na Radotínském potoce
Radotínský potok pramení jihozápadně od Prahy, na loukách za Piticemi, a po
22 km se vlévá do Berounky. Tok potoka měl ve středověku dostatečnou sílu na
to, aby na jeho březích mohlo být postaveno celkem 22 mlýnů, a některé z nich
fungují dodnes.
a vypálena v období třicetileté války. Jen část jich
přečkala, ale ta pak podlehla komunistickému režimu nebo technickému pokroku v 50. letech minulého století. Některé mlýny byly zrekonstruovány
a předělány na obytné domy, rekreační zařízení či
chaty. Historií mlýnů na Radotínském potoce vás
provede naučná stezka i turistické značení KČT,
vhodné pro pěší i cyklisty.
Petr Pavlas, OA Holešovice

Mělnické
kulturní
léto
MMXVIII

Tady někde pramení Radotínský potok u Pitic

foto © redakce

Mapa mlýnů – zastavení na naučné stezce

Legenda praví, že nejstarším mlýnem je Hladkovský (Jelínkův či Spálený). Podle legendy právě
sem Karel IV. zabloudil při zpáteční cestě z Karlštejna na Pražský hrad. Zachránilo ho světélko
v okně zdejšího mlýna. Král za to mlynáři dokonce
nechal vyrazit zlaté groše, které jsou prý dodnes
ukryty někde v jeho základech. Dnes však z mlýna
už nic nezbylo. Většina mlýnů byla zdevastována

Pořádají

Partneři akce

?

Železniční tratě v České republice měří
přes 9 000 km. Hustotou tratí 0,12 km/km²
patříme k zemím s tou nejvyšší.

?

Víte, která železniční stanice je nejvýše
položená? Napište její název a v jaké
nadmořské výšce se nachází.

?

?

Klisna Yanja (*11. 4. 2015)

Návrat domů…
Transport čtyř klisen koní Převalského 19. 6. byl
dalším z návratů těchto úžasných stvoření domů, do
Mongolska. Cesta letounem CASA z 24. základny
dopravního letectva v Praze-Kbelích (6 000 km), po
dvou mezipřistáních v Kazani a Novosibirsku končí
na letišti v Bulgan Sumu. Odtud byli koně přepraveni
do Přísně chráněné oblasti Tachin tal (Gobi B).
-redYanja
v přepravním boxu

www.kartograﬁe.cz
Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí obdrží mapy věnované vydavatelstvím Kartograﬁe PRAHA, a.s.
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KAM na výlet
Táborská setkání
14.–16. 9.
Mezinárodní historický festival, ve kterém zní husitský chorál, rozlévá se medovina, nebe se blýská od
ohňostroje a náměstí duní výbornými koncerty. Na
ukázku vybíráme z programu:
14. 9. Slavnostní zahájení, pochodňový průvod
městem, videomapping, David Koller s kapelou
• Mňága a Žďorp.
15. 9. Středověké tržiště, žebrácká ulička, středověký špitál, vystoupení skupin historického šermu,
staročeský jarmark, historický průvod městem, rytířský turnaj, Dětský ráj, ohňostroj, Barbora Poláková
• No Name • Circus Problem • Mezcla Orquesta.
16. 9. European Heritage Days – vybrané památkové objekty budou oživeny recitály, divadlem, výstavami. Na Žižkově náměstí vás čekají koncerty:
Napoli Acustica • Tarapaca Jazz • Petr Lüftner.

Festivalové léto v Táboře
Ani letos nebude v centru Tábora chybět rej žonglérů, husitských bojovníků,
hudebníků či filmové plátno na hlavním náměstí. Inspirujte se letním programem
v Táboře.
Bohemia JazzFest
15. 7. Žižkovo náměstí
Jeden z největších letních jazzových hudebních
festivalů v Evropě, jehož zakladatelem je jazzový
kytarista Rudy Linka. Letos v Táboře vystoupí:
17.30 Leo Betzl Piano Trio (Německo)
19.00 House of Waters (USA)
20.30 Bryan Carter & The Young Swangers (USA)
Vstup na festival je zdarma!
Filmové léto Kinematografu bratří Čadíků
26.–29. 7. Žižkovo náměstí, začátek denně ve
21.45
Vybrané české filmy promítané v srdci historického
centra. Ta atmosféra filmového plátna v kulisách
setmělého města vás prostě chytne.
26. 7. Anděl Páně 2
27. 7. Špunti na vodě
28. 7. Bezva ženská na krku
29. 7. Bajkeři
Komedianti v ulicích
3.–5. 8. 2018 Staré Město
V 8. ročníku mezinárodního festivalu pouličního
divadla se můžete těšit na zábavný mix, v němž nechybí cirkusové umění, klauni, pantomima, loutky,
pohybové divadlo, interaktivní představení, dílny
a hudba.
3. 8. Losers Cirque Company (nový cirkus) • Bratři
v tričku (nový cirkus) • Erika Stárková (koncert)
4. 8. Cirk La Putyka (nový cirkus) • La Mecanica
(fyzické divadlo) • Muranga Circo (one man show)
• Circo Frico (nový cirkus) • Miramundo (koncert)
• Palitchi (ohňová show) • Malé divadélko Praha
(loutkové divadlo) • Hombre (klaunské představení)
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5. 8. Muranga Circo (one man show) • Teatr Novogo Fronta (fyzické divadlo) • Buchty a loutky (loutkové divadlo) • Divadlo 100 opic (loutkové divadlo)
doprovodný program: Loutkoviště, dílna vzdušné
akrobacie, dílna divadelního líčení, dílna žonglování
a další. Vstup na festival je zdarma!
Více informací na www.komediantivulicich.cz.

Více na
www.taborskasetkani.eu
www.visittabor.eu

KAM na výlet

Muzeum středního
Pootaví Strakonice

Buskersfest

ČESKÉ BUDĚJOVICE – KAŽDÝ DEN
Metropoli jižních Čech založil český král Přemysl Otakar II. v roce 1265 na soutoku
řek Malše a Vltavy. Díky přízni panovníků a výhodné poloze středověké město
vzkvétalo, o čemž svědčí množství dochovaných světských i duchovních památek.
Při své návštěvě poznáte v historickém centru
barokní Samsonovu kašnu, barokní radnici, 72 m
vysokou Černou věž, ze které je krásný výhled na
celé město i okolí. V nejstarší části města je Piaristické náměstí s dominikánským klášterem, kostelem Obětování Panny Marie a solnicí. Dnes jsou
České Budějovice moderní, přátelské a pohostinné. Nezapomeňte vyzkoušet místní gastronomii,
vždyť světoznámé pivo Budvar je doma právě tady.
Po celý rok zde zažijete bezpočet akcí, informace
naleznete na novém turistickém portálu www.budejce.cz.
7. 6. – 30. 9. UMĚNÍ VE MĚSTĚ – svá díla moderního výtvarného umění vystaví v ulicích sochaři
z Čech a Slovenska
1.–6. 7. MÚZY NA VODĚ – festival s dlouholetou tradicí, kdy se jeviště houpe na vodní hladině
a hlediště je na romantickém Sokolském ostrově

Železná panna

• Dudy ze sbírek Jeroena de Groota
Dudy patří k fascinujícím hudebním nástrojům
s tisíciletou historií. Hrálo se na nich na královských dvorech, v hospodách nebo lidi provázely ve chvílích radosti, žalu, při oslavách i během
válek. Majitel sbírky Jeroen de Groot z Holandska se hře na dudy a sbírání nejrůznějších typů
dud věnuje několik desetiletí. Touto unikátní
výstavou se strakonické muzeum před plánovanou rekonstrukcí rozloučí se svými návštěvníky.
• Vyhlídková věž Rumpál, expozice v černé
kuchyni Němí svědci minulosti
otevřeno: červenec–srpen, denně 9–17 hod.

Vodní mlýn Hoslovice
Bývalá solnice a zbrojnice z r. 1531

4. 7. – 31. 8. RADNIČNÍ LÉTO – festival hudby
a divadel pro děti i dospělé v historických kulisách
radničního nádvoří
17. 7. – 23. 8. HUDEBNÍ VEČERY NA NÁMĚSTÍ
– 12 koncertů různých žánrů českobudějovických
kapel pod letní večerní oblohou
10.–11. 8. JIHOČESKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL – tuzemské i zahraniční hvězdy jazzu budou koncertovat v nejstarší části města s neopakovatelnou
atmosférou
31. 8. – 1. 9. MĚSTO LIDEM, LIDÉ MĚSTU – ulice
Krajinská, Česká a Piaristická částečně pokryje živý
trávník, veřejné prostranství zaplní umělci různých
žánrů a místní restauratéři nabídnou svoje dobroty

V obci Hoslovice, 17 km od Strakonic, se nachází unikátní vodní mlýn na horní vodu. Více než
400 let starý mlýn žije bohatou současností. Pro
návštěvníky je připravena etnografická expozice, areál s domácími zvířaty a tradiční řemeslné
akce s pečením chleba.
• Řemeslné akce ve mlýně
21. 7. Dětský den
18. 8. Posečeno, sklizeno…
22. 9. Jak se dělá řemeslo
20. 10. Podzim pana mlynáře
otevřeno: červenec–srpen, denně 9–17 hod.
tel.: + 420 380 422 608
e-mail: informace@muzeum-st.cz
mlyn@muzeum-st.cz
www.facebook.com/MSPHoslovice
www.muzeum-st.cz

Turistické informační centrum
nám. Přemysla Otakara II. č. 2
370 92 České Budějovice
tel.: +420 386 801 413
e-mail: infocb@c-budejovice.cz
www.budejce.cz
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Za kulturou,
zážitky a poznáním
do Jindřichova Hradce
I letos město Jindřichův Hradec připravilo širokou nabídku různorodých akcí
a aktivit, které každoročně lákají nejen Jindřichohradečáky, ale i návštěvníky
z různých koutů České republiky i zahraničí.
6. a 7. 7. Jindřichohradecká činohra – divadelní
představení Třetí zvonění na třetím nádvoří zámku,
komedie Václava Štecha
27. 7. – 5. 8. TOP týden – týden plný aktivit a kulturních zážitků ve městě
13.–17. 8. Do klobouku – malý festival pouličního
umění
25. 8. Opera Rusalka, Antonín Dvořák – ojedinělé operní představení pod širým nebem na třetím
nádvoří zámku
5.–9. 9. Mezinárodní cyklistický závod Okolo
jižních Čech
14.–16. 9. XXIV. slavnosti Adama Michny z Otradovic
15. 9. Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
22. 9. Svatováclavské slavnosti
Město Jindřichův Hradec můžete poznat také
s interaktivním průvodcem Poznej Hradec. Tištěnou verzi průvodce si můžete vyzvednout v informačním středisku, které je zároveň výchozím
i cílovým bodem vašeho putování po městě. Využít
průvodce můžete i díky mobilní aplikaci. Interaktivní průvodce vám dá poznat prostřednictvím
tajenkových slov třetí největší památkový komplex
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, Dům
gobelínů, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Výstavní dům Stará radnice nebo unikátní
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aquashow sv. Florián. Po zvládnutí celé trasy se
prokážete výslednou tajenkovou větou v informačním středisku a obdržíte malou odměnu. Tajenkový lístek je zároveň slosovatelný o hodnotné
ceny.
Přímo v centru města v Mertových sadech si
můžete zpestřit čas dovolené s rodinou či přáteli

atraktivní hrou discgolf. Disky pro hru jsou v prodeji i zapůjčení v informačním středisku.
Příznivci krásných výhledů ocení procházku
k 33 m vysoké rozhledně Rýdův kopec v nadmořské výšce 551,5 m u obce Děbolín, cca 5 km od
Jindřichova Hradce. Jindrova naučná stezka vás
provede romantickým Jindřišským údolím podél
Hamerského potoka. Stezka vede po červené turistické značce mezi Jindřichovým Hradcem a Malým
Ratmírovem. Více se dozvíte z informačních panelů na naučné stezce a nejen děti potěší na každém
zastavení hravé úkoly žabáka Jindry. Procházku lze
spojit s další místní atrakcí – Jindřichohradeckou
úzkokolejkou. Ta více než století neodmyslitelně
patří ke koloritu Jindřichohradecka. Dvě tratě lokálky s rozchodem kolejí pouhých 760 mm nabízí
nevšední zážitky pro každého. Jižní trasa vás provede romantickou a zároveň drsnou krajinou přírodního parku Česká Kanada. V parných letních
dnech vám jistě přijde vhod osvěžení v jindřichohradeckém venkovním aquaparku, celoročně pak
v krytém plaveckém bazénu. K areálu náleží také
hřiště pro plážový volejbal, dětské hřiště a velká
louka s výhledem na rybník Vajgar a starobylou
část města. Krásy Jindřichohradecka a České Kanady lze obdivovat i z cyklistického sedla, jelikož
oblast je protkaná cyklotrasami různých obtížností. Stačí si jen vybrat.
www.infocentrum.jh.cz

