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 KAM po Česku vychází ZDARMA, v českém jazyce, 9x ročně
 zasilatelská cena (poštovné a balné) je 252 Kč
 cena zaslání jednoho vydání magazínu KAM po Česku je 28 Kč

Objednávka předplatného
poštou: SEND Předplatné s. r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
e-mailem: send@send.cz
telefonem: +420 225 985 225
mobilem: +420 777 333 370

PF 2019
Člověk bez cíle
je jako koráb bez
kompasu.
Proto i malé cíle
jsou vždy lepší, než žádné.

Kraj mého srdce VII. ročník ankety

Hlasujte o kraj vašeho srdce a získejte jednu z DESETI CEN od všech
partnerů ankety. Slavnostní vyhlášení vítězných krajů proběhne v rámci
doprovodného programu prestižního veletrhu cestovního ruchu Holiday
World v Praze (21.–24. 2. 2019). Seznam deseti výherců bude zveřejněn
na www.kampocesku.cz a v březnovém vydání magazínu KAM po Česku.

Hlasujte na www.kampocesku.cz/anketa
do 31. ledna 2019

S námi víte KAM!
Podpořte hlasem svůj
oblíbený kraj v deseti
kategoriích:
 pěší turistika
 cykloturistika
 zimní dovolená
 letní dovolená
 folklor a tradice
 lázně, lázeňství, wellness
 výlety s dětmi
 památky/historická sídla
 koně a koňské stezky
 zážitky a adrenalin

KAM vybírá z obsahu
Milí čtenáři,

Velká Morava
v ohrožení
2

protože tu máme
nový rok 2019 a já si rád
po vzoru slavnějších prognostiků zavěštím, nemine vás to o5 ani tentokrát. Dobrou zprávou je,
že zadlužené domácnosti
dluží 1,6 bilionu korun a
každý desátý našinec nad
15 let je v exekuci. Proto
potěší zpráva ekonomů, že se blíží ekonomická krize,
která otřese světem, a může se stát, že nebude komu
dluhy vracet. Horší zprávou je, že čím dál tím víc je
čím dál tím míň, jako v případě válce ztělesňujícího
základní míru kilogramu ze slitiny platiny a iridia.
Jeho nová definice je odvozena od pevné hodnoty
Planckovy konstanty, protože za více než 100 let tento etalon kilogramu uložený v Sèvres u Paříže ztratil
na hmotnosti 50 mikrogramů (asi zrnko písku).

Osud se
s každým
nemazlí
6

Jednota
strakonická
13

Cheb – město
historických
krovů
17

Královské
město Žatec
20

Holky
z porcelánu
21

Geniální
hudebník
26

Objevte, jak
#ZNOJMOCHUTNA

29

ÎlovÝk mıže být
dokonalý a prázdný,
nebo mıže mít fantazii
a být i s nejlepším
pěedsevzetím stejnÝ
neužiteÏný.
-Arnošt Lustig-

po Česku
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KULTURNÍCH POŘADŮ
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Z výzkumu ČSÚ na vzorku asi 25 tis. žáků čtvrtých
až devátých tříd vyplynulo, že žádný z nich nikdy neviděl výrobu másla, 40 % nevidělo dojení krávy, 6 %
jich neslyšelo kukačku, 6,8 % nevidělo živého ježka,
veverku 4,7 %, zajíce běžet 4,4 % a 2 % nikdy netrhala
jahody. A teď pozor, 1,6 % z nich nikdy v životě nebylo
v lese. Zato 2/3 z nich umí umýt nádobí, zavázat si
tkaničky, zatlouct hřebík, 50 % uvaří polévku, rozdělá
oheň, přišije knoflík, vypere v pračce a 1/3 přebalí
miminko. Chtějí cestovat v čase (20,3 %) nebo čas
zastavit (19,7 %). Nejoblíbenější „hračkou“ je mobil
(43 %) nebo počítač s internetem (31 %), a tak 11 %
z nich tráví denně více než pět hodin s těmito „hračkami“. To také o něčem svědčí. Máme vůbec na své
děti čas? Raději si ho udělejme hned, ať není pozdě.
Tak proč nevzít naše děti na výlet a neukázat jim
les, strom, potůček nebo zvířátka v zimě. Stačí jen
poslouchat… a pak uslyšíme přírodu v zimě oddechovat, ticho hradních zřícenin, potůček v ledovém
sevření nebo kosa shánět něco k snědku. Pozvánek
KAM se vydat najdete v tomto vydání víc než dost,
například od představitelů krajů a měst. Stačí si jen
vše zapsat do kalendáře. Všem našim čtenářům přeji
v letošním roce jen to dobré a již tradičně také splnění
alespoň jednoho z dosud nesplněných tajných přání..
Luděk Sládek, šéfredaktor

Zbytečná bitva
3
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Do vězení s nimi
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Zažijte jižní
Moravu v zimě
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Zlín – město
Tomáše Bati
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KAM na výlet s ANGELEM PURGERTEM

Velká Morava
v ohrožení (1120 let)

foto © Wikimedia Commons

Přání Svatopluka I. v podobě jednoty
synů se nezdařilo uskutečnit. Rozpad
Velké Moravy se tak po smrti silného
panovníka roku 894 jen urychlil.
Svatopluk II. a Mojmír II. svými spory zavdávali
příčinu Bavorům i Maďarům k útokům. Svatopluk
je pro spolky s Bavory Mojmírem uvězněn a Bavoři se vydávají na výpravu na Velkou Moravu v čele
s Aribem a Liutpoldem roku 899, aby Svatopluka
osvobodili. Ten ve snaze odtrhnout Čechy od Velké
Moravy nakonec prchá před Mojmírem do Bavor.
Navzdory spojenectví Bavorů, tentokrát s Mojmírem proti Maďarům, pádu Velkomoravské říše roku
906 nezabrání. Obavy Svatopluka I. se tak přece
jen naplnily.
-babok-

KAM byste pozval naše čtenáře na výlet po
České republice?
Čtenáře vašeho magazínu bych rád pozval na
místo, které je spjaté s počátkem trampingu v České
republice a které rovněž mapuje jeho vývoj. Posázavská stezka nabízí zajímavou turistickou trasu s mnoha příjemnými pozoruhodnostmi. Můžete zavítat do
trampských osad podél Sázavy či se projet legendární

Dopisy čtenářů

České královské a kurfiřtské insignie

Český kníže coby
číšník (905 let)

foto © Wikimedia Commons

Vladislav I. (?–1125) jako první český
kníže zastával úřad nejvyššího číšníka
u dvora císaře Jindřicha V. Jednalo se
o důležitý mezník v dějinách českých
zemí.
Vladislav byl potomkem krále Vratislava II. a Svatavy Polské, českým knížetem byl od
října 1109. Celkem rychle dosáhl podpory císaře
Jindřicha, který na setkání v Rokycanech zpečetil
vládu Vladislava. V lednu 1114 se konala svatba císaře Jindřicha a anglické princezny Matyldy. Právě
zde se dostalo Vladislavovi nejvyšší pocty nejvyššího číšníka u dvora císaře. Tak byl položen základní
kámen práv českých panovníků patřit mezi kurfiřty a volit panovníka Svaté říše římské.
-elis-
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Pane Sládku (my na Šumavě bychom spíš řekli „pane
Sládek“ – oslovujeme, voláme 1. pádem), srdečně
zdravím vás i „vaše lidi“ ze Šumavy, momentálně
z Prášil. Je mi 65 let a jsem mj. profesionálním průvodcem Šumavou. Moc mě zaujal článek ze září
2018 „Mnichovská dohoda“. Konečně jiný a podle
mě objektivnější pohled na události před 80 lety!
Velmi pěkně a zajímavě zpracované, díky! Pamětníci
bohužel ubývají. Ještě po r. 1989 jsem s mnohými
mluvil i z řad šumavských Němců. Naše rodina byla
mnichovskou dohodou přímo postižena, ale už od
mých předků jsem slyšíval, že ani tehdejší události
není možno vidět černobíle.
Vladimír Frenzl
Vážený pane Frenzle, moc děkuji za Vaše psaní a věřím,
že se spolu příští rok na Šumavě potkáme a popovídáme si.
Dobrý den, pročítám váš magazín už několik let
a řekla bych, že je stále lepší, v současné době mě
i dceru hodně baví, co se který den v měsíci slaví
a jaký je mezinárodní den. Snažím se odpovídat i na
otázky a v říjnovém čísle jsem se dočetla, že jsem
vyhrála. Do dnešního dne bohužel nic nedorazilo.
Co s tím? Přeji i nadále tak báječný časopis, hlavně
úvodníky čtu jako první, je v nich skvěle popsaná
realita všedních i svátečních dnů.
Iva Musilová, Židlochovice

lokálkou Posázavský pacifik.
Načerpat klid a rozjímat nad
romantickými krásami řeky
Sázavy a jejího okolí pak lze
i z projížďky na kánoi z Týnce
nad Sázavou do Pikovic.

Fotograf Angelo Purgert

Děkuji Vám za zajímavý tip na výlet a dovolte mi,
abych Vám popřála mnoho
úspěchů v profesním i osobním životě.
Tereza Blažková

Posázavská stezka, schody u Klimentovy vyhlídky

Dobrý den, paní Musilová, patálie s partnery soutěží
jsou objektivní příčiny – řečeno politicky. Lidsky je to,
že lidé jsou omylní, zapomětliví a naše redakce udělá
vše proto, aby to tak nebylo. Moc děkuji za upozornění.
Přeji hezký den a dovoluji si upozornit na malou
nepřesnost v článku „Cestovatel i vyslanec“ (str. 21).
Autor zjevně vycházel z údajů na Wikipedii, správné
je datum 13. 8. 1964. Jana Havlasu postihl v červenci
1964 infarkt a ačkoli se po ošetření v nemocnici jeho
stav zlepšil, jeho problémy se zdravím přetrvávaly.
Druhému infarktu podlehl 13. srpna ve svých osmdesáti letech. S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do nového roku
Jaroslav Vála, Světlá nad Sázavou
Vážený pane Válo, děkuji Vám za připomínku k článku. Máte pravdu, pan Havlasa nezemřel na následky
prvního infarktu, ale až v důsledku infarktu z 13. srpna
1964. Děkuji za upozornění.
Vážený p. Sládku, k výročí vydávání časopisu „KAM
po Česku“ blahopřeji, celé redakci přeji pevné zdraví,
osobní pohodu a spokojenost v dalších letech. Časopis opravdu vzdělává, je nádherný a vždy potěší.
Šťastné prožití svátků vánočních a pevné zdraví
v novém roce 2019.
K. Pavlíčková, Pardubice
Děkujeme, paní Pavlíčková, a také Vám přejeme vše
dobré v roce příštím.
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © archiv Angela Purgerta, Wikimedia Commons

Svatopluk I. se syny Mojmírem II., Svatoplukem II. a Předslavem

Mezinárodně uznávaný
fotograf Angelo Purgert se narodil 24. října 1965 v Praze. Vystudoval fotografickou a také
polygrafickou školu. Přestože
zpočátku sklízel úspěchy se
zachycováním atmosféry Prahy, jeho doménou se nakonec
staly portrétní fotografie. Snímek nazvaný Dáma s psíkem
byl zařazen do stálé sbírky Národního muzea České republiky. Angelo Purgert je také
autorem mnoha charitativních fotografických projektů – nejvýznamnějším z nich je projekt První republika, jenž se k loňskému stému výročí založení
republiky dočkal stejnojmenné knižní publikace,
a také nástěnného kalendáře na letošní rok.

KAM to vidí

Zbytečná bitva (840 let)

Chronica Boemorum

Tak by se dala stručně charakterizovat bitva u Loděnice v lednu 1179. Několik
set mrtvých v tuhém mrazu ničemu nepomohlo. Rozuzlení nastalo až o čtyři dny
později u Prahy.