KAM na výlet

Pohled do výstavy Česká krajinomalba

Česká krajinomalba
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou pořádá
v termínu 20. 5. – 7. 10. 2018 výstavu Pohledy do palety /
česká krajinomalba ze sbírek pojišťovny Kooperativa.

foto © Alšova jihočeská galerie; text Bc. Lenka Hýblová

Pohled z výstavy Česká krajinomalba

Firemní sbírka Kooperativy byla již od svého
vzniku tvořena jako ucelený soubor dokumentující
vývoj českého výtvarného umění. Výběr krajinářských děl tak prezentuje několik malířských žánrů
v průběhu jednoho století, zejména romantismus,
realismus a impresionismus, ale také moderní
a současné směry a nové vize. Výstava představuje
vysokou uměleckou kvalitu českých krajinářských
škol. Uvedeny jsou nejen autoři známých jmen, ale
také umělci méně známí či téměř zapomenutí. Za
zmínku jistě stojí např. František Skála, Julius Mařák, Quido Mánes, Norbert Grund, Václav Rabas,
Bedřich Havránek, Antonín Chittussi, Otakar Lebeda, Václav Radimský, Jaroslav Panuška, Antonín
Slavíček, Jaroslav Špillar, Josef Holub, Alois Kalvoda, Antonín Hudeček, Kamil Lhoták, Jan Trampota, Alois Kirnig a mnoho dalších. Krajinomalba
patří k nejoblíbenějším výtvarným motivům. Svou
harmonií v nás vyvolává pozitivní a uklidňující

pocity stejně tak jako domov, rodina, láska, svoboda, vlast, příroda či krása. Vzhledem k tomu, že
jsou na obrazech vyobrazeny výjevy z české vlasti,
jistě si každý návštěvník najde tu svou oblíbenou
či známou krajinu. Různě obměňovaná výstava
již byla k vidění v Praze, v Hradci Králové, v Brně,
v Plzni i ve Vídni. Nyní máme tu čest zhlédnout tato
významná umělecká díla ze soukromé kolekce pojišťovny Kooperativa na jednom z nejkrásnějších

výstavních míst v České republice, kterým je Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie v Hluboké
nad Vltavou. Svým rozsahem je výstava největší,
vystaveno je více než 150 uměleckých děl. Doufáme, že výstava potěší milovníky umění a krajinomalby i širokou veřejnost, která se může jen nechat
unášet krásou české krajiny a ve vzpomínkách se
vracet na známá místa.
Více informací na www.ajg.cz.
Alšova jihočeská galerie
373 41 Hluboká nad Vltavou 144
tel.: +420 387 967 120
e-mail: office@ajg.cz
www.ajg.cz

Alšova jihočeská galerie
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Hrad Potštejn

August Sedláček
– cesta do hlubin
naší historie (175 let)

Hrad Karlštejn

mnohé badatele, kronikáře
Hlavní školu absolvonebo nadšence. August Sedval v Jindřichově Hradci,
láček zemřel 15. ledna 1926
pokračoval na gymnáziu
v Písku v požehnaném věku
v Jihlavě a maturoval na Pí83 let a pohřben byl na dnes
seckém gymnáziu (1863).
již bývalém píseckém hřbiPoté studoval na Filosofické
tově.
fakultě Univerzity Karlovy
Pro mne bylo setkání
(1863–1867). Po studiích
s jeho dílem něčím neuvěřipůsobil coby středoškolský
telným. Zvláště když uvážím,
profesor dějepisu v Litomyže jsem tehdy ještě neměl
šli (1867–1869), Rychnově
možnost jeho 15svazkonad Kněžnou (1869–1875)
vé dílo vlastnit. Jen jsem si
a Táboře (1875–1899).
ho mohl občas vypůjčit od
V roce 1899 odešel do penAugust Sedláček, Humoristické listy,
jednoho moudrého pána.
ze a přestěhoval se do Písku,
ročník 1882, č. 42
Každý další díl byl zážitkem
kde pracoval jako městský
na cestě do dávných časů, jejichž příběhy se mi
archivář. Dokladem toho, že již od mládí měl rád
odehrávaly doslova před očima. Dodnes mi vytane
historickou topografii a kastelologii, je monograna mysl řada míst, která jsem navštívil coby zřícenifie Dějiny královského krajského města Písku nad
ny, podobně jako hrad Potštejn, ale kresba, jakási
Otavou (1911–1913), ale především patnáctidílný
romantická hmotová rekonstrukce Adolfa a Karla
soubor Hrady, zámky a tvrze Království českého
Liebscherových, mi dávala možnost uvidět hrad
(1882–1927), jehož přípravě zasvětil více než 20 let
Potštejn v době jeho největší slávy. August Sedživota. V archivech dohledal či objevil neuvěřitelláček je pro mne přesně tím odborníkem, který žil
né množství informací, které se staly základem pro
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v dobách před internetem a vše, co napsal či zpracoval, musel poctivě „vysedět“ v archivech. Dodnes
se setkávám s množstvím textových kompilátů,
které vycházejí z jeho díla a které internet šíří jako
poznatky objevné toho či onoho autora. Taková je
už prostě doba. August Sedláček tu ale mohl být
ještě dalších sto let a stále by měl o čem psát. Přesto i za to „málo“: Díky Vám, pane Sedláčku.
Luděk Sládek

Hrady, zámky a tvrze Království českého – 15 svazků, 1931

foto © Wikimedia Commons; převzato z knihy: Hrady, zámky a tvrze Království českého

Český historik, heraldik, sfragistik (znaky pečetí) a genealog August Sedláček
se narodil 28. 8. 1843 v Mladé Vožici v rodině úředníka na statku. Když byl otec
přeložen v roce 1850 jako soudce okresního soudu do Počátek (čp. 12), dochodil tu
August obecnou školu.

KAM představuje
Dita Jelínková Homolová

Šlechta v proměnách: Osudy
aristokracie v Československu
v letech 1918–1948
Česko-moravská rodová šlechta coby specifická a po
dlouhá staletí privilegovaná sociální vrstva byla po pádu
habsburské monarchie vystavena dramatickým společenským proměnám. Vnější struktury, které do roku
1918 utvářely společenský řád, v němž výsadní role
připadala šlechtě, se zhroutily. Měnila se ale v nových
kulisách samotná šlechta? Autorka si klade otázku, zda
se v důsledku rozsáhlých společenských otřesů neproměňovala i její identita. Kniha se zaměřuje na proměny
postavení šlechty v procesu rozsáhlé společenské transformace v letech 1918–1948 a na důsledky ztráty jejího
sociálního, ekonomického a symbolického kapitálu. Zároveň analyzuje strategie, k nimž se příslušníci šlechty
uchylovali za účelem zachování svého postavení a majetku.
cena: 499 Kč
www.nln.cz

Soukup Vladimír, David Petr

Hrady a jejich záhady
Bedekr – Francouzské klenoty
Poznejte všechny krásy Francie, navštivte věhlasné
památky a přírodní scenérie, ale vydejte se i do těch
nejodlehlejších míst, která vás určitě nejen okouzlí,
ale i překvapí. Tentokrát s Míšou Maurerovou a Martinem Písaříkem. Bedekr vychází ze stejnojmenného
cyklu České televize a navazuje na předešlou řadu.
Nabízí konkrétní rady, vychytávky a doporučení, jak
strávit čas co nejefektněji. Tipy, kdy tam vyrazit, jak se
tam dopravit, co určitě nevynechat, kde se ubytovat,
kde se najíst, co určitě ochutnat, na co si dát pozor.
Jižní Alpy a Azurové pobřeží – Štrasburk – Nová
Akvitánie – Bretaň – Normandie – Katarské hrady
– Auvergne – Nord Pas de Calais – Burgundskem na
kole – Pyreneje – Zámky na Loiře

připravila: Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

?

Která z následujících oblastí není součástí
dnešní Francie?
a) Bretaň
b) Okcitánie
c) Andorra
Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna
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.

Průvodce o českých hradech a tvrzích, které jsou obestřeny tajemstvím, nabízí nejen podrobné informace
o dějinách našich nejvýraznějších pamětihodností, ale
přibližuje rovněž zajímavosti o historických i moderních
osobnostech, které jsou s nimi spjaty. Základem každého hesla je poutavý příběh a pověst, která se k danému
místu váže, a vše doplňují praktické údaje o otvíracích
dobách či možnostech parkování. Příručka tak slouží
k rychlému použití, je utříděná, přehledná a inspirativní.
cena: 299 Kč
www.knizniklub.cz