(900 let)

Dlouhotrvající spory o český trůn měl vyřešit
přepad Bedřichových vojsk přívrženci Soběslava
u Loděnice. Soběslav využil rozdělení protivníkových vojsk při přechodu přes Loděnický potok,
zajal jeho stráže, překvapil hlavní voj a posléze
zlikvidoval hlavní tábor. Zajat byl i Bedřichův pomocník Vítek, budoucí zakladatel rodu Vítkovců.
Relativně snadným vítězstvím se mohl Soběslav
opájet jen krátkou dobu. Ještě bylo třeba ovládnout Prahu. Jenže tady nastávají problémy. Oba
kohouti se znovu utkají o čtyři dny později v Praze
Na Bojišti. Počáteční vývoj konfliktu nahrává opět
Soběslavovi, ale Bedřich v poslední chvíli za vydatné podpory Konráda II. Oty zcela obrací situaci
Bitva u Loděnice 1179

Sporný dekret (610 let)

foto © Wikimedia Commons

Král Václav IV. vydal 18. ledna 1409 Dekret kutnohorský, který zásadně změnil na
Karlově univerzitě poměr hlasů mezi cizinci a Čechy. Na základě tohoto mandátu
opustila pražskou univerzitu drtivá většina studentů a profesorů německé
národnosti.
„Pražané toho však velmi litovali, protože z nich
měli velké příjmy a Praha jejich přítomností mnoho
získala. Bohatí kupci vozili do Prahy svým synům
rozličné zboží a ti je tu prodávali, nakupovali jiné
zboží a posílali je zase svým otcům do cizích zemí,“
uvádí se ve Starých letopisech českých. Vznik listiny
iniciovali reformátoři Jeroným Pražský, Jan z Jesenice a mistr Jan Hus. Zatímco do této doby měl každý
ze čtyř národů jeden hlas, nyní získal český národ tři
hlasy na úkor ostatních národů (polského, saského
a bavorského), které obdržely dohromady pouze
jeden. „Národy“ na středověkých univerzitách byly
spolky sdružující studenty a eventuálně profesory
podle země jejich původu. Český národ zahrnoval
všechny studenty a profesory pocházející z Čech,
Moravy (i německy hovořící), Uher a Sedmihradska. Důvodem vydání dekretu bylo, že Václav IV.
potřeboval podporu české části univerzity pro svůj
postoj k řešení papežského schizmatu, který se měl
projednávat na koncilu v italské Pise v březnu 1409.
Církevní sněm tu měl volbou nového papeže vyřešit
schizma a zároveň podpořit Václava, jenž chtěl znovu získat titul římského krále, o který přišel v srpnu

1400. Titul však oficiálně zpátky nezískal, mistra Jana
Husa upálili a Karlova univerzita ztratila na prestiži.
Hořké konce politického intrikaření.
-abaDekret kutnohorský, nejznámější dochované vyhotovení
pro Jana Husa, 18. 9. 1414

Původní text kroniky byl psán latinsky
někdy v letech 1119 až
1125. Ale nedochoval
se. Dnes známe 15 rukopisů a za nejstarší je
považován tzv. Lipský
z konce 12. století. Zmizel však během druhé
světové války. Kronika je rozdělena do tří
Kosmova kronika česká
knih, ve kterých je popsán původ Čechů, který chronologicky postupuje
do Kosmovy doby. Při pohledu na české dějiny očima kroniky se vynoří otázka, do jaké míry se jedná
o Kosmův vlastní pohled a co byla holá skutečnost.
-Lucas-

foto © Wikimedia Commons

Kníže Bedřich

Dvojvládí otce
a syna (685 let)
Tak by se dalo nazvat panování krále
Jana Lucemburského a jeho syna Karla.
Stalo se tak v okamžiku, kdy král Jan
svému nejstaršímu synovi udělil titul
markraběte moravského.
Tím chtěl moc Karla
upevnit a dodat mu i správného postavení v království.
Došlo však k rozštěpení vlády, čehož se král Jan velice
obával. Karel se chopil příležitosti roku 1334 a začal jednat. Oficiálně sídlil v Praze,
ale ihned se vydal na cesty,
aby poznal svoji zemi. Staré Město pražské poskytlo
Karlovi finance, aby částečně splatil otcovy královské
dluhy. Začal ze zástavy vykupovat královský majetek,
například hrad Křivoklát.
Pražský hrad byl v tu
Karel, markrabě
dobu neobyvatelný, ale
moravský
Karel započal s jeho opravami. Manželku Blanku
z Valois již uvítal v jeho zdech.
Eliška Procházková

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Kníže Soběslav II.

ve svůj prospěch a donutí Soběslava k útěku. Ten
se opevní na hradě Skála u Přeštic, který nechá
Bedřich obléhat. Výsledkem je Soběslavův útěk do
německého exilu, kde o rok později umírá. Bedřich usedá na trůn a nastává smutná doba úpadku
a nových sporů. Soběslavovo vítězství u Loděnice
tak ztratilo smysl a krev prolitá v Hlubokém dole se
ukázala být prolitou zbytečně.
-babok-

Letos si připomínáme úctyhodných
900 let, kdy děkan pražské svatovítské
kapituly a první doložený český
kronikář Kosmas (asi 1045–1125)
začal psát Chronicu Boemorum – tzv.
Kosmovu kroniku. Tato nejstarší
česká kronika je považována za
nejvýznamnější zdroj poznání raného
středověku u nás.
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Historia magistra vitae Z deště pod okap (245 let)

5. 1. 1739 (280 let)
Byly vyhlášeny generální
cechovní artikule (vzorové
cechovní artikule), které sjednotily cechovní předpisy v českých
zemích. Pravomoc cechů byla
omezena a jejich činnost podřízena státnímu dozoru. Artikule
zakazovaly mistrům usnášet
se o cenách výrobků, zejména
o jejich zvyšování.

Nařízení ukládalo majitelům domů
v Praze vést svodové roury od okapů
dolů svisle, podél domů, a tak dešťovou
vodu ze střech svádět až k zemi. Změna odvodu vody ze střech souvisela
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brát vážně, až když roku 1787 začaly
být ukládány tresty za jeho porušení.
Čas ukázal, že měděné svody opravdu
vydrží věky, tedy dokud je někdo neukradne.
-lgs-

Skladatel moderní (145 let)
Ve vsi Křečovice u Neveklova přišel na svět 4. ledna 1874
český skladatel, houslista a pedagog Josef Suk. Jeden
z vrcholných tvůrců hudebního romantismu a spolutvůrce
české hudební moderny. Žák a zeť Antonína Dvořáka je jedním
z nejvýznamnějších představitelů české hudební tradice.
Pocházel z kantorské rodiny řídícího učitele a regenschoriho Josefa
Suka a Emilie, roz. Baumannové, vnučky

6. 1. 1904 (115 let)
Český spisovatel, autor historické beletrie, filmový scenárista, dramaturg a pedagog
Miloš V. Kratochvíl se narodil
6. 1. 1904 ve Vídni († 9. 7. 1988).
Studoval historii a archivnictví
na Karlově univerzitě. Po 2. světové válce byl dramaturgem
Československého státního
filmu.
8. 1. 1949 (70 let)
Na popud sovětského vůdce
J. V. Stalina byla v Moskvě
založena obchodní organizace
Rada vzájemné hospodářské
pomoci, sdružující socialistické
státy sovětského bloku. Jednalo
se o nástroj pro centrální ovládání ekonomiky východního
bloku, protipól Marshallova
plánu, později EHS.

s nařízením Marie Terezie (1755), které
mělo snížit riziko požárů ve městech.
Štítové domy a šindelové střechy umožňovaly rychlé šíření požárů, proto Marie
Terezie vydala pro České království požární řád, jenž ukládal stavbu tzv. požárních zdí. Jinak řečeno, mezi domy
se stavěly požární štíty asi 30 cm nad
úroveň střechy, které při požárech sloužily jako předěl proti šíření požárů. Ale
jak u nás bývá zvykem, nové nařízení
stavitelé domů respektovali jen zřídka.
Proto vyšlo nařízení českého gubernia,
že žlaby musí mít své vlastní svody
z mědi či dřeva. Toto nařízení se začalo

foto © autor

2. 1. 1834 (185 let)
V Praze a Hradci Králové vyšlo
1. číslo Kwětů českých za
redakce J. K. Tyla, nakladatelem
byl J. H. Pospíšil. Původně se časopis nazýval „Jindy a nyní“, od
1. ledna 1835 nesl název Kwěty.
Jeho hlavním cílem bylo tlumočit potřeby české společnosti,
vzdělávat ji a sloužit k osvětě.

Toto úsloví zná patrně každý. Znamená to ocitnout se v ještě
horší situaci, než jsme do té doby byli. Ale kde se vzalo?
Předlohou mu byly patrně chrliče či okapové roury (svody)
trčící do ulice, aby voda nepodmáčela domy. Proudy vody
tak padaly na hlavy chodců. Tomuto jevu i úsloví mělo být
odzvoněno dekretem zemského gubernia pro Zemi českou ze
dne 7. 1. 1774.

Dům, kde na sklonku života žil a zemřel Josef Suk

předchozího křečovického učitele Matěje Českého. Podle jeho slov vděčil
rodičům a rodnému kraji za to, že se
naučil rozumět duši lidské i hudební.
V jedenácti letech byl přijat na pražskou konzervatoř, kde studoval hru na
housle, klavír, komorní hudbu a skladbu. Sblížil se se spolužákem Oskarem
Nedbalem, kterému věnoval ve čtrnácti
letech skladbu pro smyčcový kvartet.
V té době zkomponoval i první cyklus
klavírních skladeb, pro klavírní trio
i celou mši, známou jako „Křečovická“.
K jeho největším dílům patří hudba
k Zeyerově pohádce Radúz a Mahulena a čtyři symfonická díla, která složil
po předčasné smrti své ženy Otýlie.

V celém díle se odráží jeho citová a vřelá
povaha. Za svého života se těšil značné úctě u veřejnosti a dostalo se mu
mnohých poct. Jako druhý houslista
Českého kvarteta absolvoval na čtyři
tisíce koncertů v mnoha evropských
zemích. Významným pokračovatelem
rodu byl vnuk Josef, který dosáhl mezinárodního věhlasu jako houslista a violista. Josef Suk starší zemřel 29. 5. 1935
v Benešově.
-aba-

1794

1824

1834

(225 let)
Karel Bořivoj
Presl
* 17. 2. 1794
† 2. 10. 1852
český lékař, jeden
z nejvýznamnějších
českých botaniků
19. století

(195 let)
Emanuel Jan
Křtitel Schöbel
* 12. 2. 1824
† 28. 11. 1909
14. biskup
litoměřický
a 41. velmistr
Řádu křížovníků

(185 let)
Gustav Walter
* 11. 2. 1834
† 31. 1. 1910
český operní
pěvec, ztvárnil
řadu hlavních
rolí ve Vídeňské
státní opeře

foto © Wikimedia Commons

1. 1. 1279 (740 let)
Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa
I. Habsburského Guty (Jitky)
s princem Václavem, pozdějším
králem Václavem II., a jeho syna
Rudolfa s desetiletou Anežkou
Přemyslovnou. Šlo čistě o formální obřad, po němž se dětské
manželské páry opět rozešly.

foto © Archiv Národního divadla
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Velká heroina zlaté kapličky (140 let)

Historia magistra vitae

Leopolda Dostalová (23. 1. 1879 – 27. 6.1972) byla jedna
z největších českých hereček Národního divadla. Patřila
ke slavné generaci Eduarda Vojana, s nímž vytvořila celou
řadu postav. Dokonce Karel Čapek prý roli matky ve svém
stejnojmenném dramatu psal právě pro ni.

12. 1. 1799 (220 let)
V lednu 1799 byly v českých
zemích takové mrazy, že ustaly
veškeré venkovní práce, vojsku
byla doba stráže zkrácena na
půl hodiny a sedláci byli nuceni
svůj dobytek brát do světnic
svých stavení, aby nepomrznul.
Takto jsou události zachyceny v kronice Daniela Adama
z Veleslavína.

Narodila se v Praze podnikateli
Leopoldu Dostalovi a herečce Marii
Horské. Jejími sourozenci byli malířka
Marie Dostalová, herec a režisér Karel
Dostal a režisér a spisovatel Adolf Dostal. Divadlo hrála nejprve ochotnicky
v Poděbradech, kde její talent objevil
režisér Jaroslav Kvapil. Díky němu pak
studovala soukromě herectví u jeho
ženy Hany Kvapilové. Od roku 1899 vystupovala ve smíchovské Aréně, v roce
1901 pak přešla do Národního divadla.
Členkou ND byla s dvojím krátkým
přerušením až do svého odchodu do
penze v roce 1959, ale ještě dalších
deset let zde vystupovala pohostinsky. V letech 1969 až 1971 pak i přes

pokročilý věk účinkovala v Divadle za
branou. Jejím prvním manželem byl
operní pěvec ND Václav Kliment a po
jeho smrti se v roce 1919 znovu provdala za sochaře Karla Dvořáka.
Za svou dlouholetou divadelní
kariéru ztělesnila desítky velkých tragických ženských hrdinek. Film ale
nedokázal využít její talent, a tak se
v něm objevila jen v několika menších
rolích (Kouzelný dům, Pohádka máje).
Leopolda Dostalová obdržela v roce
1947 jako jedna z prvních titul národní
umělkyně.
„Zůstala neporušena věkem i vlivy,
je to velká bohatýrská postava. Stále
ještě ční v botanické zahradě českého

Leopolda Dostalová a Zdeněk Štěpánek ve hře
Matka od Karla Čapka (1938)

herectví jako památná a divuplná
sekvoj. Nosí na čele znamení všech
slavných dob Národního divadla, jimiž
prošla,“ zavzpomínala na L. Dostalovou ve svých pamětech Byla jsem na
světě Olga Scheinpflugová.
Drahomíra Samková

Život v Říši loutek (135 let)

foto © Říše loutek

Vojtěch Sucharda (*16. 1. 1884) pocházel z uměleckého rodu Suchardů z Nové Paky, kde se
řezbářské řemeslo dědilo již po několik generací. Jeho praděd, děd i otec patřili k významným
řezbářům loutek. Poté co odešel do Prahy, absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu. Zpočátku
spolupracoval s bratrem Stanislavem a později se osamostatnil.

K jeho významným dílům patří
sochařská výzdoba interiéru Chrámu

sv. Víta, restaurátorské a sochařské
práce v Loretě nebo staroměstském
orloji. V roce 1908 se oženil se svou
spolužačkou Annou Brichovou, s níž
v roce 1920 založil divadlo Říše loutek,
kde se hrála pravidelně představení
pro děti v sobotu a neděli. Pro divadlo
vyráběl loutky, hrál i režíroval a do roku
1957 byl jejím uměleckým vedoucím.
Za dobu svého působení zde vytvořil
přes 400 originálních loutek, od realisticky řezbovaných marionet na drátech přes figury vycházející ze stylu art
deco až po stylizované loutky různých
druhů hmyzu. Jako autor loutek vycházel z rodinné tradice, kdy většina
jeho loutek byla řezbovaná klasickou
technikou ze dřeva. Vojtěch Sucharda

zemřel 31. října 1968 v Praze, ale jeho
loutky žijí v Říši loutek dodnes.
Martina Jurová

13. 1. 1464 (555 let)
Jiří z Poděbrad vydal
v Olomouci listinu deklarující
neoddělitelnost Čech a Moravy.
Morava se zde neuvádí jako
léno českého krále, ale jako
rovnocenná země. Listina byla
zapomenuta, nebyla v kodexu
zemských privilegií, čímž vztah
Čech a Moravy opět upadl do
lenního pojetí.
21. 1. 1904 (115 let)
Opera Leoše Janáčka Její
pastorkyňa měla premiéru
v Brně. Libreto vytvořil sám
skladatel úpravou (zkrácením)
stejnojmenného dramatu
Gabriely Preissové. V zahraničí
je opera uváděna pod názvem
Jenůfa. Filmového zpracování
se dočkala v letech 1929 a 1938,
televizního v roce 1983.
21. 1. 1934 (85 let)
Eva Olmerová, popová a jazzová zpěvačka, osobitá šansoniérka, se narodila 21. ledna
1934 v Praze († 10. 8. 1993).
Často bývá přirovnávána ke
zpěvačce Bessie Smith a označována za jednu z největších
českých jazzových zpěvaček.
První desku vydala v roce 1968
s názvem Jazz Feelin’.

1839

1859

1869

(180 let)
Robert
Daublebský
ze Sternecku
* 7. 2. 1839
† 2. 11. 1910
český vojenský
zeměměřič,
astronom
a geofyzik

(160 let)
Karel Václav
Rais
* 4. 1. 1859
† 8. 7. 1926
český prozaik
se zaměřením
na Podkrkonoší
a Hlinecko

(150 let)
Jindřich Šimon
Baar
* 7. 2. 1869
† 24. 10. 1925
český básník
a spisovatel,
představitel
realismu, tzv.
venkovské prózy

25. 1. 1774 (245 let)
Byl zřízen tzv. studijní fond,
kam byl převáděn movitý
i nemovitý majetek jezuitů. Měl
být ekonomickou základnou
připravované školské reformy.
Jezuitům byla odňata pražská univerzita, 42 gymnázií
v Čechách a 15 gymnázií na
Moravě. V Čechách zbylo 13
gymnázií a na Moravě 7.
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28. 1. 1919 (100 let)
Národní shromáždění přijalo zákon o zřízení druhé české vysoké školy, Masarykovy univerzity v Brně (1960–1990 Universita
Jana Evangelisty Purkyně
v Brně). Počtem studentů je
druhou největší vysokou školou
v ČR. Má devět fakult, z nichž
čtyři byly založeny při vzniku
univerzity.
30. 1. 1884 (135 let)
Legendární český mykolog,
judista a zakladatel českého vysokoškolského sportu
František Smotlacha se narodil 30. 1. 1884 v Hradci Králové
(† 18. 6. 1956). V roce 1919 začal
vydávat Časopis československých houbařů a v roce 1921
založil Českou mykologickou
společnost.
1. 2. 1644 (375 let)
Byla zahájena blokáda a po
ní několik pokusů císařských
oddílů o osvobození města
Olomouce od Švédů
(1642–1650). Vojsku postupně veleli generál Buchheim,
plukovník Richard a generál
Ladislav z Valdštejna. Vojenské
akce skončily v březnu 1645
ústupem císařských jednotek.
2. 2. 1869 (150 let)
Český katolický kněz, arcibiskupský notář, konzistorní arcibiskupský rada Josef
Štemberka se narodil 2. 2. 1869
v Pecce († 10. 6. 1942). Byl jednou z postav lidické tragédie,
milost od gestapa nepřijal a byl
zastřelen s ostatními lidickými
muži. V Lidicích působil 33 let.
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V Zálesní Lhotě u Jilemnice se 15. února 1924
narodil geniální český hudební skladatel,
klavírista, zpěvák, herec a výtvarník Jiří Šlitr.
Byl mužem mnoha talentů, které rozvinul tak,
že zaujal publikum doma i v zahraničí.
Studoval na gymnáziu v Jilemnici a Rychnově nad Kněžnou, kde maturoval. Absolutorium získal na Právnické fakultě v Praze. Hrál s rychnovským dixielandem, Jazz Bandem
a Akord clubem, ale
především se seznámil
s Jiřím Suchým, se kterým vytvořili nerozlučnou dvojici v divadle
Semafor. Své kresby
vystavoval v Praze,
New Yorku či Hollywoodu. Jeho písně se
staly evergreeny. Výjimečně nadaný umělec odešel předčasně
26. prosince 1969.
Busta Jiřího Šlitra
v Rychnově nad Kněžnou
Antonín Fridrich

Syn ředitele nižší reálky František Ulrich
(6. 2. 1859 – 18. 5. 1939) se narodil v Hradci
Králové v domě U Špuláků na Velkém náměstí.
Vystudoval práva a vedle advokacie byl
politikem, básníkem, redigoval Máj, přispíval
do Lumíra a spolupracoval s Janem Nerudou.
Členem městského zastupitelstva se stal roku 1889, členem
městské rady byl od roku 1893
a v letech 1891–1913 byl také
poslancem Českého sněmu. Starostou města byl v letech 1895–
1929. Je považován za architekta
budoucnosti města, který mu zajistil znovunabytou identitu. Byl
člověkem kulturně vzdělaným
i tvůrčím. Zasadil se o zřízení řady škol, organizoval Hospodářskou výstavu (1894) a byl členem řady kulturních spolků.
Stál u zrodu první profesionální divadelní společnosti města,
stejně jako městské veřejné knihovny či městského muzea.
Za jeho působení získalo město přídomek Salon republiky.
-lgs-

Osud se s každým nemazlí (105 let)
Stejně jako s krásnou a talentovanou herečkou Hanou Vítovou. Její hvězdnou kariéru předčasně
ukončil nástup komunismu. Manžel ji opustil kvůli mladší ženě, a nakonec se musela vyrovnat
i se smrtí své jediné dcery.
Narodila se jako Jana Lašková
24. ledna 1914 v Praze do umělecké rodiny operního pěvce Hanuše
Laška. Pseudonym Hana Vítová pro
ni vymysleli Werich s Voskovcem,
kteří ji angažovali do Osvobozeného divadla. V jejich filmu Peníze nebo život nazpívala společně
s Ljubou Hermanovou slavnou
píseň Život je jen náhoda a od té
chvíle se stala jednou z nejobsazovanějších hereček. Mezi tehdejšími
hvězdami vynikala nejen nevšední
krásou s nádechem melancholie,
ale také intelektem a pěveckým
talentem. Prvním manželem Hany Vítové byl tenorista Jára Pospíšil, jejich
vztah se ale po roce rozpadl. Po čase
se provdala za šéfredaktora časopisu

1869
(150 let)
Berta
Foersterová
* 11. 1. 1869
† 9. 4. 1936
operní pěvkyně
– sopranistka

dokonce přivedl do společného
bytu. Krásné herečce zbyla jen
dcera Bedřiška. Ta si ale v necelých dvaceti letech vzala život a po
této tragédii se Vítová definitivně
stáhla do ústraní. Živila se pouze
překlady z několika jazyků a občas
vystoupila na nějaké estrádě nebo
v kabaretu. Zemřela v úplném
zapomenutí 3. března 1987. Pro
hvězdu bývalé buržoazní republiky
už v komunismu stejně nebyly role.
A tak jejím posledním významným
filmem zůstává dodnes oblíbená
Hana Vítová na reklamní fotografii
Pytlákova schovanka, kde se Vítotiskárny V. Neubert a synové, 1939
vá spolu s Oldřichem Novým vysmála
všem filmovým happy endům, protoKinorevue Bedřicha Rádla. Ani toto
že její život happy end opravdu neměl.
manželství dlouho nevydrželo, když
si Rádl našel novou lásku, kterou si
Marcela Kohoutová

1909

1939

(110 let)
Jan Navrátil
* 26. 1. 1909
† 17. 6. 1992
český lékař
a mezinárodní
průkopník na poli
kardiochirurgie

(80 let)
Miroslav
Moravec
* 6. 1. 1939
† 29. 3. 2009
český divadelní
a filmový herec
a dabér

foto © Wikimedia Commons

26. 1. 1644 (375 let)
Útok vojska hraběte Rottala
a generála Buchheima o síle
asi 4 tisíc mužů proti Vsetínu,
středisku povstalých Valachů.
Císařská výprava rozpoutala
na Valašsku krutý teror, byly
vypalovány vesnice, mučeni
a popravováni povstalci. Odpor
Valašska byl definitivně zlomen
do jara 1644.

Kdo je mu roven? (160 let)

foto © Wikimedia Commons

Historia magistra vitae Suchý Šlitr (95 let)
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Darek Vostřel – sláva a pak
odstřel (90 let)

Historia magistra vitae

Darek (křestním jménem
Božidar) Vostřel přišel na svět
9. ledna 1929 v Praze a divadelní náturu zdědil zřejmě po
svém otci, předválečném provozním a řediteli žižkovského
divadla Akropolis. Od absolutoria na DAMU v roce 1952 se
do roku 1972 jeho umělecké
počiny postupně rozvíjely
a stoupaly nejen v divadle, ale
i v televizi. Osvědčil se také
jako manažer či režisér, když
znovuobnovil činnost Divadla Rokoko. Před válkou zde vystupovali Vlasta
Burian, Ferenc Futurista, Karel Hašler
a další. Pod Vostřelovým vedením herci

seriálu Píseň pro Rudolfa III.,
v muzikálu Kdyby tisíc klarinetů (1964) nebo v pohádce Šíleně smutná princezna (1968)
v roli proradného rádce Ypsilona. Když bylo divadlo v roce
1972 v důsledku normalizace
uzavřeno, nastala doba temna
také pro Vostřela. Nemohl veřejně vystupovat, scénáře psal
pod pseudonymy a dostal jen
pár „štěků“ v několika pořaDarek Vostřel ve hře Konvenční vražda, Divadlo Rokoko, 1996
dech. Důsledkem byly osobní
a psychické problémy a závislost na
a zpěváci této scény úspěšně konkuroalkoholu. Darek Vostřel zemřel 4. listovali v letech 1959–1972 divadlu Semapadu 1992 ve věku 63 let.
for. Televizní diváci si Darka pamatují
zvláště v hlavní roli v muzikálovém
-babok-

Zdeněk Ornest (90 let)
Zdeněk Ornest s dcerou
Ivanou

V kutnohorské rodině Ohrensteinů se narodili tři bratři.
Jiří – známý básník píšící pod jménem Orten, a dále Ota
a Zdeněk, kteří se vydali cestou divadelní pod příjmením
Ornest. Zdeněk Ornest se narodil 10. ledna 1929, jako
třetí ze synů židovských manželů Berty a Eduarda
Ohrensteinových, kteří tu vlastnili na Kollárově třídě č. 157
malý obchod se střižním a galanterním zbožím.

foto © rodinný archiv Z. Ornesta

Byl to právě Jiří Orten, který
se po smrti otce a po bratrovu
odchodu do Anglie staral o matku a Zdeňka. Toho pak ale musel
o Vánocích 1940 odvézt do židovského sirotčince v Praze (tzv.
Lauderovy školy v Belgické ulici).
V říjnu 1942 byli všichni chovanci sirotčince transportováni do
terezínského ghetta. V Terezíně
byl Zdeněk umístěn v chlapeckém domově – blok L 417. Jejich vedoucím byl Valtr Eisinger,
který rozvíjel schopnost chlapců
formulovat každodenní zážitky,

reagovat na realitu ghetta a literární
ambice uplatnit v tajně šířeném časopise Vedem. Z původních asi sta chlapců, kteří se na textech časopisu podíleli, přežilo 15, mezi nimi i Zdeněk. To
však nebyla jediná Zdeňkova terezínská aktivita, stal se také protagonistou
dětské opery Hanse Krásy – Brundibár,
kde vystupoval v roli psa (ukázka z knihy Vzpomínky).
Více o životních osudech Zdeňka Ornesta na www.kampocesku.cz
(reportáže) nebo v knize Vzpomínky,
kterou zakoupíte v redakci nebo v Památníku Terezín.
-lgs-