Zuzana Kopečková, ilustrace Barbora Kyšková

Strážce mýtů – Čech a Lech
Autorčin příběh se odehrává v rané historii našich dějin,
v čase praotců. Vše začíná rozčarováním chlapce, který
musí na prázdniny k dědovi kamsi, světe, div se, kde není
internet ani mobilní signál. Děsivá představa pro třináctiletého hocha, umocněná vidinou času stráveného ve
společnosti „otravné“ sestry a starého muže, kterého
vlastně vůbec nezná. Poslední pomyslnou kapkou je už
jen malebná česká krajina a dědův domek pod zříceninou gotického hradu. Hoch netuší, že jej čeká cesta, na
kterou se vydá přes propast času na křídlech mocného
orla, který nese jméno slovanského boha bouře, blesku
a hromu. Perun hledá v našem světě člověka, který je hoden jej spatřit a bez bázně mu pohlédnout do očí. Jen
ten může doprovodit praotce Čecha do země zaslíbené.
Chlapce ale nečeká jen tak nějaký výlet. O to už se postará slovanská bohyně smrti Morana a její dračí spojenec,
ve slovanské mytologii známý jako Zmej.
cena: 249 Kč
www.nakladatelstvilogos.cz
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Horšovský Týn
Zveme vás do malebného města
Horšovský Týn, jehož dominantou je
státní hrad a zámek. Národní kulturní
památka patří k nejvíce zpřístupněným
objektům v České republice.
Původně biskupský gotický hrad byl roku 1547
přestavěn na renesanční zámek Popelů z Lobkovic a v letech 1623–1945 byl v majetku rodiny
Trauttmansdorffů. Turisty láká k procházkám zámecký park s naučnou stezkou. Historické centrum
města a celé jeho okolí si můžete prohlédnout
z věže kostela sv. Petra a Pavla či z nedaleké rozhledny na Šibeničním vrchu.
letní akce 2018
16. 7. – 17. 8. Výstava Barvy života (obrazy
MgA. M. Jeřábkové) v sále MKZ
20. 7. – 17. 8. Výstava historických pohlednic (ze
soukromé sbírky M. Fronka) v sále MKZ
26.–29. 7. SLAVNOSTI MĚSTA – ANENSKÁ POUŤ
– tradiční pouťové oslavy, hudební vystoupení,
historický jarmark, divadelní a filmová představení,
střelecká soutěž, chovatelská výstava a další
19. 6. – 16. 9. Výstava Pohádky Zdeňka Trošky – Princezna ze mlejna, Z pekla štěstí, Strašidla
a mnoho dalších pohádek (zámecká jízdárna)
5.–6. 7. Trauttmansdorffské slavnosti 2018 –
první ročník zámeckých slavností, historické trhy,
dobový tanec a šerm, slavnostní ples na zámku
v Erbovním sále
13.–14. 7., 17.–18. 8. Divadlo na půdě (divadlo Pohádka Praha, 20 hod.)
14.–16. 7., 17.–19. 8. Divadlo na nádvoří (hraje divadlo Pohádka, vždy od 10, 14.30 a 17 hod.)
5.–6. 7. Zpětohledy hrané noční prohlídky, které
se letos věnují Maxmiliánovi z Trauttmansdorffu
25. 8. Hradozámecká noc
Jak se co dělá – putování s kastelánem zámku
po diplomatech na našem zámku, zajímavé předměty, dosud nepřístupné místnosti (každá sobota
a neděle v červenci a srpnu v 19 a 21 hod.).
Prohlídky zámku denně kromě pondělí od 9 do 17
hod. O prázdninách každý den.
www.horsovskytyn.cz
www.horsovsky-tyn.cz
www.mkzht.cz

Nepomuk
Jižně od Plzně leží pod Zelenou Horou městečko, kde se narodil
sv. Jan Nepomucký. Místo žijící kulturou čerpá z bohaté historie
a zve k návštěvě řady muzejních expozic.
Můžete navštívit Svatojánské muzeum s modelem lebky sv. Jana, Městské muzeum a galerii
Nepomuk s troskami válečného letounu, modelem středověké podoby cisterciáckého kláštera, fotografiemi původních interiérů zámku Zelená Hora
a mnoho dalších expozic. Repliku opony divadla
J. K. Tyla od Augustina Němejce můžete vidět spolu s mistrovými obrazy v jeho rodném domě. Bohatou sbírku historických motocyklů a automobilů,
výstavu modelů válečných letadel, dobové interiéry a galerii mají na Zelenohorské poště. Kolem
Zelené hory vede naučná stezka sjízdná na kolech
i s kočárkem, stejně tak stezka Helenka. Městská
naučná stezka ukazuje na historicky cenné stavby
v centru města.
V létě žije Nepomuk kulturou. Každý pátek se
na Malé letní scéně v centru koná koncert nebo
divadelní představení. Jednou měsíčně je na náměstí farmářský trh s živou hudbou a pohádkou. O prázdninách se také konají hojně navštěvované Pivní slavnosti, Nepomucký trojúhelník
Kostel sv. Jana Nepomuckého

(závod historických motocyklů) a umělecké sympozium TRN. V galerii městského muzea v létě
vystavuje Kamila Berndorffová svůj cyklus fotografií Pod sluncem.
Bohatá síť pěších a cyklistických tras se vine
malebnou okolní krajinou utvářenou množstvím
lesů s chráněnými oblastmi, potůčky, studánkami
a drobnými sakrálními památkami. V nevelké vzdálenosti se nachází řada známých hradů a zámků
(Kozel, Nebílovy, Lnáře, Blatná, Radyně, Švihov).
Domácí kuchyni nabízí Švejk restaurant U Zeleného stromu nebo Angusfarm v nedalekých
Soběsukách. V obou zařízeních naleznete i příjemné ubytování.
tipy na výlet do okolí
Tojice – nutrie, minizoo, dětské hřiště
Ždírecká zoo – hravý lesopark
Rozhledna Na Skále – Železný Újezd
Chráněná krajinná oblast Brdy
Spálené Poříčí – zámek a naučné stezky
Chanovice – skanzen lid. architektury, naučná
stezka, muzeum, rozhledna
Historická a modelová železnice Vrčeň
Farma Olšovka – chov huculských koní, muzeum
krojů
Zámek Zelená Hora
otevřeno 30. 6. – 3. 7., 5.–8. 7.
www.zelenahora.cz
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Podle legendy stával na jeho místě světcův rodný
dům. V 17. století zde byl vystavěn kostel sv. Jana
Křtitele, který v roce 1734 ustoupil baroknímu
chrámu K. I. Dientzenhofera. Najdete zde volně přístupnou expozici pod věží kostela plnou informací
o životě a kultu sv. Jana a svatojánskou zahradu.
Více informací
Kulturní a informační centrum Nepomuk
náměstí A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk
tel.: +420 371 591 167
e-mail: infocentrum@nepomuk.cz
www.nepomuk.eu
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Národní kulturní památka
Památník Terezín zve
AKCE

VÝSTAVY

2. 9. Tryzna KEVER AVOT
Vzpomínková akce k uctění židovských obětí
nacistické genocidy v českých zemích.
 krematorium na Židovském hřbitově a pietní
místo u Ohře
 začátek v 11 hod. v krematoriu na Židovském
hřbitově
 pořadatel: Federace židovských obcí v ČR
a Pražská židovská obec

do 6. 9. VZPOMÍNKY
předsálí kina Malé pevnosti, putovní, dokumentární výstava Památníku Terezín
do 31. 10 KATEŘINA PIŇOSOVÁ – Sourozenci
červené nitě
výtvarná výstava – kresby, fotografie, objekty – výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti, cela č. 42
6. 6. – 31. 7. Výstava k výtvarné soutěži vzdělávacích oddělení Památníku Terezín
předsálí kina Muzea ghetta
19. 7. – 30. 9. Malý Trostinec
výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti, cela
č. 41, historická (dokumentární) výstava zahájená
vernisáží 19. 7. ve 14 hod.
9. 8. – 12. 10. prof. Miloš Michálek – Vzkazy
grafika, předsálí kina Muzea ghetta, výtvarná výstava bude zahájena vernisáží 9. 8. ve 14 hod.

13. 9. – 28. 11. Velká válka očima malířů
předsálí kina Malé pevnosti, historicko-výtvarná
výstava bude zahájena vernisáží 13. 9. ve 14 hod.
25. 10. 2018 – 31. 1. 2019 Marie Blabolilová –
Grafika
předsálí kina Muzea ghetta, výtvarná výstava bude
zahájena vernisáží 25. 10. ve 14 hod.
Doplňující a upřesňující informace jsou průběžně
zveřejňovány na www stránkách Památníku Terezín
v kalendáři akcí:
www.pamatnik-terezin.cz/kalendar-akci.

www.facebook.com/TerezinMemorial

www.pamatnik-terezin.cz

www.kampocesku.cz | 23

KAM na výlet

Areál štoly Starý Martin

Krušné hory chtějí
na seznam UNESCO

Expozice v objektu infocentra
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Za možností zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO stojí česko-německý projekt Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge. Hornictví má v Krušných horách tradici sahající až do
12. století. Hornická činnost se proto samozřejmě
podílela na spoluutváření krajiny a vytvářela její
ráz. Historie hornictví v Krušných horách se odráží
také ve společnosti. Má vliv na celý region a místní kulturu. V Krušných horách o zápis na seznam
usiluje „Hornická kulturní krajina Krupka“, která
zahrnuje například Městskou památkovou zónu
Krupka spolu s kaplí sv. Wolfganga na Komáří hůrce nebo štolou Starý Martin. Dále například vrch
Mědník v Měděnci, důl Mauritius v Hřebečné, Jáchymov a Horní Blatnou. Krušné hory jsou světově
zcela výjimečné rozmanitostí rudních i nerudních
nerostných surovin, které se v tomto malém geografickém prostoru vyskytují, od stříbra, cínu, olova

či železa přes kobalt, vizmut, nikl nebo wolfram až
po černé uhlí a uran. V Krušných horách je možné
dodnes najít řadu technických památek souvisejících s hornictvím, které zobrazují rozličné techniky
těžby nerostných surovin a její vývoj. Žádný jiný ze
světových hornických regionů nepřispěl k vývoji
hornických věd a věd o Zemi a ke vzniku a rozvoji
báňského vzdělávání tolik jako Krušné hory. O zápisu se rozhodne nejpozději v roce 2019.
Už dnes se ale Krupka pečlivě připravuje. V historické části města vybudovala nové Infocentrum
hornické krajiny Krupka, městem se pak vine naučná stezka Po stopách horníků. Trasa je vedena
po hlavních krupských těžebních revírech ve dvou
okruzích. Všichni příznivci turistiky, místní historie
a přírody tak mohou mít radost z naučné stezky,
která zájemce provede po hlavních krupských
těžebních revírech v lesním terénu nad Krupkou

foto © DA Krušné hory; foto Areál školy Starý Martin © Petr Vacek

Krušné hory mají šanci být zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO.
Dostaly by se tak po bok památkám v centru Prahy nebo Velké čínské zdi. Zápis
na seznam světového dědictví může znamenat nebývalý rozvoj cestovního ruchu.
Očekává se zvýšený zájem o Krušné hory u domácích, a především u zahraničních
turistů.

KAM na výlet
naučné stezky měří 10 km a nabízí 6 informačních
tabulí s popisem významných historických důlních
děl na území Krupky, Horní Krupky a Komáří vížky.
Na tomto velkém okruhu je naproti kapli svatého
Wolfganga vybudován dřevěný turistický přístřešek,
kde je možné si odpočinout nebo popovídat s přáteli. Obě trasy jsou zřetelně značeny, takže se nikdo
nemusí bát, že by sešel z cesty a nevěděl, kde stezka
pokračuje. Začátek tras je pro oba okruhy společný.
Výchozím bodem je nově vybudované informační
centrum v Husitské ulici, odkud stezka vede pod
hradem a Horskou ulicí směrem ke štole Starý Martin. Pod štolou se však oba okruhy rozdělují na dva
směry. Kratší okruh vede přes místní osadu Ve Vísce
zpět do Krupky. Delší okruh vede kolem štoly Starý
Martin na Komáří vížku a sestup z horského hřebene
je značen kolem Kotelního rybníka.
Do nové turistické sezony vstoupila Krupka
také s novým informačním centrem v historické
části města. Pod přísným dohledem památkářů
byly do nového objektu začleněny původní gotické sklepy i čelní kamenná stěna. Celá budova
je koncipována jako multifunkční objekt, který
bude využíván nejen jako klasické turistické centrum v přízemí, ale obsahuje také výstavní prostory
odkazující na hornickou tradici regionu. Expozice
obsahují textové dokumenty, nerosty i hornické
vybavení, které návštěvníka seznámí s hornickou
historií Krušných hor a samozřejmě celého krupského revíru. Součástí stavby jsou také konferenční
a vzdělávací prostory, které budou sloužit každé-