1939

1949

1969

(80 let)
Jiří Zahajský
* 19. 1. 1939
† 19. 7. 2007
český herec
a dabér,
dlouholetý člen
Činoherního
klubu v Praze

(70 let)
Jiří „Dědek“
Šindelář
* 3. 1. 1949
† 5. 1. 2009
český
baskytarista,
spoluzakladatel
a člen rockové
skupiny Katapult

(50 let)
Jan Palach
16. 1. 1969
obětoval svůj
život na protest
proti okupaci

16. 2. 1684 (335 let)
Český hudební skladatel,
minoritský kněz, varhaník
a hudební pedagog Bohuslav
Matěj Černohorský se narodil 16. 2. 1684 v Nymburku
(† 1. 7. 1742). Svým dílem reprezentuje českou barokní hudbu,
současně se však stal svými
postupy jedním z předchůdců
období hudebního klasicismu.
17. 2. 1754 (265 let)
Proběhlo první sčítání lidu na
našem území. Pravidelný soupis (konskripci) nařídila Marie
Terezie svým reskriptem ze
dne 13. 10. 1753, realizován byl
roku 1754. Šlo o první sčítání
svého druhu v Evropě. První
moderní sčítání lidu proběhlo
v Rakousku-Uhersku až v roce
1869.
18. 2. 1769 (250 let)
Marie Terezie vydává nový
hrdelní zákon, jímž se mimo
jiné zapovídají středověké
tresty mučení. Oficiálně je nazýván Hrdelní řád Marie Terezie
a platil jen do roku 1787. Tento
poslední předosvícenský trestní
zákoník obsahoval již znaky
moderního pohledu na trestní
právo.
28. 2. 1784 (235 let)
Dravý proud vody dosáhl
Prahy. V šest hodin ráno příval
ledových ker a stržených vorů
podtrhl osmý pilíř Karlova
mostu a k němu přistavěná
vojenská strážnice zmizela ve
vodě. Celkem bylo poškozeno
šest pilířů. Z mostu spadla do
Vltavy i část sousoší sv. Václava
a postava anděla.

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

foto © Archiv hl. m. Prahy (fond Divadlo Rokoko, Praha)

Dvacet let na výsluní, ale i dvacet let ve stínu. Tak by se dal stručně shrnout nejen umělecký
život Darka Vostřela. Zlom přinesla invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a následná
normalizace.

2. 2. 1989 (30 let)
V Československu byla vykonána poslední poprava v české
části republiky. Posledním
popraveným byl pětinásobný
vrah Vladimír Lulek. Exekuce
proběhla v pankrácké věznici.
Úplně posledním československým popraveným byl Štefan
Svitek, popraven byl 8. 6. 1989
v Bratislavě.
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Mezinárodní dny
LEDEN 2019
název

vyhlášeno vyhlásil

1. Světový den míru (slaven

1967

v rámci křesťanství)

4. Světový den Braillova písma

z iniciativy
papeže Pavla VI.

2001

Světová slepecká
unie (WBU)

1946

17 tehdejších
velrybářských
států podepsalo
ve Washingtonu
Mezinárodní
úmluvu o regulaci
velrybářství

26. Mezinárodní den celníků

1982

Světová celní
organizace

27. Mezinárodní den památky

2005

OSN

28. Den ochrany osobních údajů

2007

EU (Rada Evropy)

Mezinárodní den mobilizace
proti jaderné válce

1986

10. Mezinárodní den tuleňů,
lachtanů a velryb

obětí holokaustu

31. Den dětí ulice
Světový den pomoci malomocným

2009

Jugend Eine Welt

1954

Raoul Follereau

1983

vyhlášen v USA

ÚNOR 2019
Světový den manželství
(2. neděle v únoru)

Mezinárodní den průvodců
1986
cestovního ruchu (3. víkend v únoru)

2. Světový den mokřadů

1971

Světová
federace asociací
turistických
průvodců

2008

Světová
zdravotnická
organizace (WHO)

6. Mezinárodní den nulové

2003

Světová
zdravotnická
organizace (WHO)

11. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 2015
Světový den nemocných

z podnětu papeže
Jana Pavla II.

12. Den červené ruky

2002

International
Coalition to
Stop the Use of
Child Soldiers

13. Světový den rádia

2011

UNESCO

20. Světový den sociální spravedlnosti

2007

OSN

Mezinárodní den boje
proti kolonialismu

22. Den obětí zločinu

Den zamyšlení

29 Mezinárodní den boje proti

UNESCO

1948

Konference
mládeže zemí
jihovýchodní Asie

1990

ministr vnitra
Velké Británie na
základě Charty
práv obětí

1926

Skautská
organizace

2008

Agentura Eurordis

vzácným chorobám
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Roku 1950 byl klášter uzavřen a řeholníci deportováni do sběrných táborů. V letech 1992−1993
byl Strahovský klášter obnoven a následně opraven. Především Filosofický sál prošel nákladnou
rekonstrukcí, trvající jeden a půl roku.
Strahovská knihovna je jednou z nejcennějších historických knihoven u nás. Uchovává přes
200 000 svazků, z toho přes 3 000 rukopisů a 1 500
prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech,
ale i v přilehlých depozitářích.
www.strahovskyklaster.cz
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem
Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II. Dnešní barokní podobu získal klášter v 2. polovině
17. a v 18. století.
Nashromážděné knihy nalezly v 17. století
útočiště v nově vybudovaném sále, který se dnes
nazývá Teologický. Hlavní klenutý sál Strahovské knihovny, nazvaný Filosofický, o rozměrech
32 × 10 × 14 metrů, sahá přes dvě patra budovy
a má v deseti metrech výšky ochoz. Vznikl úpravou
původní sýpky v letech 1783−1785 s novým průčelím od I. A. Palliardiho a sochami Ignáce Platzera.

VELETRHY
CESTOVNÍHO
RUCHU
VÝSTAVIŠTĚ
BRNO
17.–20. 1. 2019

OSN

1993

21. Mezinárodní den mateřského jazyka 1999

Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách
a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek naší země.
Jeho nejznámější součástí je proslulá Strahovská knihovna.

na základě
Ramsarské
úmluvy

4. Světový den proti rakovině

tolerance k ženské obřízce

Jedinečná Strahovská knihovna

„Jednou se
sem vrátíme“

KAM na výlet

kultura

Vážení čtenáři,
dovolte mi vás úvodem srdečně
pozdravit v roce 2019 a popřát vám
v něm jménem hlavního města Prahy
i jménem svým hodně zdraví, úspěchů
a radosti. Je mým velkým přáním,
abychom se všichni na konci letošního
roku mohli ohlédnout a byli s tím, co
uvidíme, spokojeni.

Výběr toho nejlepšího
z pražské kulturní
scény najdete ve
zbrusu nové brožuře
Praha:kultura!
prague.eu

Dále bych na vás měl jednu otázku. Nepřemýšleli jste už náhodou, že byste si letos udělali
výlet do naší stále krásné, stále stověžaté, starobylé a současně moderní Prahy? Pokud ano a jste již
rozhodnuti se k nám přijet podívat, upřímně vám
gratuluji, protože jsem přesvědčen, že toho nebudete litovat.
Naše město bývá stále ještě občas popisováno
jako magnet pro návštěvníky ze všech koutů světa,
které však, díky své proslulosti, o Čechy v roli turistů příliš nestojí. Nic však nemůže být vzdálenější skutečnosti. Už je dávno pryč doba, kdy se Češi
cítili v centru hlavního města nevítáni a přehlíženi.
S upřímnou radostí vítáme všechny, kteří k nám
přijedou za kulturou, sportem, zábavou, relaxací či
jiným podobným účelem.
Praha má ve všech těchto oblastech co nabídnout a troufám si říci, že je na špičce i mezi
evropskými metropolemi. O tom ostatně svědčí
i pravidelné obsazování předních příček žebříčků
nejlepších a nejvyhledávanějších turistických destinací. K jedinečnému pražskému geniu loci a bohaté nabídce všemožného vyžití si totiž připočtěte
ještě poměrně příznivé ceny a také vysokou míru
bezpečnosti, kterou rozhodně každé velkoměsto
nenabízí. A to jsme teprve na začátku výčtu důvodů, proč se do Prahy vypravit. Ty další si pro sebe
už určitě objevíte sami.
Těšíme se na vás!
Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy
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Přijeďte do Kralup
na masopust
Z pokladnice
Středozemě
Střední Čechy jsou nevyčerpatelnou pokladnicí
turistických nápadů. Nejsou to jen hrady a zámky,
například Karlštejn, Křivoklát nebo Žleby. Nejsou to
jen skanzeny v Přerově nad Labem, Vysokém Chlumci či v Kouřimi. Nejsou to jen historická města jako
Kutná Hora, Mělník či Nymburk.
Málo se ví, že jsme jediným krajem, který má dokonce dvě lokality zapsané do seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Vedle historického jádra Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou
Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci je to Průhonický
park a zámek, jež jsou zároveň Národní kulturní památkou. Jde o unikátní krajinářské dílo, které stojí
za to navštívit v jakémkoliv ročním období.
Turistický cíl si u nás najde každý. Třeba milovníci vojenské historie budou nadšeni návštěvou
největšího vojenského muzea v Česku a asi i v Evropě. Leží kousek od řeky Sázavy v Lešanech. Ani za
památkami pevnostního opevnění 30. let minulého
století nemusíme jezdit do pohraničí, jak si každý
myslí. U nás máme několik naprostých unikátů
systému opevnění zvaného Pražská čára a Vltavská
linie.
Velmi se rozvíjí i turismus po místech natáčení
slavných filmů. Středozemě je doslova evropským
Hollywoodem. V Loděnici se točily oscarové Ostře
sledované vlaky, v Nymburce a jinde Kolja. A Limonádový Joe, Most u Remagenu či Ať žijí duchové?
Ty jsou skoro celé středočeské. I trháky jako Kletba
bratří Grimmů, Tři mušketýři, Mission: Impossible,
nebo Hartova válka jsou od nás.
To je jen malá ukázka toho, že Středočeský kraj
je pro každého turistu nekonečnou inspirací.
Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje
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V neděli 17. února pořádá město
Kralupy nad Vltavou tradiční Kralupský
masopust s bohatým kulturním
programem.
11 hod. | masopustní trh před KD Vltava
14–15 hod. | hry a soutěže pro děti na hřišti
TJ Sokol
15 hod. | masopustní průvod městem s muzikou,
maškarami a pravou moravskou slivovicí
16.45 hod. | maškarní karneval pro malé i velké
v KD Vltava
Město Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 739 811
www.mestokralupy.cz

KAM na výlet

Česká umělecká sochařka Marie Uchytilová se narodila 17. ledna 1924
v Kralovicích. Jejím životním dílem se stalo sousoší 82 lidických dětí, které
zahynuly v nacistickém koncentračním táboře. Pracovala na něm téměř 30 let,
ale odhalení se nedočkala.

foto © Wikimedia Commons

Sousoší zavražděných lidických dětí

Vystudovala pražskou Akademii výtvarných
umění u prof. Otakara Španiela a je považována za
významnou autorku plastik a bust osobností české
kultury. Pracovala pro numismatickou společnost a je
např. autorkou jednokorunové české mince a celé
řady pamětních medailí. Vytvořila řadu plastik (Barunka Panklová v České Skalici, Pieta ve Žďáru nad
Sázavou, Lidická matka v Kladně a další). Po válce se
dozvěděla, že během ní zahynuly miliony dětí, a to
rozhodlo. Pustila se tedy do díla, které mělo tyto oběti
připomínat. Postupně modelovala sádrové předlohy,
ale na jejich odlití do bronzu nenašla dost prostředků.

Sousoší lidických dětí, mimochodem největší pomník
dětským obětem války na světě, bylo kompletně odhaleno až jedenáct let po autorčině smrti. Spoluautorem byl její manžel, malíř a sochař Jiří V. Hampl,
který napsal: „Marie věřila v sílu té myšlenky. Byla
přesvědčená, že jen tak je možné ukázat tu tragédii
– až lidé uvidí všechny děti pohromadě, uvědomí
si, co to bylo za hrůzu! Že jen z jedné malé vesnice
bylo tolik dětských obětí… a to všechno se odehrálo
v srdci Evropy!“ Marie Uchytilová odešla v 65 letech,
16. listopadu 1989, a změny poměrů u nás se tedy
také nedožila.
Alice Braborcová

Zapomenutý
disident (200 let)
Radikálně demokratický novinář
Prokop Chocholoušek (18. 2. 1819
– 5. 7. 1864) byl také autorem
romantické historické prózy a satirik.
Pocházel z rodiny sedlckého ševce a po
otcově smrti se rodina přestěhovala do
Prahy.
V Praze Prokop pro
nedostatek peněz nedokončil studia gymnázia. Odešel do Itálie,
cestoval po Balkáně
a po návratu žil v Sedlci i Praze. V letech
1847–1848 vydával humoristické sborníčky
Kocourkov, 1849–1851
řídil radikálně demokratický Pražský večerní list. Odměnou mu byla internace na bratrově statku v Polsku. Po návratu žil
v Sedlci, stále pod policejním dohledem. V 60. letech se vrátit k žurnalistice a pracoval v redakcích
listů Čas a Hlas. Prokop Chocholoušek zemřel vyčerpaný, uštvaný policejní diktaturou a chudobou
v Nadějkově.
-red-

foto © Město Sedlec-Prčice

Sochařka lidických dětí (95 let)

Přijeďte se podívat do Kolína
Přijměte pozvání do královského města Kolína, kde bude pro návštěvníky v roce
2019 připravena řada novinek.
Na začátku roku budou všechny významné kolínské památky
označeny informačními panely se
základními historickými informacemi v českém i anglickém jazyce.
Sedm nejvýznamnějších památek (Karlovo náměstí, chrám sv.
Bartoloměje se zvonicí a kostnicí,
synagoga a bývalá židovská škola,
zámek, starý židovský hřbitov, věž
Práchovna a rozhledna Vodárna)
bude propojeno hrou v rozšířené
realitě. Po splnění celého úkolu budou návštěvníci odměněni v jednom z informačních center.
Po revitalizaci bude v druhé
polovině roku 2019 otevřen veřejnosti areál chrámu sv. Bartoloměje.
Pro město Kolín představuje projekt revitalizace a otevření prostoru v okolí kostela sv. Bartoloměje největší událost v historickém centru města
od rekonstrukce centrálního Karlova náměstí.
Projekt se týká zvonice, kostnice, staré školy a parteru. V prvním nadzemním podlaží zvonice bude
vystaven restaurovaný chrámový poklad, který

představí asi dvě desítky exponátů
patřících římskokatolické farnosti.
Zvonice dále nabídne vyhlídku na
vnějším ochozu, vnitřní prostory
horní části zvonice budou sloužit
jako výstavní síň. Kompletně zrekonstruována a zpřístupněna bude
i stará škola s instalací repliky třídy
školy z 18. století, vše bude doplněno moderní interaktivní technologií.
Kompletní obnovy se dočkají vnitřní
i vnější hradby, zelené parkány projdou terénními a sadovými úpravami, a vznikne tak ojedinělý relaxační
prostor.
Restaurátorské práce v kostnici
potrvají déle, tato památka bude zpřístupněna návštěvníkům pravděpodobně v r. 2020.
Otevřením areálu chrámu sv. Bartoloměje Kolín získá unikátní ucelené zákoutí v historickém
centru města, které nabídne návštěvníkům nové
pohledy na kolínskou dominantu.
Do kalendáře si již teď můžete zaznamenat
termíny pravidelných akcí, které město pořádá,
zejména festival dechové hudby Kmochův Kolín,

který patří mezi největší kulturní události středočeského regionu. 56. ročník festivalu se koná
7.–9. 6. 2019. V letních měsících a v září nezapomeňte navštívit sérii koncertů Kolínské kulturní
léto a Gasparádu, divadelní festival na počest slavného rodáka J. G. Deburaua.
Město Kolín má návštěvníkům i v roce 2019 co
nabídnout, přijeďte se přesvědčit.
Vít Rakušan
starosta města Kolína
Městské informační centrum Kolín
Na Hradbách 157, 280 02 Kolín I
tel.: +420 321 712 021
mobil: +420 774 138 197
e-mail: mic@mukolin.cz
www.infocentru-kolin.cz; www.mukolin.cz
www.vodarnakolin.cz
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Lékař mecenáš (150 let)
Rudolf Tomáš Jedlička se narodil 20. února 1869 v Lysé nad Labem. Byl
zakladatelem samostatné české rentgenologie, radiologie a léčebné rehabilitace.
Inicioval vznik ústavu, kde ucelenou léčebnou rehabilitací připravují tělesně
postiženou mládež k integraci do života. Tento ústav dnes nese jeho jméno.
investorem a provoz sanatoria zahájil
v roce 1914. Jedličkův ústav byl na
světě. Vypukla však první světová
válka. Rudolf narukoval coby polní
lékař, ale díky intervenci přátel se po
měsíci vrátil do Prahy, kde dosloužil
do konce války. Prezident Masaryk
jmenoval Rudolfa 19. října 1921 řádným profesorem chirurgie, později
i rentgenologie a radiologie. V roce
1926 se začal Rudolfův zdravotní stav
zhoršovat v důsledku neopatrné práce s rentgenovým zářením. Profesor Jedlička zemřel na anginu
pectoris 26. října 1926 a pohřben byl na Vyšehradském hřbitově.
Marie Petrušková

Lysá nad Labem –
Počátky Lysé spadají do raného středověku.
Lysá je však nejvíce spojována s významnou osobností českého baroka – milovníkem umění hrabětem Františkem Antonínem Šporkem. Okolí Lysé
nabízí možnost zajímavých a překrásných výletů
za dalšími barokními stavbami, které byly vybudovány v době, kdy panství v Lysé vlastnil František
Antonín Špork. K vidění je zde například malebná
vesnička Byšičky, vystavěná ve tvaru okrouhlice,
nebo zámecký areál Bon Repos, který je situován
uprostřed lesa poblíž vesnice Čihadla. Lysá nad Labem leží v úrodné nížině na řece Labi 30 km severovýchodně od Prahy.
V roce 2019 čeká Lysou nad Labem množství
kulturních událostí. Tou nejznámější je dvoudenní městský festival Lysá žije 2019. Tento festival,
který se bude konat 24.–25. 5. v zámeckém parku
a Letním kině, je plný hudby, bohatého programu
a dobrého jídla.
Městský úřad Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem
tel.: +420 325 510 211
www.mestolysa.cz
Informační centrum
Městská knihovna
Husovo náměstí 23
tel.: +420 325 551 255
www.iclysa.cz
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Někdejší Pražské sanatorium

Rodinný hrob na Vyšehradě

Charismatický vypravěč (90 let)
Připomeňme si narození jednoho
z nedoceněných českých spisovatelů
a scenáristů, autora řady krásných
knih, ale také nezapomenutelného
vypravěče. Před 90 lety se v Hýskově
u Berouna narodil František Nepil
(10. února 1929).
Pocházel z rodiny zedníka a vyrůstal ve Svatém
Janu pod Skalou a v Nižboru. Maturoval na obchodní akademii v Praze, kam se s rodinou odstěhoval.
Poté pracoval jako propagační referent a od roku
1969 v redakci vysílání pro děti a mládež v Československém rozhlasu, kde se uplatnil jako autor, ale
také jako vypravěč minifejetonů.
Od roku 1972 se plně věnoval tvůrčí práci jako
spisovatel. Navázal na tradici Václava Čtvrtka, který
také vycházel z vlastních zkušeností. Právě Nepilova
lidskost, optimismus a nenapodobitelný mluvený
projev plný radosti a smíchu, který celý život rozdával, jej zapsaly do srdcí dětí i dospělých. Mezi nezapomenutelná díla patří Pohádky z Pekelce, Lišky,
dobrou noc, Polní žínka Evelínka, Makový mužíček
nebo třeba Já, Baryk. Byl autorem řady scénářů
a televizních pohádek, několika desítek textů ke
scénkám Spejbla a Hurvínka. František Nepil zemřel
8. září 1995 v Praze, ve věku pouhých 66 let.
Lucie Sládková

foto © Wikimedia Commons

to je rozkvetlý park, barokní sochy
z dílny M. B. Brauna a spousta
kulturních památek.

foto © Wikimedia Commons

Tradici lékařskou založil již Rudolfův dědeček působící v Mariboru
v rámci habsburské monarchie. Rudolf pracoval jako válečný chirurg
v první balkánské válce na straně
Srbů a paradoxně v první světové válce na straně Rakouska-Uherska proti
Srbům. Byl prvním lékařem, který využil rentgenové paprsky k diagnostice před operacemi a k léčbě nádorů.
Od roku 1895 působil na První chirurgické klinice v Praze. Zklamán neúspěšným kariérním postupem si otevřel vlastní praxi. Na základě
zkušenosti z pobytu v USA roku 1908 se rozhodl
vybudovat v Praze soukromé sanatorium. Zakoupil pozemek pod Vyšehradem, sám byl největším
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Znalec Horácka (145 let) Neúnavný folklorista
(95 let)

V Moravských Budějovicích na Vysočině
se 11. února 1874 narodil Josef
František Svoboda, regionální historik,
etnograf a významný muzeolog.
Dodnes je označován za největšího
znalce moravského Horácka.

foto © Muzeum středního Pootaví Strakonice

Náš kraj je vám připraven nabídnout vše od
svého venkovského charakteru přes jedinečnou
gastronomii až po pestrou nabídku letních i zimních outdoorových aktivit. Chcete si dát do těla
na lyžích či na kole? Šumava, Novohradské hory
a Lipensko už na vás čekají. Jste milovníci historie? Tak tu pro vás kromě světoznámých destinací
typu Českého Krumlova či Hluboké máme desítky
menších hradů a zámků i jiných významných objektů spojených například s husitstvím. A pokud
vás z aktivního odpočinku rozbolí celé tělo, tak
vám poskytnou naše lázně v Třeboni či Bechyni tu
správnou relaxaci.
Stěžejní událostí pak pro nás bude premiérová účast na tradičních jarních slavnostech v Linci.
Ve dnech 16. až 18. května bych vás proto ráda
pozvala do hlavního města spolkové země Horní
Rakousy, jehož centrum se po tuto dobu promění v nefalšovanou jihočeskou vesničku s nabídkou
naší kuchyně, tradičních řemesel, folklorní hudby
a další pestrou paletou akcí pro děti i dospělé.
Ať už se tedy chystáte strávit dovolenou v jižních Čechách, či v případě zmíněného Lince za našimi humny, užijte si ji hlavně v pohodě.
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

V roce 1949 spoluzakládal národopisný
soubor, od roku 1950
Prácheňský soubor lidových písní a tanců.
Od poloviny 50. let
připravoval jihočeské
slavnosti písní a tanců. Po roce 1968 přišel
o práci a pracoval ve
volyňském
muzeu.
V roce 1989 se vrátil do programové rady strakonického festivalu a po roce 1989 také do Prácheňského souboru. Od roku 1950 sesbíral na 1 700
zápisů lidových písní, 76 lidových tanců, řadu
zvukových i filmových nahrávek, notových přepisů dudácké hry, nářečí, přísloví a zvyků. Zemřel
10. prosince 2012.
Josef Grof

Jednota strakonická (570 let)
Když zemský správce Jiří z Poděbrad dobyl Prahu (1448), sesadil a uvěznil
Menharta II. z Hradce (1398–1449), nejvyššího purkrabího, kterého jmenoval
Zikmund Lucemburský. Na jeho místo dosadil Zdeňka ze Šternberka a na
Konopišti (asi 1420–1476). Menhartův syn Oldřich povstal proti Jiřímu a požadoval
propuštění otce.