Nové infocentrum v Krupce

Bazilika Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově

Pozůstatky hradu Krupka

Kaple sv. Wolfganga na Komáří vížce

Historické jádro města

ve dvou okruzích. První kratší okruh je určen pro
rodiny s dětmi. Na trase dlouhé 4,5 km najdou návštěvníci 10 informačních tabulí, které obsahují
spoustu informací o historii těžby cínu v Krupce,
zajímavosti o hornictví a pro děti interaktivní seznámení s faunou i flórou okolních lesů. Delší trasa

mu, kdo o to projeví zájem. Otevírací doba informačního centra bude celoročně od úterý do neděle 9–17 hodin.
Na zápis na Seznam světového dědictví
UNESCO se připravují celé Krušné hory. Destinační agentura Krušné hory připravila na letošní rok

pro turisty „hornickou ochutnávku“. „Nejen Krupka
a Měděnec, ale celá destinace Krušných hor a podhůří
je historicky spjata s hornictvím. Připravili jsme proto
projekt Hornická stezka Krušných hor. Turistům chceme představit atraktivní turistické cíle, které jsou v historii či v současnosti spojeny s hornictvím a těžbou.
Jedná se například o stará důlní díla a prohlídkové štoly, ale také o zdařilé rekultivace, které nemají ve světě
obdoby, nebo o cíle industriální turistiky, jako je Uhelné
safari. Vše najdou turisté uceleně popsané v novém
propagačním materiálu. Hornická stezka Krušných
hor bude mít také svou vlastní mapu,“ představila
projekt ředitelka Destinační agentury Krušné hory
Eva Maříková. Součástí projektu je vyhlídkový okruh
pro motorkáře, který začíná a končí v Podkrušnohorském technickém muzeu. „Bude 150 kilometrů
dlouhý a provede motorkáře po cestách hornických
památek a rekultivací. Myslíme ale také na cyklisty,
součástí tištěných materiálů budou vytyčené trasy pro
cyklisty rozličných náročností,“ doplnila Eva Maříková.
Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.
Klíny čp. 61, 436 01 Litvínov
mobil: +420 702 122 598
e-mail: reditel@krusne-hory.org
www.krusne-hory.org
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Trojzemí a jezero Kristýna
Výjimečné místo, kde se setkává Česko, Polsko a Německo. Řeka Lužická Nisa zde
napájí svými vodami okouzlující jezero Kristýna a poté opouští naše území.

Zámek Valdštejnů

foto © Město Litvínov

Litvínovský zámek pořádá celou řadu
výstav, na které vás zveme.
Výstava prací studentů a absolventů Akademie výtvarných umění v Praze je k vidění do
29. září. Do konce roku je k zhlédnutí výstava Fenomén továrny Heller & Schiller – historie výroby hraček Husch v Horním Litvínově. Poprvé
jsou vystaveny hračky z období let 1938–1945,
vzniklé pod vedením německé firmy Kurt Schmidt & Co. Doporučujeme výstavu Sochy Stanislava
Hanzíka, doprovázenou fotografiemi J. Sudka a filmem P. Skály. Některé sochy se objevily v českém
filmu Pupendo. Inspirací pro vás může být výstava
Vánoce a velikonoce po celý rok.
Otevřeno je st–ne od 10 do 17 hod. Vstupné je
50 Kč dospělí, 30 Kč senioři, 20 Kč děti a studenti,
90 Kč rodinné na všechny expozice.
Zámek Valdštejnů
ul. Mostecká čp.1, 436 01 Litvínov
mobil: +420 603 151 600
www.litvinov.cz

Venku je krásné letní počasí, a vy s rodinou nevíte, kam na výlet? Připravte svačinu, nasedněte do
auta a vyrazte za poznáním i zážitkem. Zaparkovat
můžete v Hrádku nad Nisou a odtud naučnou stezkou, vhodnou pro dětské kočárky či cyklisty, dojít
na Trojzemí. Nebo sem můžete dojít po česko-polské státní hranici.

Z Trojzemí se můžete vydat proti proudu Lužické Nisy, kde asi po jednom kilometru dojdete
k jezeru Kristýna. Jezero vznikalo postupným zatápěním lignitového dolu od roku 1970. Jezero má
v nejhlubším místě 28 m a rozlohu 14 ha. Je oblíbeným turistickým cílem, který v letní sezoně nabízí
ubytování v kempu s řadou možností volnočasových aktivit.
Kateřina Kohoutová, OA Holešovice

Trojzemí u Hrádku nad Nisou

foto © autor

Jezero Kristýna, Kateřina a pes obranář

Panny Marie, kostel Všech svatých, kostel sv. Jakuba, Diecézní muzeum v gotickém domě, expozice
baroka v Severočeské galerii, oblíbená městská
vyhlídka Kalich na Mírovém náměstí. Okruh je díky
hravé formě vhodný i pro děti.
Galerie marionet – 250 loutek a pohádkových dekorací na vás čeká v gotické věži, která
bývala součástí litoměřického opevnění. Více na
www.litomerice-info.cz.
Pro oddech dětí můžete navštívit městské koupaliště nebo se projet výletní lodí po Labi.
Informační centrum
Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice
tel.: +420 416 916 440
e-mail: info@litomerice.cz
www.litomerice-info.cz

V Litoměřicích můžete využít i turistické výletní lodní dopravy

Dílna ručního papíru je umístěna v historickém hradebním opevnění města. Kromě aktuální
výstavní expozice vás při prohlídce věže čeká ukázka
tradiční výroby ručního papíru s možností vytvoření
vlastního archu. Více na www.rucnipapir.com.
Muzeum křišťálový dotek – dotkněte se dlaní slavných českých a zahraničních osobností v unikátní expozici českého
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křišťálu, která je jediná svého druhu na světě. Více na
www.hunatmuseum.cz.
Pro zájemce o historii je připraven zajímavý okruh Církevní památky, který je bohatý na
jednotlivé objekty protkané tajemnými historickými příběhy církevními i světskými – katedrála
sv. Štěpána, věž u katedrály sv. Štěpána s výhledem na biskupskou rezidenci, kostel Zvěstování

Marta Kubišová v expozici Křišťálový dotek

foto © Město Litoměřice

Litoměřice zvou i rodiny s dětmi

KAM na výlet
Písečná pláž u hlavního mola

Šlapadla k zapůjčení

Lanové centrum

Letní vyžití na Kamencovém jezeře

foto © Podkrušnohorský zoopark

Koupání, ubytování i zábavu nabízí areál Kamencového jezera. Tento světový
unikát se nachází v samotném městě Chomutov. Rozloha celé vodní plochy jezera
je nyní 16,3 ha a maximální hloubka je 3,3 m.
Voda v Kamencovém jezeře je svým druhem
jedinečná nejen v České republice, ale i ve světě. Je
obohacena o řadu chemických látek, které způsobují, že její vlastnosti mají velmi blahodárný vliv na
lidský organismus.
V areálu je i široké spektrum sportovního vyžití. Návštěvníkům jsou k dispozici volejbalové
a basketbalové hřiště, stůl na ping-pong, minigolf
a půjčovna pramic, šlapadel a paddleboardů. Děti
se mohou proběhnout po lanovém centru a nechybí
ani skluzavka a tobogan. Kamencové jezero nabízí
rekreantům dvě písčité pláže. Obě se chlubí novým

bílým pískem. Na hlavní pláži rekreanti naleznou
nové molo, prolézačky a houpačky pro děti a půjčovnu lodiček a šlapadel. Hned za pláží jsou udržované trávníky, které poslouží zase těm, kteří preferují
opalování na krásně zelené trávě. Pláž na druhém
břehu jezera upoutá především dětským hřištěm.
Do areálu je však zakázán vstup se psy. Kemp u Kamencového jezera nabízí ubytování v chatkách se
sociálním zařízením i bez něj, dále v karavanech, na
ubytovně nebo si lidé mohou postavit stan. Během
celého léta je pro návštěvníky připraven bohatý program zábavy, od výtvarné dílny až po bodyzorbing.

mobil: +420 777 187 843
e-mail: recepce@kamencovejezero.cz
facebook: @kamencakchomutov
www.kamencovejezero.cz
Dětské hřiště na pláži

průvodce. Pro děti je připraveno lanové centrum.
Součástí zooparku je i unikátní muzeum v přírodě
– skanzen Stará Ves, kde si přijdou na své milovníci
starých řemesel a statků.
facebook: @zoochomutov
www.zoopark.cz

foto © Podkrušnohorský zoopark: Medvěd hnědý (M. Brtnický), Makak magot (M. Andělová)

Medvěd hnědý – Míša

Eurosafari

Zoopark Chomutov
Podkrušnohorský zoopark je hlavním turistickým cílem Chomutova ve všech
ročních obdobích. V zooparku mohou návštěvníci zahlédnout přes 160 různých
druhů zvířat.
Děti i dospělí se jistě zastaví u malých aktivních opiček – makaků magot, tam je totiž živo
neustále. Nebo u tuleňů, kteří mají, podobně jako
ostatní zvířata, dobré povědomí o čase, a jakmile
přijde čas krmení, netrpělivě vyhlížejí svého ošetřovatele. Krmení se mohou účastnit i návštěvníci,
koná se denně v 11 a ve 14 hodin. Nejvíce rušno
ale bývá v ptačích voliérách, kde lidé procházejí
přímo mezi opeřenci, vidí je hnízdit, létat a hlavně
je slyší neustále štěbetat. Velmi zajímavé také bývá

pozorování medvědů hnědých, kteří se moc rádi
v horkých dnech koupají v rybníčku. Zvířata v hlavní
části zooparku lákají návštěvníky hlavně proto, že se
s nimi jinde než v různých zoo jen tak nesetkají. Naproti tomu hospodářská zvířata zase přitahují pozornost hlavně těch, kteří mají rádi bližší kontakt, ráda
se totiž pomazlí. Na statku se setkají s králíky, slepicemi, holuby i kozami, koňmi či ovcemi. Návštěvníci
také mohou využít Safari expres a dojet do výběhu
Eurosafari, který je doplněn o komentovaný výklad

Makak magot
Vlk euroasijský
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Průčelí zámku

Šálek s podšálkem Vivat Böhmen
– nejstarší výrobek klášterecké porcelánky z r. 1794

Detail thunského servisu
– terina na polévku s thunsko-salmovským znakem

Zámek Klášterec nad Ohří
Vážení výletníci, ptáte se, proč navštívit zrovna tuto památku? Věřte, že důvodů je
mnoho. Klášterecký zámecký areál nabízí hned několik NEJ.