Strakonický hrad

Jiří to odmítl a trval na svolání sněmu, kde by proti Menhartovi přednesl
žalobu. Oldřich se však, podporován
Bedřichem Strážnickým, Koldou a dalšími vůdci táborskými, Jiřímu postavil
a v různých částech země vypukla
válka. Bedřich byl ale záhy přinucen
uzavřít s Jiřím příměří a dostavit se ke

Znak Království českého

sněmu v Pelhřimově (1449). Zde
pak Oldřich znovu požadoval propuštění otce, navrácení mu jeho
úřadu i vlády nad Prahou. Jiří opět
odmítl. Ale nakonec Menharta
propustil výměnou za slib, který
však propuštěný nedodržel, neboť
cestou z vězení zemřel v Říčanech
3. 2. 1449. Krátce nato Oldřich II.
z Rožmberka svolal sněm do Strakonic, kde 8. 2. 1449 vznikla Jednota strakonická, namířená proti
zemskému správci Jiřímu z Poděbrad. Opět došlo k válce. Opět
se bojovalo a tentokrát i Jednota
strakonická seznala, že podcenila
síly Jiřího. Uzavřela příměří na celý
rok. V té době se sešel sjezd stavů
českých, moravských, slezských
i lužických v Jihlavě k narovnání
poměrů.
Antonín Fridrich

foto © Wikimedia Commons

kvůli značnému ohlasu jsme se i v roce
2019 rozhodli pokračovat v krajském
projektu Jižní Čechy pohodové. Po
předchozích projektech Jižní Čechy
aktivní či Jižní Čechy olympijské jsme si
totiž řekli, že je na čase zvolnit. A vám
k tomuto zážitku stačí jen jediné –
vytýčit si na mapě trasu směrem na jih.

foto © Wikimedia Commons

Milí čtenáři,

Po absolvování třebíčského gymnázia působil ve finanční správě
v Hrotovicích, v Novém
Městě a ve Velkém Meziříčí. Jeho zásluhou
vznikla muzea v Novém Městě na Moravě,
ve Velkém Meziříčí a ve
Žďáře nad Sázavou.
Josef František Svoboda,
Z jeho četných děl při1928
pomeňme Horáckou
osadu, Českomoravské Horácko slovem a obrazem
nebo Okolí horácké osady. Svoboda také založil
časopisy Ozvěny z Novoměstska, Velkomeziříčsko
a vydával časopis Selský archiv. V rámci Vlastivědy moravské napsal díl věnovaný okresu Nové
Město na Moravě. Josef František Svoboda zemřel
28. března 1946 v Praze, kam se přestěhoval na
sklonku života.
Helena Jehličková

Český dudák, folklorista a národopisec
Josef Režný se narodil ve Strakonicích
2. února 1924. Od dětství hrál na
housle, violu i kontrabas. Jako 18letý
student strakonického gymnázia byl
členem místní dudácké kapely, kde hrál
na basu.
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Zimní pohoda na jihu Čech
Ať už jste příznivci sjezdového lyžování, snowboardingu, výletů na běžkách, chcete si vychutnat zimní radovánky se svými
dětmi nebo jen odpočívat v zasněžené krajině, jižní Čechy jsou ideálním místem pro tyto aktivity. Nabízejí nádhernou přírodu, která v zimním období působí až pohádkovým dojmem. Jižní Čechy jsou prostě pro zimní dovolenou správná volba.
Tu pravou šumavskou pohodu zažijete v Lyžařském areálu Zadov-Churáňov. Je to jedno z nejznámějších center běžeckého lyžování u nás, ale
i oblíbené místo sjezdového lyžování. Sjezdové
lyžování na Zadově, to je celkem 12 sjezdovek
na Zadově, Churáňově a Nových Hutích. Určitě
ale nesmíme opomenout skvělé sjezdovky třeba
na Kubově Huti, Kvildě, Horní Vltavici, Strážném,
Libínském Sedle nebo třeba na Javorníku. Pro
příznivce běžkového lyžovánJedinčí pak Šumava
nabízí bezpočet možností na krásné túry zasněženou horskou krajinou.
Skiareál Lipno (Kramolín) je nejkomplexnějším
rodinným lyžařským areálem v České republice.
Čekají na vás perfektně upravené, bezpečné
a zasněžované sjezdovky o celkové délce 11 km,
tři čtyřsedačkové lanovky, skicrossové dráhy
i snowpark. Pro děti jsou připravena špičkově
vybavená výuková hřiště s pojízdnými koberci.
V blízkosti skiareálu se nachází 40 km upravovaných běžeckých stop.
Unikátní bruslení na Lipně – jakmile led na
lipenském jezeře dosáhne výšky 18 cm, bruslaři
mohou bezpečně jezdit po upravovaném 11 km
dlouhém úseku, který vede z Lipna nad Vltavou
do Frymburku. Bruslí se zdarma. Dráhu pro bruslaře i běžecké stopy upravují v Lipně nad Vltavou
speciální rolbou.

Milovníci běžek si přijdou na své i v Novohradských horách. Hojná Voda je východiskem
několika běžeckých tras, po kterých se lyžaři
mohou vydat za nevšedními sportovními a relaxačními zážitky. Pro lepší orientaci jsou doporučené okruhy barevně odlišeny (dřevěné sloupy
s barevnými pruhy) a v určitých místech se prolínají, takže zde existuje možnost libovolné volby,
včetně možného napojení se na rakouské tratě.
Lyžařské stopy jsou technicky upravovány.
Pro ty, kteří si od zimních sportů chtějí odpočinout, nabízí nevšední zážitek Stezka korunami
stromů. Jedinečná procházka přímo uprostřed
zasněžených korun stromů je završena výhledem na okolní krajinu šumavské přírody, na
lipenské jezero a Novohradské hory.
Zasněžená krajina České Kanady má neopakovatelné kouzlo. Pro zimní turistiku je zde vyznačeno a strojově upravováno přes 80 kilometrů
zimních běžeckých tras pro klasické lyžování
i bruslařský styl. Nejoblíbenější okruhy vychází
z Nové Bystřice, Landštejna, Starého Města pod
Landštejnem, Českého Rudolce, Zvůle a Slavonic. Sněhové podmínky bývají díky nadmořské výšce kolem 600 metrů vynikající. V těsné
blízkosti Nové Bystřice funguje i 350 metrů
dlouhá sjezdovka s vlekem, vybavená sněžnými
děly. Vhodná je zejména pro nenáročné lyžaře
a rodiny s dětmi.

Zalyžovat si ale můžete i na rozhraní jižních
a středních Čech v oblasti zvané Česká Sibiř.
Skiareál Monínec se rozprostírá v nadmořské
výšce 724 metrů na severní straně Javorové
skály. Díky nejmodernější technologii umělého
zasněžování se zde lyžuje více než 100 dnů
v roce. Areál nabízí svým návštěvníkům dvě červené sjezdovky s celkovou délkou 1 800 metrů
a Hotelovou sjezdovku. Své lyžařské schopnosti
můžete zdokonalit v lyžařské škole a pro děti je
připravena dětská školička s pojízdným pásem.
Kromě sjezdového lyžování zde najdete i další
zimní atrakce jako snowtubing a samozřejmostí
je i možnost sáňkování a bobování.

www.jiznicechy.cz
#ML]QLFHFK\
MLŀQ¯ÎHFK\

KAM na výlet
Státní hrad a zámek

Vážení čtenáři,
přijměte srdečné pozvání do našeho nádherného města – Jindřichova Hradce. Města, jehož historie
sahá do poloviny 13. století a které neoddiskutovatelně patří mezi skutečné skvosty Jihočeského
kraje. Vřele doporučuji návštěvu největší dominanty města, kterou je bezpochyby státní hrad a zámek, třetí největší památkový komplex v České
republice. Za návštěvu stojí také Dům gobelínů,
kulturních tradic a řemesel, interaktivní muzeum
s ukázkou tradičních technologií ručního tkaní tapiserií a představením odkazu Marie Hoppe Teinitzerové, zakladatelky gobelínových dílen ve městě.
Chcete-li vidět největší pohyblivý lidový betlém na
světě, zajděte do Muzea Jindřichohradecka, které
nabízí i další zajímavé expozice, jako například síň
věnovanou světoznámé operní pěvkyni Emě Destinnové, expozici s názvem Letecká bitva nad Jindřichohradeckem nebo ojedinělou sbírku památek
věnovanou nejvýznamnější mimopražské tiskárně
19. století – Landfrasově tiskárně. V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií najdete jak
díla předních domácích a zahraničních autorů, tak
i práce amatérských fotografů. Výstavní dům Stará radnice nabízí výpravu do historie i současnosti
autorů tvořících pro děti. Jiná část výstavního domu
se věnuje lokální raritě – Jindřichohradecké úzkokolejce nebo historii města. Návštěvu Staré radnice
můžete zakončit prohlídkou obřadní síně známého
českého architekta Jana Kotěry. Pár kroků od výstavního domu je na nároží proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie vyznačen 15. poledník, který
městem prochází. Z ptačí perspektivy uvidíte Jindřichův Hradec po výstupu na městskou vyhlídkovou
věž kostela. Bývalý zámecký mlýn nabízí novou
expozici věnovanou historii rybníkářství a lesnictví
na Jindřichohradecku. Součástí je i Křižíkova vodní
elektrárna. Neotřelým zážitkem je také aqua show
ve sv. Floriánu. Jedná se o kombinaci hudby, světelných efektů a videoprojekce, která je jedinou svého
druhu v České republice a druhou v Evropě. Krásné
výhledy na okolní města nabízí rozhledna na Rýdově kopci za obcí Děbolín.
Ing. Stanislav Mrvka
starosta města Jindřichův Hradec

Navštivte Jindřichův Hradec i v roce 2019
Jako každý rok, i v roce 2019 plánuje město
spoustu zajímavých akcí. Toto je jen malá ochutnávka:
18. 5. Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál – zahájení turistické sezony ve městě
7 a 8. 6. Dny města – slavnosti v centru města a na
zámku
26. 7. – 4. 8. Turistický TOP týden – týden plný
kulturních akcí, muziky, divadla
31. 8. Opera na nádvoří státního hradu a zámku
– Bohéma, Giacomo Puccini
28. 9. Svatováclavské slavnosti – oslavy dobrého
vína a muziky
5. 10. Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál – zahájení turistické sezony ve městě
Přes kopec na Hradec

Opera Rusalka na zámku

Poskládejte si svou dovolenou v České Kanadě a v Jindřichově Hradci plnou zážitků, na které
budete jistě dlouho vzpomínat. Na své si přijdou
milovníci památek a historie, turisté toužící vyrazit do krásné přírody, sportovci hledající aktivní
odpočinek, rodiny s dětmi, rybáři, ale i objevitelé
neznámých míst.
Těšíme se na vás.
www.infocentrum.jh.cz
Panoráma přes Malý Vajgar

Město Jindřichův Hradec má co nabídnout
i ve svém okolí, jelikož je součástí turistické oblasti
Česká Kanada. Turistická oblast Česká Kanada leží
ve východní části Jihočeského kraje a sdružuje více
než 50 obcí nejen na území samotného přírodního
parku Česká Kanada, ale patří sem i oblast Jindřichohradecka a Dačicka. Drsná, ale krásná příroda,
dechberoucí památky a místa, která stojí za objevení.
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Milí čtenáři,

dovolte mi, abych vás pozvala do
našeho kraje, který se co do počtu
kulturních a přírodních krás řadí k těm
nejbohatším v zemi. Na jeho území se
kromě světově proslulých lázní nachází
bezpočet hradů, zámků a hornických
památek, k nimž se váže pohnutá
historie a nejedno zajímavé vyprávění.
Navštívit můžete i některou z mnoha kulturních akcí, pořádaných napříč regionem. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech či
umělecký festival Chebské dvorky si každoročně
nenechají ujít tisíce návštěvníků. V příštím roce se
navíc chystáme zapojit do celé řady dalších projektů, například v nově zrekonstruovaných prostorách
Muzea Karlovy Vary budeme mít v květnu tu čest
zahájit celorepublikový Festival muzejních nocí.
Pokud však patříte k těm, kteří volný čas raději
tráví aktivněji, pak i pro vás tu máme vyžití. Mezi
lázeňskými městy se rozprostírá nádherná příroda
Krušných hor a Slavkovského lesa, jež vybízí k nejedné procházce. Za krásami našeho kraje se můžete vydat i na lodi. Věděli jste například, že řeka
Ohře patří k nejlépe tekoucím řekám u nás? Pakliže
raději šlapete do pedálů, určitě nevynechejte jízdu
po oblíbené cyklostezce, jež se vine malebným
údolím stejnojmenné řeky. Karlovarský kraj navíc
v polovině června pořádá pravidelně Den cyklostezky Ohře se spoustou zábavy pro malé i velké
cyklisty.
Jestliže vás moje úvodní vyprávění zaujalo natolik, že přemýšlíte o návštěvě našeho regionu, už
teď se těším, až se někde společně potkáme. Vězte,
že jeden den vám určitě stačit nebude.
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
hejtmanka Karlovarského kraje

Karlovarský kraj
Žijeme regionem
www.zivykraj.cz
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Cheb – město historických krovů
V roce 2019 uplyne 700 let od postavení krovu nad presbytářem
františkánského kláštera v Chebu. Ten je nejstarším známým
dendrochronologicky datovaným krovem u nás.
Zveme vás na akce spojené s touto významnou událostí.