Rusalka mutant v pohádkové zemi skřítků
paní Vítězslavy Klimtové
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vážících se k exponátům. Překvapí vás jídelní servis,
pro nějž služebnictvo nasazovalo život, aby ho zachránilo před zničujícím požárem zámku. Užasnete nad NEJvětším porcelánovým kusem, kterým je
dvoumetrová váza vyrobená v Ostrově nad Ohří.
Kromě historického porcelánu se pokocháte i současnou produkcí klášterecké porcelánky a sklárny
Moser Karlovy Vary. Klášterecká porcelánka je dnes
NEJstarší dosud produkující porcelánkou v Čechách.
Kromě porcelánu nabízí zámek prohlídku pohádkové země. Její součástí je NEJvětší expozice
skřítků (paní Vítězslavy Klimtové), kterou lze momentálně v ČR spatřit. Nejen děti, ale i dospělí tu
najdou svého spřízněného skřítka. Jako příklad
uveďme skřítka Dopíječe nebo Divoženku mutant.
Zajímá vás, jak vypadá stvoření, které vám věčně
schovává drobné předměty, a je tak NEJvíce rozšířeným skřítkem všech domácností? Přijďte a spatřete
Zášupšáka neboli Schovávače na vlastní oči.
Mimo to pohádkový okruh představuje historické loutky rodiny Matěje Kopeckého a zámeckou
věž. Ta vás okouzlí jednak překrásným výhledem na
údolí řeky Ohře, ale i legendami Krušnohoří a jejich
poutavou prezentací.
Okruh atraktivit obsahuje NEJvětší zajímavosti zámeckého areálu. Sem patří více než 5 000

Rodokmen z porcelánových destiček v hrobce rodu Thunů

historických knih, minerály z Krušných hor, věž
a thunská hrobka. Z minerálů určitě oceníte ciboušovské ametysty, krášlící např. kapli sv. Kateřiny a kapli sv. Kříže na Karlštejně a kapli sv. Václava
ve svatovítské katedrále na Pražském hradě. Lákadlem pro mnoho návštěvníků je bezpochyby hrobka rodu Thunů s výjimečným rodokmenem z porcelánových destiček. Cestou do hrobky projdete
částí zámeckého parku, který se v současnosti řadí
k NEJlépe zachovalým historickým parkům Ústeckého kraje. V parku, kromě mnoha druhů vzácných
dřevin, najdete salu terrenu se sochami významného sochaře Jana Brokoffa a sedm kaplí jakožto sedm
bolestí Panny Marie.
Ještě váháte? Těšíme se na vaši návštěvu!
Zámek Klášterec nad Ohří, p. o.
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 375 436
e-mail: info@zamek-klasterec.cz
http://zamek.klasterec.cz

text © Mgr. Kristýna Sladomelová; foto © Roman Novotný

V interiérech prvního zámeckého patra se nachází NEJvětší muzeum porcelánu v České republice. Máte jedinečnou příležitost spatřit na vlastní oči
NEJstarší výtvor klášterecké porcelánky z roku 1794
s názvem Vivat Böhmen. Než se malý porcelánový
šálek roku 2010 vrátil do své domoviny na klášterecký zámek, strávil řadu let v depozitáři Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM). Jeho historie
je však mnohem zajímavější.
UPM je vlastníkem valné většiny exponátů, které
lze v muzeu porcelánu spatřit. Z jeho sbírek vás na
zámku zaujme i rozverná a zároveň praktická figurální plastika. Najdete zde oblíbené figurky dvou
tváří. Omládnete a prozřete u kouzelného zrcadla.
Zapojíte fantazii a důvtip při záludných hádankách

KAM pro děti

Via Ferrata

Děčín pro rodiny

Když malí nevědí, velcí poradí…

Děčín, nejníže položené město na Labi, je ideálním místem pro relaxaci a volný
čas. Město ležící v těsném sousedství národního parku České Švýcarsko nabízí
dobrodružné výpravy za překrásnou přírodou protkanou četnými vyhlídkami,
romantickými zákoutími a velkolepými skalními masivy. Adrenalin, památky,
výlety po řece, zoologická zahrada, aquapark nebo relaxace u dobrého vína nebo
kávy, to je jen stručný výčet možností, které zde můžete zažít.
Děčínský zámek

foto © statutární město Děčín

Rodiny s dětmi najdou přímo ve městě mnoho
zajímavých aktivit, na které budou dlouho vzpomínat. Ti odvážnější si mohou zajít na největší komplex zajištěných cest a vylézt si sto metrů dlouhé
trasy na vrchol Pastýřské stěny. Cestou se mohou
kochat překrásnými výhledy na město a jeho dominantu zámek a na nejhlubší pískovcový kaňon
Evropy. Ferratových cest je 16 různé obtížnosti
a s výstupem jim mohou pomoci zkušení instruktoři. Ty je možné si objednat v Turistickém informačním centru. Stejně tak si lze zapůjčit raft a projet se

Rafty na Labi

Zoo Děčín

Labským kaňonem po řece. Skvělou kombinací je
potom návrat zpět na kole po Labské stezce. I tuto
službu vám zařídí informační centrum.
V horkém letním počasí si pak můžete odpočinout v zoologické zahradě. Ta je ukryta v lesoparku
na Pastýřské stěně. Její návštěvu spojte s návštěvou další dominanty města, vyhlídkové restaurace.
Za návštěvu jistě také stojí děčínský zámek
a jeho prohlídky s Černým rytířem, zámecký park
a zahrady s pávy. Zámek na skále s interesantní
Tiské stěny; autor Zdeněk Patzelt

1. Jaký medvěd se chová v Zoo Děčín?
a) medvěd východosibiřský
b) medvěd aljašký
c) medvěd grizzly
2. V národním parku České Švýcarsko se
nachází nevětší pískovcová brána v Evropě.
Jak se nazývá?
a) Labská brána
b) Pravčická brána
c) Hřenská brána
3. Jak dlouhá je přístupová cesta na zámek,
tzv. Dlouhá jízda?
a) 150 m
b) 292 m
c) 322 m

?

Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo na
adresu redakce. Deset autorů správných
odpovědí obdrží do města Děčín zajímavé ceny.

přístupovou cestou a nádhernou Růžovou zahradou
rozhodně nesmíte při návštěvě Děčína vynechat.
Pokud jste lovci filmových míst, v Děčíně
a okolí jich najdete nepřeberné množství. V nedalekém skalním městě Tiské stěny se natáčely Letopisy Narnie, pohádka Malá mořská víla a několik
amerických akčních filmů. V tajemném Dolském
mlýně se natáčela legendární Pyšná princezna.
Děčín je město mnoha možností, neopakovatelných přírodních scenérií a aktivních zážitků. Přijeďte se přesvědčit sami. Litovat určitě nebudete.

Dolský mlýn; autor Dračka

Město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV
tel.: +420 412 532 227
mobil: +420 727 975 773
www.facebook.com/decinproturisty/
www.mmdecin.cz
www.idecin.cz
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Kam na in-line bruslích
v Libereckém kraji?
Inspirujte se našimi tipy, které vás zavedou na ty nejhezčí úseky s kvalitním
povrchem a zajímavostmi v okolí tras. V Liberci máte hned několik možností,
kde se projet na bruslích.
V areálu Sport Parku Liberec najdete víceúčelovou dráhu o délce 1,37 km, vhodnou zejména pro in-line bruslaře či malé cyklisty. Také v Rekreačním areálu Vesec můžete využít místní
okruhy pro vyjížďku na bruslích. Okruh na stadionu je vhodný spíše pro začátečníky, kteří zde najdou i půjčovnu bruslí. Pokročilejší bruslaři pak
mohou využívat jeden z náročnějších běžeckých
okruhů. Dalším tipem je projížďka dlouhá 3 km po
cyklostezce podél řeky Nisy přímo z centra města
k liberecké jízdárně.
V Jizerských horách doporučujeme vyjížďku
podél přehrady Souš směrem na Smědavu o délce 8 km. Asi 2 kilometry okolo přehradní nádrže je
rovina, následuje 5 km stoupání a dále sjezd 1 km
k chatě Smědava.
Vodní nádrž Mšeno v Jablonci nabízí 1 km
dlouhou stezku pro bruslaře po východní straně
přehrady. V letních měsících se dá bruslení spojit
s koupáním v přehradě, která patří mezi největší
městské přehrady ve střední Evropě. Najdete tu písečné i travnaté pláže a můžete vyzkoušet i plážový volejbal, windsurfing, potápění a jachting.
V bývalém vojenském prostoru Ralsko si přijdou na své všichni vyznavači in-line bruslení.
Multifunkční areál u Bělé pod Bezdězem nabízí
Panská skála
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nejen 7,2 kilometru in-line stezek, ale také vyhlídku na hrad Bezděz z nově postavené rozhledny,
lanové centrum, naučnou stezku nebo pro malé
návštěvníky dětskou zoo. Pro bruslení se dá využít
i plocha bývalého letiště s kvalitním betonovým
povrchem a drahách o celkové délce 5,5 km.
Cyklostezka Varhany vede po bývalé železniční trati z České Lípy do Kamenického Šenova
a nabízí stezku 17 km dlouhou s hladkým asfaltem
a krásnou přírodou v okolí stezky. Za návštěvu určitě stojí nedaleká Panská skála, často nazývaná
jako Kamenné varhany a známá z pohádky Pyšná
princezna. V okolí České Lípy můžete využít pro
výlet na bruslích cyklostezku vedoucí z České
Lípy do Vlčího Dolu, která je také vybudovaná na
zrušené železniční trati. Celková délka je necelých
5 km.
Velmi oblíbenou trasou je úsek o délce 6 km
mezi Dolánkami a železničním mostem v Rakousích v Českém ráji. Jedná se o jeden z úseků
dálkové cyklotrasy Greenway Jizera. Aktivní vyžití
můžete spojit s návštěvou Dlaskova statku, kde
najdete expozici Hospodářův rok přibližující život
hospodáře v průběhu celého roku.
www.liberecky-kraj.cz

KAM pro děti

Pilotní díl seriálu Spark
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Scéna z filmu Milada

Filmový

Město Liberec má ve svém centru velmi zachovalou a ucelenou německou
architekturu, díky které je mezi filmovými produkcemi z celého světa často
vyhledáváno jako autentická kulisa pro historické příběhy. Mnohdy město
nepředstavuje samo sebe, ale některou z evropských metropolí.
Za poslední tři roky navštívily město pod
Ještědem štáby z celého světa. Natáčela tu čínská produkce historický seriál The Last Visa, německá produkce tu natáčela hned 2× – filmovou
verzi německého románu Landgericht a příběh
o slavném dramatiku Bertoltu Brechtovi. Naši
čeští filmaři v Liberci natočili část příběhu o horolezci Joskovi Smítkovi, který jste v kinech
mohli vidět pod názvem Tenkrát v ráji. Natáčel
se tu také historický film Milada, který popisuje dramatický život političky Milady Horákové.
Dosud největším projektem bylo loňské natáčení
prvního hraného historického seriálu společnosti
National Geographic – GENIUS o Albertu Einsteinovi, kterého ztvárnil slavný Geoffrey Rush.
Při komentovaných prohlídkách liberecké radnice „Po stopách filmu“ se dozvíte, jaké další filmy
se v Liberci natáčely. Během prohlídky uvidíte, jaké
proměny prodělaly radniční interiéry v jednotlivých filmech či seriálech, a dozvíte se také zajímavosti z filmového zákulisí. Prohlídky se konají vždy

foto © statutární město Liberec

Jiří Vyorálek jako Klement Gottwald ve filmu Milada

Orlando Bloom v seriálu Carnival Row na libereckém nádraží

Tenkrát v ráji

Oscarový režisér Ron Howard
s primátorem města Tiborem Batthyánym

jednou měsíčně a jejich termíny najdete na webu
visitliberec.eu.
Informace o prohlídkách jsou také na
www.facebook.com/liberecfilmoffice.
Městské informační centrum Liberec
nám. Dr. E. Beneše 23
460 01 Liberec 1
e-mail: info@visitliberec.eu
www.visitliberec.eu

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Ve kterém roce získal projekt Liberec
Film Office ocenění Film Friendly Region?
a) nikdy
b) 2016
c) 2018
2. Který herec ztvárnil dospělého Alberta
Einsteina v seriálu GENIUS?
a) Geoffrey Rush
b) Ron Howard
c) Jan Jiráň
3. Který „pirát z Karibiku“ v Liberci ještě
nenatáčel?
a) Orlando Bloom
b) Johnny Depp
c) Geoffrey Rush

?

Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo na
adresu redakce. Deset autorů správných
obdrží ceny od Statutárního města Liberec.
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kdy bylo založeno Divadlo Drak?
a) 1954
b) 1956
c) 1958
2. Válečné museum 1866 bylo otevřeno?
a) 3. 7. 1936
b) 3. 7. 1966
c) 3. 7. 1986
3. „Pravěká vesnice“ Všestary je ukázkou
života v době?
a) kamenné a měděné
b) hliněné a cínové
c) žulové a kovové

HRADECKO dětem

Archeopark Všestary
http://archeoparkvsestary.cz

?

Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od Destinační
společnosti HRADECKO zajímavé ceny.

Labyrint loutek Divadla Drak
http://labyrint.draktheatre.cz

Zoopark Stěžery
www.zoostezery.cz

Chlum
www.chlum1866.cz

Městské lesy v Hradci Králové
www.mestske-lesy.cz

Pohádkové putování
www.ic-hk.cz/2/Aktuality
Třebechovice – koupaliště
www.tstrebechovice.cz/koupaliste-bor
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Krňovice
www.krnovice.cz

Hradecko – správný cíl vaší cesty!
www.hradecko.eu

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jméno Zilvara z chudobince je…
a) Francek
b) Tonda
c) Pepek
2. Kolik by bylo dnes M. D. Rettigové let?
a) 198
b) 233
c) 284

?

Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od Městského
informačního centra Rychnov nad Kněžnou
zajímavé ceny.

Putování se Zilvarem!
Určitě všichni dobře znáte Karla Poláčka a jeho dílo „Bylo nás pět“. Hlavními
postavami jsou kamarádi Petra Bajzy, syna majitele koloniálu. Putování se
Zilvarem zpříjemní prázdninový páteční večer všem, kdo se chtějí poučit,
ale hlavně pobavit.
Skrze známé scénky z knihy či filmu projdete historií města i tehdejšího života. Pro děti je připraveno několik soutěžních otázek a úkolů – odměnou
je Zilvarova sladká odměna. Během programu
vystoupí z minulosti také Magdaléna Dobromila
Rettigová, která v Rychnově dopsala svou slavnou
kuchařku, nebo na závěr prohlídky můžete rozezvučet třetí největší zvon v Čechách – Kryštof.
pátky: 20. 7.; 27. 7.; 17. 8.; 24. 8. (za příznivého počasí)
od: 18 hod. u kašny na Starém náměstí
vstupenky: 80 Kč dospělí, 40 Kč děti od 6 let
rezervace v infocentru: osobně, telefonicky,
e-mailem (do pátečních 11.30 hod.)
PRÁZDNINOVÉ POHÁDKOVÉ PÁTKY – během
letních prázdnin 6. 7. – 17. 8. od 17 hod. na nádvoří
Pelclova divadla herci a loutkoherci nabízejí dětem
zážitky ze světa princezen a draků, skřítků i víl. Za
nepříznivého počasí se program přesouvá do Pelclova divadla. Vstupné dobrovolné. www.kulturark.cz

sobota 25. 8. | 10–22 hod.
10 zahájení a 10.05 BraAgas – world music
10.30 Žonglér Pupa
11 Jak zvířátka k Petrovským přišla – Divadlo
eMILLIon
12 Ukázky umění jízdy na koních
12.30 Šermířské představení SHŠ TAS
13 Sokolník – ukázka výcviku dravců
13.30 Zvědavá pohádka – Divadlo Jójo
14.10 Balestra – šermířské představení „Baroko“
14.30 Žonglér Pupa
15 TURNAJ NA KONÍCH
15.30 Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Divadlo Jójo

16.10 BraAgas – world music
16.40 Balestra – šermířské představení „Gotika“
17 Sokolník – ukázka výcviku dravců
17.30 Šermířské představení – SHŠ TAS
18 Indiánská pohádka – divadlo eMILLIon
18.40 Žonglér Pupa
19.10 BraAgas – world music
19.30 Balestra – šermířské vystoupení „Baroko“
20 Pohádka na dobrou noc – Divadlo eMILLIon
20.40 Žonglér Pupa
21.10 BraAgas – world music
21.40 Ohňová show
doprovodný program pátek–sobota: • lukostřelba • dílny pro děti
sobota od 10.00: výstava historických vozidel –
Kolowratský zámek
Více na
www.rychnovsko.info
www.kulturark.cz
www.rychnov-city.cz

RYCHNOVSKÝ JARMARK
Poláčkovo náměstí
24.–25. 8. 2018
pátek 24. 8. | 16–22 hod.
16 zahájení a Kapela Klapeto – staropražské písně
17 Dlouhý, Široký a Bystrozraký – divadlo Na větvi
18 Kapela Klapeto – staropražské písně
18 Cesta za poznáním s „Déčkem“
19 Bajaja – divadlo Na větvi
20 Průvod účinkujících
21 GNOMUS elektric – rocková kapela
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Nový turistický cíl v Ústí nad Orlicí
Návštěvníci Ústí nad Orlicí mohou nově navštívit revitalizovaný park u kostela
Nanebevzetí Panny Marie v centru města. V parku jsou vydlážděny cesty,
vybudovány odpočinkové zóny a upravena a vysázena zeleň.
Nově je možné
projít přes park z centra města k Roškotovu divadlu, národní
kulturní
památce.
Park se nachází na
místě starého hřbitova a svému účelu
přestal sloužit v roce
1893. Zůstala zde
hřbitovní kaple, která
byla přejmenována
Meditační kaple v parku u kostela Nanebevzetí Panny Marie
na kapli meditační
23. 6. Inscenovaná návštěva T. G. Masaryka v Ústí
a byla zasvěcena sv. Janu Pavlu II. Tato kaple zve
nad Orlicí v roce 1929
k meditaci, ztišení a spočinutí. Je vyzdobena mal18. 8. Oustecká staročeská pouť: letos v duchu nábou i sochami andělů, skleněnou mozaikou a nevratu k tradicím
tradičními trubicovými zvony. Meditační kaple
vyzařuje sílu života, který je tvořen láskou i obětí
Turistické informační centrum
a reflektuje úctu k životu od jeho počátku až k jeho
Sychrova 16, 532 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271
závěru.
e-mail: ic@muuo.cz
Zveme vás k návštěvě klidného a relaxačního
www.ustinadorlici.cz
místa v našem městě. Můžete zde meditovat, odpočívat, udělat si malý piknik a pak třeba pokračovat v dalším putování po našem městě či okolí.

Náchodem
s Dannym Smiřickým
Město Náchod je neodmyslitelně spjato s místním
rodákem Josefem Škvoreckým, který se jako světově
známý spisovatel rád vracel ve svých dílech do svého
rodiště. V letošní hlavní turistické sezoně ožijí náchodské
ulice každou prázdninovou neděli Festivalem zážitků,
který si pro návštěvníky města připravila destinační
společnost Branka, o. p. s.
Během procházky městem s průvodcem se přenesete do období
2. světové války, kdy se mladý Škvorecký alias Danny Smiřický „pere“ nejen
se životem, ale i s nelehkou nastávající dobou. Při prohlídce města se seznámíte nejen s díly Škvoreckého, jejichž děj byl zasazen právě do Náchoda,
ale i se skutečnými příběhy osob, které se v jeho knihách objevují. Procházka s Dannym bude začínat každou neděli v červenci a srpnu ve 14 hodin
u Městského informačního centra na Masarykově náměstí. Zájemci o tuto
prohlídku se mohou hlásit na tel. čísle +420 777 642 009 (počet účastníků
je omezen). Po prohlídce se mohou návštěvníci zastavit na výstavě „Hrdý
Náchoďák Josef Škvorecký“, která bude umístěna ve výstavní síni Muzea
Náchodska (roh Zámecké a Tyršovy ul.) do 2. září 2018. K vidění budou knihy, obrazy, ocenění, fotografie i samotná díla Josefa Škvoreckého.
Městské informační centrum Náchod
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
tel.: +420 491 426 060
mobil: +420 778 411 680
e-mail: infocentrum@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz
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Město Náchod, Muzeum Náchodska
a Státní okresní archiv Náchod

vás zvou na

výstavu
Hrdý
Náchoďák
Josef
Škvorecký
Výstavní síň Muzea Náchodska, Tyršova ulice 247, Náchod
úterý až neděle 9–12, 13–17 hodin

Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 25. června 2018 v 16 hodin
Výstava potrvá do 2. září 2018
Těšit se můžete na knihy, obrazy, ocenění, fotograﬁe
a jiné předměty ze života a díla slavného náchodského rodáka.

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kde najdete největší model mamuta na
světě?
a) v Mladějově
b) na Dolní Moravě
c) v perníkové chaloupce
2. Kde přebývá drak Kyšperák?
a) v Letohradě
b) v Pardubicích
c) na Veselém Kopci
3. Kde se nachází Království perníku?
a) pod Kunětickou horou
b) na pardubickém zámku
c) pod Králickým Sněžníkem

Obří mamut – Resort Dolní Morava

Léto v Pardubickém kraji –
zážitky pro děti i rodiče
Horké letní dny jsou jako stvořené nejen ke koupání. Ale také k rodinným výletům
a návštěvě nevšedních míst, které zaujmou malé návštěvníky i jejich doprovod.
Obří mamut pod Králickým Sněžníkem – interaktivní atrakce pro děti v podobě 13 m vysokého
mamuta je novinkou na Dolní Moravě a zároveň
největším modelem mamuta na světě. V prvním
naučném patře se děti dozvědí perličky ze života
mamutů, druhé hrací patro je plné dřevěných kůlů,
tunelů a lanových lián. Najdete tu i jeskyni, odkud
se ozývá autentický řev mamuta. Resort na Dolní
Moravě nabízí i spoustu dalších zážitků – přesvědčte se sami. www.dolnimorava.cz
Mladějovská úzkokolejka

Výlet mladějovskou úzkokolejkou – 11 km dlouhá mladějovská úzkokolejka na Moravskotřebovsku byla vybudována na sklonku 1. světové války.
Po celou dobu provozu sloužily na této trati převážně parní lokomotivy. Některou z nich se můžete
svézt i vy. Výlet můžete spojit s prohlídkou Průmyslového muzea Mladějov s expozicí železniční,
silniční, zemědělské a stavební techniky v areálu
bývalého šamotového závodu.
www.mladejov.cz

Ježibaba v perníkové chaloupce

Království perníku pod Kunětickou horou – originální tip na rodinný výlet. Perníková chaloupka
pod Kunětickou horou vám dá ochutnat medové
zážitky a užít si zábavný výklad během prohlídky. Dospělé zaujme třeba historie perníkářského

?

Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od Destinační
společnosti Východní Čechy zajímavé ceny.
řemesla a děti se mohou neobvykle zamyslet nad
pohádkou O perníkové chaloupce.
www.kralovstvi.cz
Muzeum v přírodě Veselý Kopec – chcete se dozvědět více o bydlení a hospodaření zemědělců od
poloviny 19. do poloviny 20. století? Potom navštivte muzeum v přírodě na Veselém Kopci u Hlinska.
Vedle unikátních expozic na vás čekají tematické
programy nebo akce pro rodiny s dětmi.
www.vesely-kopec.eu
Letohrad plný lákadel – malebné městečko v podhůří Orlických hor nabízí rodinám s dětmi kromě
Muzea řemesel nebo Tvrze Orlice také zámecký areál
se strašidelnou jeskyní, kterou obývá drak Kyšperák
s dalšími strašidýlky. Pokud máte pro strach uděláno,
vydejte se na jednu ze strašidelných nočních prohlídek: 13. a 27. 7. nebo 3. a 17. 8. (nezapomeňte se
předem objednat). www.info.letohrad.eu
Další tipy na rodinné výlety
www.vychodnicechy.info

Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec
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Pohled na město

umístěna interaktivní expozice Cesty časem, která
nabízí poznání třebíčské historie a historických řemesel. Určená je především pro děti a mládež.
Krásná příroda – v okolí Třebíče se také nachází
řada přírodních zajímavostí. Přírodní krásy můžete
poznávat pěšky i na kole.
Více na www.visittrebic.eu
Rozhledna na Pekelném kopci

Navštivte to nejlepší z Třebíče
Město Třebíč se rozkládá v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny v Kraji
Vysočina na obou březích řeky Jihlavy. Město s dlouhou historií je známé
především památkami zapsanými na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO, a to bazilikou sv. Prokopa a židovskou čtvrtí s židovským
hřbitovem. Třebíč vám toho ale nabízí daleko víc!
Rozhledny a vyhlídková místa – milovníci rozhleden
si v Třebíči přijdou na své. Kromě 75 metrů vysoké
městské věže, která je dominantou města, můžete
Třebíč a okolí obdivovat z rozhledny na Pekelném
kopci nebo z vodojemu Kostelíček, který byl upraven na veřejně přístupnou expozici vodárenství
s vyhlídkovou plošinou.
Vodní radovánky – nejen v letních měsících můžete
navštívit Aquapark Laguna, který nabízí kromě plaveckého bazénu zábavní a relaxační část.