Milí čtenáři, milovníci
výletů a turistiky,
vybrat to nejhezčí z kraje je pro mne osobně nelehký úkol. Ačkoli je Plzeňský kraj krajem
průmyslovým s geograficky výhodnou polohou,
nabízí i turisticky zajímavá místa, která svou atmosférou i historií dokáží okouzlit. Já sám jsem
milovník sportu a cestování, a jsem proto velmi
hrdý, že jsem hejtmanem právě Plzeňského kraje,
kde najdeme řadu míst dostupných na kole, řadu
poutavých historických zajímavostí a také spoustu zábavy pro celou rodinu. Moderní doba vybízí
především mladou generaci k neosobnímu životu
díky sociálním sítím a obecně moderním technologiím, je proto velmi důležité najít si čas a pozvat
mladé lidi a děti na všechna ta překrásná místa Plzeňského kraje, místa a rodiště mnoha zajímavých
osobností.
Je jistě zbytečné připomínat Národní park
Šumava, kam se nám vrací rysové a vlci. Dále bývalý vojenský újezd Brdy, který je postupně zpřístupňován turistům, hrady a zámky známé nejen
z turistických průvodců, ale i z pohádek. Rád bych
upozornil spíše na méně známá místa, která kraj
podporuje. Jde o Mariánskou Týnici, architektonický skvost z dílny Santiniho. Za návštěvu stojí
návštěvnická centra Srní nebo Kvilda, rekonstrukcí
prochází vodní hamr Dobřív. Unikátní svezení nabízí přívoz v Darové na Rokycansku.
Dovolte mi pozvat vás do Plzeňského kraje netradičním citátem Karla Čapka:
„Člověk musí jet daleko, hrozně daleko, aby se
dostal co nejblíž k domovu.“
Josef Bernard
hejtman Plzeňského kraje

květen–září | Výstava Krov presbytáře – původní a současná podoba krovu presbytáře bude prezentována odbornými přednáškami a komentovanými prohlídkami.
2.–7. 9. | Workshop ALTÁN – akce v rámci zahájení
Dnů evropského dědictví. Stavba nového altánu
do parku na terasu barokního opevnění chebského hradu nad Krajinkou bude ukázkou historického způsobu práce tesařů. Práci tesařů bude
komentovat stavební historik. Pro školní skupiny
budou připraveny tematické workshopy:
2. 9. geometrické vytyčování stavby
3. 9. osekávání trámů – hranění
4.–5. 9. výroba prvků se spoji (plátování atd.)
6. 9. dokončení prací, přípravy k postavení stavby
V sobotu 7. 9. zveme veřejnost na tradiční oslavu
dokončení stavby.
květen–září | Výstava modelů krovů historických staveb – v kostele františkánského kláštera
bude vystavena kolekce 12 dřevěných modelů krovů v měřítku 1 : 20, zhotovených katedrou stavební
historie a památkové péče Technische Universität
München.

říjen | Mezinárodní konference a setkání odborníků na historické krovy – za účasti členů celoněmecké pracovní skupiny Arbeitskreis Dachwerke,
zástupců Spolkového památkového úřadu Vídeň
a dalších hostů, se zaměřením na možnosti prezentace historických krovů různým cílovým skupinám.
www.historickycheb.cz
www.cheb.cz

Národní technické muzeum má dvě
mimopražské pobočky, v jejichž
prostorách je možné shlédnout dvě
velice zajímavé expozice.
Kde se tyto pobočky nacházejí
a čeho se jejich expozice týkají?

?

?

?

www.kartograﬁe.cz
Své odpovědi nám posílejte do 15. února 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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Důl Nelson

jak sami nejlépe víte, v našem kraji je mnoho krásných míst. Funguje zde také hodně spolků, které v mnoha směrech doplňují služby státu
i samosprávných celků. Vždyť právě proto máme
například Klub českých turistů součástí programu
Rodinné stříbro Ústeckého kraje. V tomto velmi
starém klubu se snoubila dobrovolnost s nadšením i zájmem o naši krajinu. A náš již dlouholetý
projekt Brána do Čech, který slouží právě turistům
z naší republiky i ze zahraničí, si každý rok získává
stále větší oblibu.
A náš region má turistům rozhodně co nabídnout. Kopečky Českého středohoří, protkané řekou
Labe s Portou Bohemicou, historické území kolem
řeky Ohře, vrcholy Krušných hor s nádhernými
rašeliništi, Tiské stěny, České Švýcarsko i Lužické
hory a dosud málo objevený Šluknovský výběžek
a mohl bych jmenovat dále. Tak krásné a rozmanité
území má málokterý kraj – a právě program Brána
do Čech je jedním z důležitých nositelů propagace těchto krás a Klub českých turistů zase pečuje
o všechny cesty a cestičky, které k nim vedou.
Všem, kteří o naše chlouby přírodní či architektonické pečují, za to patří velký dík.
Dovolte mi, abych vám i do roku 2019 popřál
nejen zdraví, ale také mnoho našlapaných kilometrů.
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Neštěstí na dole Nelson (85 let)
Bylo 3. ledna 1934 a na hlubinném dole Nelson III. v Oseku u Duchcova se
schylovalo k neštěstí, které si vyžádalo 144 obětí. Jednou z příčin bylo hromadění
uhelného prachu v chodbách dolu.
Důvodem hromadění prachu byly mechanické natřásací žlaby a několik překládek při dopravě
uhlí. Existence záparů a požářišť s nedodržením již
tehdy platných bezpečnostních předpisů vykonaly
své. Nutno podotknout, že svůj podíl na tragédii

měla i úsporná opatření omezující předepsané
kropení a odstraňování uhelného prachu. Katastrofa měla za následek pozdější prosazení zákona
o hornické inspekci. Život to už ale 144 obětem
nevrátilo.
M. Foltýn

foto © Wikimedia Commons

Vážení a milí občané,
přátelé turistiky,
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PAMÁTNÍK TEREZÍN
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Pořádané akce 2019
2. 5. JOM HA´ŠOA
Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa
ve ha-gvura“, je dnem, kdy si prostřednictvím vzpomínkových obřadů připomínáme památku obětí
holocaustu. Pro tento pietní den byl stanoven termín, kdy bylo zahájeno povstání ve varšavském
ghettu (19. 4. – 16. 5. 1943), a podle pohyblivého
židovského kalendáře připadá na 27. den měsíce
nisanu. V Izraeli je tento den státním svátkem.
 začátek ve 14 hod., dvůr před modlitebnou –
Dlouhá 17, Terezín
 spolupořadatel: Federace židovských obcí v ČR
a Terezínská iniciativa
2. 5. Výročí poslední popravy v Malé pevnosti
Položení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti.
 začátek v 9 hod.
19. 5. Terezínská tryzna
Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce, konaná u příležitosti 74. výročí osvobození.
 začátek v 10 hod. na Národním hřbitově před
Malou pevností
 pořadatel: Památník Terezín pod záštitou
ministra kultury ČR
 spolupořadatelé: Ústecký kraj, město Terezín,
Federace židovských obcí v ČR a Terezínská
iniciativa
Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.)
je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena! Po celý
den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.
Akce je součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje.
5. 6. Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín – Memoriál Hany Greenfieldové
Slavnostní vyhlášení výsledků XXV. ročníku literární a XXIII. ročníku výtvarné soutěže.
 od 13 hod.
 v kinosále Muzea ghetta
 doprovodný kulturní program a přehlídka
vítězných prací

27. 6. Pietní akt u příležitosti výročí popravy
Milady Horákové
JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 –
27. června 1950) byla československá politička
popravená za údajné spiknutí a velezradu během
komunistických politických procesů v 50. letech
minulého století. Byla jedinou ženou popravenou
během těchto procesů. Kvůli neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu proti vládnoucí
komunistické straně.
 v 10 hod. v pamětní síni v bývalém
Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín
 ve spolupráci s Konfederací politických vězňů
ČR
22. 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 Židovská obec v Praze

Připravované výstavy 2019
Marie Blabolilová – Malá Retrospektiva (grafika)
25. 10. 2018 – 31. 1. 2019
předsálí kina Muzea ghetta
výtvarná výstava
10. 1. – 6. 3. Světlo a stíny
předsálí kina Malé pevnosti
výstava žáků Střední školy obchodu a služeb
Teplice
vernisáž výstavy 17. 1. ve 14 hod.
5. 2. – 14. 3. Rodinný tábor
předsálí kina Muzea ghetta
dokumentárně-historická putovní výstava Památníku Terezín k 75. výročí likvidace tzv. Terezínského
rodinného tábora v KT Auschwitz

14. 3. – 2. 6. Zasnoubena se smrtí
předsálí kina Malé pevnosti
dokumentární výstava o Ireně (Ince) Bernáškové,
první Češce, jež byla nacisty odsouzena k trestu
smrti
vernisáž výstavy 14. 3. ve 14 hod.
28. 3. – 9. 6. Trude Sojka – Holocaust a mateřství
předsálí kina Muzea ghetta
výtvarná výstava
vernisáž výstavy 28. 3. ve 14 hod.
9. 5. – 31. 6. „Écraser L‘INFÂME!“
Umělci a koncentrační tábor – umělecká sbírka
Památníku Sachsenhausen
výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti
(cela č. 41 + 42)
vernisáž výstavy 9. 5. ve 14 hod.
8. 6. – 25. 8. Jsem tu bez rodiny
předsálí kina Malé pevnosti
výtvarná výstava, práce žáků a studentů, jež byly
zaslané do Památníku Terezín v rámci XXV. ročníku
literární a XXIII. ročníku výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové – slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže proběhne 5. 6. od 13 hod. v kinosále Muzea ghetta (Komenského 148, Terezín)
18. 6. – 1. 9. Fritz Lederer (kresby, grafika)
předsálí kina Muzea ghetta
výtvarná výstava ze sbírek PT
vernisáž výstavy 18. 6. ve 14 hod.
15. 8. – 20. 10. „Bremen-Theresienstadt –
Journey with uncertain end“
výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti
(cela č. 41)
dokumentárně-výtvarná výstava
vernisáž výstavy 15. 8. ve 14 hod.
12. 9. – 3. 11. František Bányai – Pohlednice
synagog
předsálí kina Muzea ghetta
výstava pohlednic
vernisáž výstavy 12. 9. ve 14 hod.

www.facebook.com/TerezinMemorial

www.pamatnik-terezin.cz
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Náměstí Svobody

Královské město Žatec
Zveme vás na návštěvu královského města Žatec, ležícího cca 75 km
severozápadně od Prahy, které patří mezi nejstarší města ve střední Evropě. První
zmínku o tomto městě najdeme v kronice Dětmara Merseburského z roku 1004.

VZPOMÍNKY /
MEMORIES
je název projektu volných vyprávění pamětníků oživujících zážitky z období nacistické okupace.
Přestože se nemusí vždy jednat o faktografické zachycení prožité reality, pojí se vždy s určitými citovými vjemy, které se s odstupem času mění stejně
jako emoce v okamžiku vzpomínání. Společným
jmenovatelem příběhů je Malá pevnost a terezínské ghetto, kde se osudy pamětníků protínaly.
Kniha je dosavadním výsledkem několikaleté spolupráce mezi Památníkem Terezín a redakcí KAM
po Česku.
vydal:
Památník Terezín
autor:
Luděk Sládek
vazba:
pevná, šitá
stran:
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cena:
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Anna Letenská
Herečkou
do poslední klapky
Nestává se často, aby osoba známá z ﬁlmového
plátna zanechala po sobě tak málo jako herečka
Anna Letenská. Přitom její životní příběh by byl
dobrým námětem na dlouhý román.
Ludvík G. Hrdlička

Osud Anny se začíná psát 29. srpna 1904 v Nýřanech u Plzně. Narodila se v herecké rodině a odmala poznávala radosti i strasti kočovných divadelních společností. V šestnácti letech získala
své první angažmá v českobudějovickém divadle. Posléze, když se přidala ke společnosti Otty
Alferiho, poznala svého prvního manžela, herce Ludvíka G. Hrdličku (pseudonym Letenský,
obr. 1), za kterého se 23. ledna 1925 provdala.
Manželům Letenským se narodil syn Jiří (1926),
přicházela další a další angažmá, ale nakonec se
trvale přestěhovali do Prahy. První ﬁlmovou roli
Anna dostala ve ﬁlmu Karla Špeliny Manželka
něco tuší, ale opravdu debutovala až ve veselohře
režiséra Miroslava Cikána Milování zakázáno.
Manželská krize vyvrcholila v roce 1940 rozvodem. Anna se seznamuje s Ing. Vladislavem Čalounem (obr. 2), prokuristou německé dopravní společnosti. Svatba byla 10. října 1941. Čaloun
ochotně pomáhal pronásledovaným v útěku do

Ing. arch. Vladislav Čaloun

emigrace, pašoval ve vlacích dokumenty, devizy
a různá zavazadla, aktivně působil po rozpuštění Sokola v jeho ilegální skupině Jindra. Udržoval také přátelské kontakty s Dr. Lyčkou (obr. 3),
který byl napojen na parašutisty ze skupiny
Anthropoid. Souhrou náhod, obav, naivity a zrádcovství byla zatčena paní Lyčková gestapem
a její manžel 21. 7. 1942 raději spáchal sebevraždu. Na všechny ostatní čekal osud horší než smrt.
Herečkou zůstala vskutku do poslední klapky –
ﬁlmová role ve veselohře Otakara Vávry „Přijdu
hned“ byla totiž její poslední. Její záběry se točily v době, kdy byl její manžel už ve vyšetřovací vazbě, odkud ho 19. 9. 1942 převezli do Malé
pevnosti v Terezíně. Natočil se poslední záběr, Anna se odlíčila, převlékla a odjela domů,
kde ji čekal 16letý syn Jiří. Druhého dne, 3. září
1942, byla zatčena a po výslechu převezena
na Pankrác. Odtud putovala 5. 10. 1942 také do
Malé pevnosti v Terezíně. Na nástupu 22. října pochopila, že se něco děje, protože ona a další ženy stíhané v kauze „Parašutista“ druhý
den neměly jít na práci ven z pevnosti. V pátek
23. října 1942 v 8.30 se vydaly směrem k nádraží. Vpředu ženy, vzadu muži. Na nádraží v Bohušovicích nad Ohří již čekal zvláštní vlak
č. 206, jehož cílovou stanicí byl Mauthausen.
V Mauthausenu prošli v táboře obvyklou přijímací procedurou a cestou přes karanténu byli rozděleni na pracovní bloky. Co se