Věda a poznání – v areálu bývalé továrny BOPO
najdete jediné science centrum na Vysočině – Ekotechnické centrum Alternátor. V expozici Věda na
kouli může návštěvník zhlédnout například simulace přírodních a vesmírných jevů nebo zobrazení
letového či námořního provozu na zeměkouli atd.
Když je trochu škaredě – třebíčských zámek ve
svých prostorách skrývá interaktivní expozice Muzea Vysočiny, konkrétně expozici mineralogickou,
zámeckou, klášterní a muzejní. V předzámčí je pak

Na Třebíčsku si to zamilujete
Třebíčsko se nachází v moravské části Českomoravské vrchoviny a je součástí
Kraje Vysočina. Tvoří je oblasti Třebíčsko, Náměšťsko, Hrotovicko, Jaroměřicko,
Moravskobudějovicko a Jemnicko. Třebíčsko láká k návštěvě nejen milovníky
historie a kultury, ale také milovníky přírody, nachází se totiž v jedné z ekologicky
nejčistších oblastí České republiky. Malebný ráz zdejší krajiny a čistá příroda
vytvářejí vhodné podmínky pro relaxaci i aktivní odpočinek v podobě turistiky či
cykloturistiky.

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Místa, která si na Třebíčsku zamilujete:
Třebíčské památky UNESCO – bazilika sv. Prokopa je
odborníky řazena ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu. Židovská čtvrť v Třebíči je jediný doklad židovské kultury mimo území
Izraele zapsaný v prestižním seznamu UNESCO.
Kostel sv. Víta – ve městě Jemnice se nachází gotický kostel sv. Víta, který byl v 15. století součástí františkánského kláštera. Pod kostelem se
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nacházejí podzemní prostory, které byly v roce
2007 uznány za kulturní památku.
Mohelenská hadcová step – patří mezi nejcennější rezervace v České republice. Její jedinečnost je
dána unikátní faunou a flórou, která se zde vyskytuje.
Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou – barokní zámek patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol.
18. stol. u nás i v Evropě. Současně se zámkem
vznikla i zámecká zahrada francouzského typu.
Státní zámek Náměšť nad Oslavou – jedná se
o výjimečný doklad renesančního stavitelství na
Moravě.

Zámek Náměšť nad Oslavou

Více na www.destinace-trebicsko.cz

Krajina na Třebíčsku

KAM na výlet

Poznejte jižní Moravu a vyhrávejte s Loguj!
Chystáte se na dovolenou na jižní Moravu? Hledáte tipy na výlety, kam v létě
vyrazit? Chcete si zpestřit chození po památkách a dozvědět se něco navíc?
Jihomoravský kraj připravil interaktivní hru Loguj! právě pro vás.
Je to průvodce po půvabné krajině jižní Moravy ukrytý za sklem mobilního telefonu nebo
tabletu, díky kterému si užijete zábavu při luštění
tajenky, a ještě přitom objevíte zajímavé osobnosti
a historii míst, na která vás hra zavede.
Za správné vyluštění a zaslání tajenky po navštívení všech míst získá každý odměnu, a navíc
můžete vyhrát zajímavé ceny, které do soutěže darovali partneři Jihomoravského kraje.

Stačí si stáhnout aplikaci do mobilu, zaregistrovat se a můžete začít hrát. Více informací naleznete na internetových stránkách loguj.jizni-morava.cz, Facebooku LOGUJ nebo přímo v aplikaci
do mobilu, která je volně ke stažení pro všechna
mobilní zařízení. Užijte si léto se spoustou zábavy
a logujte!
www.loguj.jizni-morava.cz

Znojmo chutná
Když se řekne Znojmo, většina z vás si vybaví město okurek a vína. Ovšem město
Znojmo i s jeho okolím skrývá mnohem více chutí, které si každý může vychutnat
po svém. Navštivte druhé největší město jižní Moravy a objevte, jak Znojmo
chutná.

Historie
Historie města na vás dýchne v každé z jeho uliček,
které dohromady tvoří krásná romantická zákoutí.
Pyšnit se může i dvěma národními kulturními památkami, louckým klášterem a rotundou sv. Kateřiny.
Příroda
Krása města nezůstává pouze mezi hradbami.
Město tvoří pomyslnou bránu do Podyjí, takže sotva vykročíte z historického centra města, už jste
jednou nohou uprostřed nedotčené přírody národního parku.

Pivo
V roce 2015 se do Znojma po sládku Hostanovi
opět vrátila výroba piva. Pestrá nabídka znojemského piva jistě uspokojí nejednoho znalce tohoto
osvěžujícího moku.
Okurky
Znojmo jako ráj okurek, takhle je zná snad každý.
I přesto, že na Znojemsku již nejsou pěstovány
v takové míře jako kdysi, tradiční výroba této pochutiny zůstává v rukách místních drobných pěstitelů. Ti se svými výrobky každoročně pochlubí na
srpnových Slavnostech okurek.

Víno
Za tímto nápojem bohů sem návštěvníci cestují
celoročně. K okolním sklípkům a vinicím vás doveze Vinobus, lahodná vína si lze však vychutnat i na
mnoha vyhlídkách přímo ve městě.
Kultura
Ta vám tu nedá vydechnout, pestrý program je
zde zaručen během celého roku. Velikonoce, advent, kulturní léto, Znojemské historické vinobraní, Znojmo žije divadlem, Pivní slavnosti a spousta
dalšího.
Skloubení historie s panenskou přírodou
a dobrým jídlem a pitím vytváří zážitky, které si
vychutnáte všemi smysly.
#znojmochutna
www.objevteznojmo.eu
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Příště už se nespletete
Každý, kdo poslední dobou cestuje po našich vlastech, asi musí konstatovat, že
máme nejen krásnou přírodu a nádherné historické památky, ale také mnoho
dalších zajímavostí a atrakcí, které lákají naše turisty k zážitkům bez rozdílu věku.
Stejně tak přibývají zajímavé hotely, penziony a další místa, kde může unavený
turista strávit příjemné chvíle nejen pasivním, ale také aktivním odpočinkem.
To základní, co však v těchto zařízeních vždy bude vyhledávat, je odpovídající
vybavení, služby a příjemný personál.
Jak se však orientovat při výběru ubytování?
Je jasné, že lokalita je jedním z důležitých faktorů.
Turisté již dávno pracují s recenzemi, což je velmi
dobrý způsob, jak se dozvědět o zkušenostech
těch, kteří dané místo již navštívili. Nutno podotknout, že ne vždy jsou tyto informace objektivní,
ale pro základní orientaci dostačující. V neposlední řadě turisté vybírají ubytování také podle třídy
ubytovacího zařízení, lidově řečeno podle počtu
hvězdiček, kterými se pyšní. Zdaleka ne všichni
turisté však vědí, že klasifikaci, na základě které
se „hvězdy“ hotelům a penzionům přidělují, nemají všechny hotely a je u nás dosud dobrovolná. Asociace hotelů a restaurací se proto spojila
s ostatními 17 zeměmi Evropy a přidala se ke společné klasifikaci. Hotely, které tuto klasifikaci mají,
jsou vybaveny na základě stejných kritérií jako
například hotely v Rakousku nebo ve Švýcarsku.
Host má jistotu, že platí za ubytování, které svým
rozsahem vybavení a služeb opravdu odpovídá

www.hotelstars.cz
www.ahrcr.cz
Penzion U Zámku Mělník

Boskovice – město sedmizubého hřebene
Přemýšlíte o pohodové rodinné dovolené 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
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deklarovanému počtu hvězdiček. Každé zařízení je
podle této klasifikace Hotelstars Union zkontrolováno a teprve poté získá oficiální certifikát. Katalog
těchto klasifikovaných hotelů a penzionů je k nalezení na www.hotelstars.cz, kde si můžete udělat
také přímo rezervaci ve vámi vybraném ubytovacím zařízení. Na mnohých portálech pak jsou oficiálně klasifikovaná zařízení již označena.
Proto chcete-li předejít nepříjemnému zjištění,
že například čtyřhvězdičkový hotel neodpovídá
tomu, na co jste zvyklí v Rakousku, vybírejte z hotelů, které jsou skutečně klasifikované. Zeptejte se
na turistickém informačním centru nebo jednoduše navštivte stránky www.hotelstars.cz. To je
nejlepší cesta, abyste se příště již při svém výběru
nespletli.
Ing. Václav Stárek,
prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky

najde řadu možností pro sportovní vyžití pod střechou i v přírodě, nabízí se i řada možností pro ty,
kterým se nechce spát.
Sportovní vyžití nabízí areál v Červené zahradě, kde je umístěn moderní aquapark s relaxačním
a plaveckým bazénem, brouzdaliště, skluzavky
a tobogan. Zahrát si můžete badminton, beachvolejbal nebo pétanque. Využít můžete také tenisové
kurty, fotbalová hřiště a in-line plochu na zimním
stadionu.
Od dubna do října je přístupný nově vybudovaný areál singltrailů Boskovické stezky o délce
10 km, které se nacházejí nedaleko od centra města Boskovice v prostoru smíšeného lesa Doubravy.
Tento nově vybudovaný areál je vhodný pro půldenní sportování pro celou rodinu. Boskovické
stezky jsou určeny pro začátečníky a středně pokročilé vyznavače terénní cyklistiky, začínají i končí v areálu Sportparku Boskovice. Pro náročnější
vyznavače horských kol je vyznačen klasický MTB
okruh. Návštěvníci mohou využít atrakcí Western
parku včetně lanového centra, který se nachází
v těsném sousedství.

KAM pro děti

Když malí nevědí, velcí poradí…
Ve kterém kraji ČR
najdete Boskovice?
a) ve Středočeském
b) na Vysočině
c) v Jihomoravském

?

Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od města Boskovice
zajímavé ceny.
Po sportování si můžete odpočinout při prohlídce expozic Muzea regionu Boskovicka nebo
návštěvou zámku Boskovice, popřípadě výstupem
ke zřícenině hradu Boskovice.
www.boskovice.cz

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…

Léto v duchu tradic
a folkloru
Prožijte léto v duchu tradic, folkloru a historie ve Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm. Je to jedno z nejstarších a nejkrásnějších muzeí
v přírodě v Evropě. Pokud se chcete s tradičním Valašskem seznámit, určitě ho
musíte navštívit. Po celý rok zde probíhají skvělé akce inspirované folklorem,
lidovými zvyky a tradičními řemesly.
Valašsko je hornatý kraj ležící ve východní části
Moravy. Jeho základ tvoří oblasti Rožnovska, Valašskomeziříčska, Vsetínska a Valašskokloboucka.
Lidové obyčeje, zvyky, písně a tance jsou významnou součástí českého národního bohatství.
Kdo jsou Valaši?
Na území Moravy se Valaši dostali při valašském osídlování, jež probíhalo od 14. do 16. století.
Byly to kmeny pastevců, které přicházely i se svými
stády ovcí z východních částí karpatského oblouku
(tedy ze Zakarpatské Ukrajiny a Slovenska). Slovo
„valach“ znamenalo „pastevec“ a právě chovem
dobytka byli Valaši po staletí proslulí.
Lidová hudba a tanec
K tancům se na Valašsku zpívá za doprovodu
gajd, píšťal, houslí nebo malého cimbálu. Tanec,
hudba a písně tvoří jeden celek. K nejstarším párovým tancům na Valašsku patří třídobý tanec
„valaský“ a „točená“. Skládá se ze tří částí. První je
předzpěv chlapce, který přivolává dívku k tanci,
druhou je párové točení (víření) a ve třetím tančí
dívka a chlapec samostatně – otáčejí se a dělají figury. Velké oblibě se těší další valašský tanec
s dlouholetou tradicí – odzemek. Jedná se o improvizovaný sólový mužský tanec, který vznikal na
pastvě. Tanec je charakteristický vysokými skoky,
proto ho zatančí pouze fyzicky zdatný tanečník.
Valašské nářečí
Na Valašsku mluví lidé zvláštním jazykem – říká
se mu valašské nářečí. Jako by bohatost přírodních

1. V jakém kraji se nachází Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm?
a) Zlínský kraj
b) Olomoucký kraj
c) Moravskoslezský kraj
2. Co to znamená ve valašském nářečí
fryško?
a) rychle
b) pomalu
c) zima
3. Kdo je to gazda?
a) nádeník
b) hospodář
c) tanečník

?

Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
zajímavé ceny.
programy pro děti
20. 7. Pohádková noc v Mlýnské dolině
18. 8. Hravá dědina
5.–7. 9. Přivítání školního roku
21. 9. Podzimní putování s broučky
25.–26. 10. Podzimní prázdniny v muzeu
5. 12. Mikulášský podvečer
Nejen pro děti je připravena nová výstava
Hračky nejmilejší aneb Jak jsme si hráli.
Od 24. května mohou návštěvnici navštívit
také novou výstavu Dílna lidové umělecké výroby.
V sobotu 2. června byl slavnostně otevřen nový
Dětský dvorek.

krás Valašska měla vliv na bohatství řeči. Tradiční
mluva zdejších lidí je krásná, barvitá a melodická.
Toto nářečí je plné přejatých slov a změkčenin. Patří do východomoravské nářeční skupiny. Má obsáhlejší abecedu než spisovný jazyk.
ukázka valašského nářečí
cerena – děvče; ogar – chlapec; chlapák – muž;
mašík – prase; čerchmant – čert

www.facebook.com/VMPRoznov
www.vmp.cz

akce o prázdninách 2018
5.–6. 7. Zvonečkový jarmark
7. 7. Hejův nožík
14. 7. Pekařská sobota
15. 7. Sklářská neděle
21. 7. Romská píseň
22. 7. Anenská pouť
28.–29. 7. Dny řemesel a setkání kovářů
3.–5. 8. Jánošíkův dukát
11.–12. 8. Starodávný jarmark
25. 8. Myslivosti zdar!
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Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc červen 2018.
Celkem došlo 4 452 odpovědí, 4
303 z internetu a 149 dopisů,

z toho 2 490 žen a 1 962 mužů.

otázka 1: b) 11
otázka 2: c) velcí kopytníci
otázka 3: a) první český letec
soutěžilo: 389 čtenářů; 373 správně; 16 špatně
výherci: J. Havlíček, Sokolov; J. Glaz, Praha;

P. Hofmannová, Novosedlice; R. Trávníčková,
Lázně Bohdaneč; I. Fronková, Úpice; V. Krejčí,
Brno; V. Fiala, Praha 8; J. Kapustova, Vodňany;
I. Hrušková, Palkovice; H. Prinz, Vrchlabí

Střední Čechy nejen pro děti

Karlštejnské hradní slavení
otázka 1: c) 1365
soutěžilo: 405 čtenářů; 396 správně; 9 špatně
výherci: N. Štaflová, Rožďalovice; D. Dědková,
Sychrov; M. Pokorná, Liberec; V. Barancová, Svo-

boda nad Úpou; P. Pokorný, Pohořelice; V. Chmelařová, Velké Meziříčí; Z. Štěpánková, Mořice;
R. Kameníčková, Sezimovo Ústí; M. Ejemová,
Praha; R. Pluhař, Němčice nad Hanou

TEPfactor Slapy
otázka 1: a) 25
otázka 2: b) Mikulov
otázka 3: c) Slapy
soutěžilo: 258 čtenářů; 194 správně; 64 špatně
výherci: R. Dřízhalová, Pečky; B. Katrnošková,

Pečky; A. Hendrych, Praha; J. Tichý, Rumburk;
P. Čekal, Třeboň; L. Vilímová, Praha; O. Kačenková, Tuchlovice; Z. Procházka, Valašské Meziříčí; S. Krýslová, Praha; M. Jouza, Brandýs nad
Labem

Edice ČT
otázka: Kdo vymyslel a poprvé použil slovo ro- soutěžilo: 396 čtenářů; 396 správně
bot, které se pak rozšířilo do celého světa?
výherci: M. Kubín, Ostrov; J. Krepindl, Plzeň;
odpověď: a) Josef Čapek; b) Karel Čapek
J. Švecová, Nová Paka

Cheb – inspirace pro rodiny s dětmi
otázka 1: b) 170
otázka 2: c) alchymistova skleněná nádoba
k destilaci
soutěžilo: 371 čtenářů; 322 správně; 49 špatně
výherci: D. Nešetřilová, Neratovice; I. Obra-

dovičová, Hranice u Aše; D. Fogl, Studená;
M. Hrušková, Milavče; Z. Krtilová, Dobruška;
M. Pokorný, Lovosice; J. Šestáková, Karlovy Vary;
L. Bizoňová, Kostice; M. Haisová, Karlovy Vary;
Š. Chaloupková, Teplice

Léto v Klášterci nad Ohří
otázka 1: b) Vilém ze Šumburka
otázka 2: a) pramen Evženie
otázka 3: c) Jaroslav Svěcený
soutěžilo: 365 čtenářů; 351 správně; 14 špatně
výherci: M. Horák, Mohelnice; H. Šnáblová,

Velké Přítočno; Z. Makariusová, Ivančice; R. Kovandová, Praha 4; O. Kopsa, Doudleby n. Orl.;
H. Kozojedová, Opařany; J. Pomezný, Vimperk;
M. Svobodová, Třeboň; Z. Svoboda, Újezd
u Brna; O. Kadlečík, Novosedly

Louny pro celou rodinu
otázka 1: c) kamenné loutkové divadlo
otázka 2: a) Jana Kotěry
otázka 3: b) renesanční dům
soutěžilo: 360 čtenářů; 286 správně; 74 špatně
výherci: R. Vlčíková, Přerov; J. Chudíková, Vno-

rovy; J. Svoboda, Kamenický Šenov; J. Houška,
Kamenice nad Lipou; V. Novický, Chotěboř;
E. Tomášková, České Budějovice; M. Hemplová,
Hradec Králové; P. Černohous, Blansko; Š. Fiala,
Karlovy Vary; M. Krupík, Rožnov pod Radhoštěm

Březno – Mobilizace cyklistů
otázka 1: b) 28. října 1918
otázka 2: a) 8
otázka 3: b) dvě
soutěžilo: 380 čtenářů; 317 správně; 63 špatně
výherci: D. Kamešová, Humpolec; V. Kolarc-

zyková, Frýdek-Místek; A. Povýšilová, Praha;
L. Krentíková, Kadaň; L. Jelen, Uherské Hradiště;
P. Hüblbauer, Česká Bělá; S. Pospíšilová, Lanškroun; J. Hertík, Dobruška; M. Fialová, Karlovy
Vary; R. Feslová, Čerčany

Navštivte muzeum na zámku v Blansku
otázka 1: b) Karel
otázka 2: a) v Moravském krasu
otázka 3: c) bílou věž
otázka 4: a) Pážecí
soutěžilo: 400 čtenářů; 375 správně; 25 špatně
výherci: M. Malásek, Tišnov; P. Duroň, Červený

Kostelec; D. Kubešová, Vrdy; K. Devátá, Míškovice; D. Musková, Kadaň; L. Honsová, Kolová;
P. Makovička, Moravský Krumlov; J. Korpášová,
Stráž pod Ralskem; E. Voblizová, Praha; J. Čada,
Olešná

Kartografie Praha
Tajenku křížovky a odpověď na

Poznáte místo na fotografii?

otázka: Která budova u nás je podle výšky stře- soutěžilo: 268 čtenářů; 265 správně; 3 špatně
chy nejvyšší, jak je vysoká, ve kterém městě se výherci: P. Kroupa, Pardubice; L. Hejduková,
nachází a kdy byla dostavěna?
Zámrsk; A. Bizoňová, Kostice
odpověď: AZ Tower, 111 m, Brno, rok 2013

fotohádanku nám zašlete

Fotohádanka

do 10. srpna
z www.kampocesku.cz/

otázka: Poznáte místo na fotografii?
výherci: D. Gregorová, Otradov; M. Stulíková,
odpověď: c) náměstí v Holešově
Praha 8; J. Cerman, Jilemnice
soutěžilo: 431 čtenářů; 396 správně; 35 špatně

souteze nebo na adresu

Křížovka

redakce. Dvakrát tři autoři

Zámek Hradec nad Moravicí
soutěžilo: 429 čtenářů; 422 správně; 7 špatně

výherci: A. Kunčar, Kopřivnice; A. Šlajerová,
Klatovy; K. Tvarohová, Smržovka

správných odpovědí
obdrží mapu věnovanou
vydavatelstvím

Všem výhercům
srdečně blahopřejeme.

Kartografie PRAHA.

a) Rozhledna Výšina, Liberec
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b) Rozhledna Dobrošov, Náchod
c) Rozhledna Čerchov, Domažlice

Nejvíce odpovědí

na soutěžní otázk
y do redakce
zaslali
distribučního
místa Jindřichův
Poměr počtu obyva
Hradec.
tel v závislosti
na počtu došlý
odpovědí rozho
ch
dl, že prestižní
certiﬁkát

čtenáři z okolí

Podmínky soutěží najdete na
www.kampocesku.cz/vseobecne-podminky.
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením
všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci
soutěže do databáze pořadatele soutěže za účelem
vyhodnocení a předání výher.

Mazaní čtenář

i

uděluje redak

ce magazínu
KAM po Česku
za vydání červe
n 2018

Informační stře
disko města
Jindřichův Hra
dec
Panská 136/1,
377
01 Jindřichův
Hradec

Luděk Sládek
šé

ZÁŽITEK
pro celou rodinu
TOP 5 EXPONÁTŮ
· ƐŝŵƵůĄƚŽƌǌĞŵĢƚƎĞƐĞŶş
· ŚƵŵĂŶŽŝĚŶşƌŽďŽƚ
· ŽŚŶŝǀĠƚŽƌŶĄĚŽ
· ďƵďůŝŶĄƌŝƵŵ
· DĂƌƐZŽǀĞƌ

WůĂŶĞƚĄƌŝƵŵ

www.iQlandia.cz

ŠKODA
MUZEUM
ŠKODA Muzeum a výrobní závody ŠKODA AUTO
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bȭɴǟǝǛǞǝǡǣǞǝǛǞǣȮȭÃéĀéÃʤÝºËɈéäËȳĀȮ
muzeum.skoda-auto.cz