Zpracováno v červenci 2010

MUDr. Břetislav Lyčka

Děti manželů Marie a Oldřicha Svobodových, českých herců, na
fotograﬁi z roku 1908. Zcela vpravo je dcera Anna, později provdaná
Letenská.
Children of the Czech actors Marie and Oldřich Svoboda´s (photo
from 1908). On the right daughter Anna (married as Letenská)
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odehrálo osudné soboty 24. října 1942, si můžeme snadno domyslet. Za dozoru SS-Hauptsturmführera Martina Rotha, zodpovědného
za hladký průběh likvidace, mají ženy podstoupit údajnou lékařskou prohlídku. Jako první jde
číslo 1034, oční doktorka Milada Frantová. Ženy
byly odváděny po jedné úzkou chodbou, kde
hrála hlasitá hudba, do „ordinace“. Bylo přesně 8.30, když zazněl první tlumený výstřel…
Po dvou minutách odvádějí další ženu – bývalou zdravotní sestru Miroslavu Dubovou.
Po dalších výstřelech se na podlahu hroutí sestry Jana Kubiše. V 10.00 Františka Lyčková a další, Jesenská, Opálková, Kubišová,
Drašnerová – matky, babičky, dcery, vnučky…
Další jméno – Anna Čalounová! Písař zapíše čas
10.56. Dozorce vyvolává další a další jména…
Toho dne bylo v Mauthausenu takto zavražděno
135 žen a 127 mužů, dohromady 262 českých občanů. Další hromadná vražda 31 českých občanů
v souvislosti s heydrichiádou byla v Mauthausenu spáchána 26. ledna 1943. Tentokrát byly ženy
zplynovány v plynové komoře, muži zastřeleni. V 16.45 také manžel Anny Letenské Ing. arch.
Vladislav Čaloun. Komedie Přijdu hned s Annou
Letenskou měla premiéru téhož roku v prosinci
a nic netušící diváci se v biografu nejspíš dobře
bavili…

u.

Lfd. Nr.

m p oces

k

Další zprávy z 11.–13. století představují Žatec
jako významné správní a církevní středisko středního Poohří. Vznik vrcholně středověkého města
završila listina z roku 1265, jíž král Přemysl II. udělil
Žatci významná privilegia.
V souvislosti s chmelařskou konjunkturou
v 19. století došlo k rozsáhlé modernizaci města.
Historický střed města, prohlášený v r. 1961 památkovou rezervací, nabízí řadu významných staveb
a rozmanitost slohů od doby románské po secesi.
Historie města je více než 800 let pevně provázána s pěstováním a zpracováním chmele. Tradice
chmelařství a pivovarnictví dala vzniknout velké
sérii staveb, kde se chmel skladoval a zpracovával.
Tato zóna technických památek kandiduje na zápis
do seznamu světového dědictví UNESCO.
V žádném jiném městě na světě nenajdete
tak unikátní komplex chmelařských budov, uliček a náměstí v těsném sousedství středověkých
hradeb. Návštěvníky zveme k výstup na radniční
věž, dále mohou vidět chrám Nanebevzetí Panny
Marie, židovskou synagogu (druhou největší v ČR),
nejmenší chmelničku na světě, městské opevnění
se dvěma dochovanými branami – Kněžskou a Libočanskou, Regionální muzeum K. A. Polánka, ale
také s chmelařskou tradicí spojené Chmelařské
muzeum, Chrám chmele a piva, Muzeum Homolupulů i Žatecký pivovar.
Chrám chmele a piva je zábavný a poučný
komplex sahající svými kořeny do bohaté tradice
světoznámého chmelařského regionu. Čeká vás
cesta výtahem Chmelového majáku s unikátní 3D
animací, poté prohlídka Labyrintu a Erbovní síně
s průvodcem završená ochutnávkou piva v restauraci a minipivovaru U Orloje. Velmi zajímavou
podívanou je Chmelový orloj, jediný svého druhu
na světě, který zaujme svým netradičním zpracováním. Součástí komplexu je i velká dětská vnitřní

a venkovní herna, Klášterní zahrada – oddychová
a relaxační zóna a galerie Sladovna.
Sousedem Chrámu chmele a piva na náměstí
Prokopa Velkého je Chmelařské muzeum, které je
se svými 4 000 m2 největší expozicí svého druhu
na světě. Na této ploše najdete kompletní vývoj
chmelařství od počátků pěstování chmele v raném
středověku až do začátku druhé poloviny 20. století.
Přijeďte se podívat do města, jehož mottem je
„historie, pivo, chmel, atmosféra“.
Turistické informační centrum Žatec
nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
tel.: +420 415 736 156
mobil: +420 702 154 068
e-mail: infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz

Kněžská brána
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Holky z porcelánu
Společnost Thun 1794, a. s., otevřela v porcelánce Klášterec nad Ohří novou
expozici návštěvnického centra pod názvem Holky z porcelánu, která je
inspirována známým českým filmem. Návštěvníci porcelánky se navíc můžou projít
prohlídkovým okruhem či si vyrobit vlastní porcelán.
Památeční foto

Milí čtenáři magazínu
KAM po Česku,
rád bych vás pozdravil v nové turistické sezoně a popřál vám mnoho štěstí v roce 2019. Chtěl
bych vás pozvat do našeho města Klášterce nad
Ohří, které je zasazeno do krásné krajiny Krušných
a Doupovských hor a má jistě co nabídnout. Turisty a návštěvníky láká zámek s muzeem porcelánu
a Pohádkovou zemí pro děti. K odpočinku a relaxaci vyzývá lázeňský areál s minerálními prameny.
Turisticky atraktivnímu okolí města dominují zříceniny hradů Lestkov a Šumburk. Na více než 200 let
starou tradici výroby porcelánu pak zve žhavá novinka, kterou je expozice Holky z porcelánu a dočtete se o ní na této stránce.
Naše město žije také bohatým kulturním programem. Přijměte proto prosím i mé pozvání na
významnou mezinárodní kulturní akci našeho
města, kterou je 15. ročník festivalu Klášterecké
hudební prameny s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným. Již tradičně bude tento festival
probíhat na kláštereckém zámku, a to v první polovině července. S Jaroslavem Svěceným se můžete také potkat na veletrhu Holiday World v Praze,
kde v únoru představí program festivalu na stánku
města Klášterce nad Ohří v rámci expozice Dolního
Poohří.
Těším se na vaši návštěvu!
Ing. Štefan Drozd
starosta města Klášterce na Ohří

Již více než dvě století uplynula od zapálení
první pece pro výrobu porcelánu v Klášterci nad
Ohří. Zakladatelem klášterecké manufaktury se
stal na panství hraběte Františka Josefa Thuna
správce jeho panství Mikuláš Weber, který již v letech 1793–1794 uskutečnil v kruhové peci první
pokusné výpaly porcelánu. Jméno majitele kláštereckého panství, hraběte Thuna, je dodnes vyhledávanou obchodní značkou.
V Klášterci se dodnes uchovalo rodinné sídlo
rodu Thunů – zámek Klášterec nad Ohří s rozsáhlým zámeckým parkem a expozicí historického
porcelánu. Zámek je celoročně hojně navštěvován
jak domácími, tak zahraničními turisty a součástí
expozice je i současná prezentace výroby společnosti Thun 1794, a. s.

Vzhledem ke skutečnosti, že řada návštěvníků
kláštereckého zámku se zajímá o současný stav
výroby porcelánu ve městě a možnost prohlídky,
rozhodla se porcelánka zpřístupnit výrobu formou
stálé výstavní expozice pod názvem Holky z porcelánu, která nabízí prezentaci na informačních
panelech, porcelánovou školičku či prohlídkovou
trasu výrobními prostory s výkladem. Ústředním
motivem navrženého interiéru mladých architektů
Borise Klimka a Lenky Damové jsou výjevy z filmu
Holky z porcelánu, který se právě přímo v interiérech porcelánky v Klášterci nad Ohří v roce 1974
natáčel. Prostor je členěný do několika výrazných
zón, které s lehkou nadsázkou a melancholií připomínají záběry z filmu, jež mimo jiné zachycují práci
v porcelánce.
Expozice Holky z porcelánu je otevřená od
pondělí do pátku, vždy od 8.30 do 15.00 hodin
a je bez vstupného. Prohlídkové okruhy výrobou
je možné navštívit také od pondělí do pátku, a to
vždy v 9 a ve 13 hodin.
Za standardní prohlídkový okruh výrobou zaplatíte 140 Kč/osobu, děti a studenti 60 Kč/osobu,
senioři 120 Kč/osobu. Rodinné vstupné (2 dospělí
+ 2 děti) činí 320 Kč. V případě zájmu o vlastní výrobek doporučujeme Porcelánovou školičku, kde
si za 60 Kč/osobu sami vyrobíte svůj porcelán, který bude předán k vypálení a do 14 dnů si jej můžete vyzvednout.
Informace a rezervace:
tel.: +420 471 121 111
e-mail: holkyzporcelanu@thun.cz
www.thun.cz
Návštěvnické centrum
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KAM představuje
Josef Schrötter

Železnice v srdci Evropy

Čechoslováci v Gulagu 2

?

Co znamená slovo Gulag?
a) Souostroví
b) Hlavní správa táborů
c) Výbor pro dostavbu železničních tratí na
Sibiři
Své odpovědi nám posílejte do 15. února
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou
na adresu redakce. Tři autoři správných
odpovědí obdrží od Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti
nebo v internetovém knihkupectví České televize www.ceskatelevize.cz/eshop.
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Soňa Thomová, Zdeněk Thoma

Encyklopedie magických míst
Chcete na vlastní kůži pocítit sílu a magičnost posvátných míst, které uctívali už naši dávní předkové? Přitahují vás místa, o nichž se říká, že z nich
vyzařuje pozitivní či negativní energie nebo nás
neviditelným poutem spojují s jinými dimenzemi
či zvláštním, trochu mrazivým světem „nelidí“?
Vydejte se tedy s autory této knihy na toulky po
místech možná zdánlivě známých a všedních,
avšak skrývajících záhady a neobyčejné události,
z nichž se vám bude tajit dech. Navštívíte nejen
romantické hrady a zámky či vznosné chrámy, kláštery a kostely, ale i bezedná jezera, hluboké lesy,
podivuhodné jeskyně, oblá návrší, rozeklané hory
i bizarní skály čnící k nebi na věčnou připomínku
„čertovského“ díla. Na této mystické pouti vás čeká
nejedno překvapení.
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz

Marcela Kohoutová

Provařená historie
Autorka „provařila“ životní příběh své prababičky, vyhlášené
kuchařky, který proložila osvědčenými recepty z hlubin minulého století. Poutavé vyprávění v ich-formě ale není jen
o ženě a vaření. Defilují v něm události a charakter doby
od konce starého Rakouska přes hrůzy první světové války
z pohledu dobrovolné sestry v nemocnici pro vojáky, nadšení ze vzniku první republiky, tíhu německé okupace, ale
i nespravedlností po skončení války, nástup bolševické totality, radost z pražského jara až po zklamání z nové okupace.
Vyprávění je ryze osobní, předpokládá elementární znalost
historie a dává jí šťávu autenticity, podobně jako fotografie
z rodinného archivu, které jednotlivé pasáže doprovázejí.
Pro protagonistku knihy bylo vaření doslova povoláním: živila se jím a vyžívala se v něm. Determinovalo její životní pouť,
přitahovalo osudová setkání a naplňovalo plodný život. Zveřejněné recepty budí laskominy, ale ten nejdůležitější recept,
na lásku a toleranci, čtenář najde uvnitř 131 stran poutavého
vyprávění pozoruhodné ženy, které přečte jedním dechem.

Marcela Kohoutová

Pøipadá mi neuvìøitelné,
kolik režimù jsem zažila.
Ale své kuchaøské umìní jsem
ve všech provozovala stejnì poctivì.
I ta svíèková pro Edvarda Beneše
a jeho paní se mi nejspíš opravdu povedla...

cena: 299 Kč
http://aos-knihy.cz

PROVAØENÁ HISTORIE

„Otce požádali, že by si s ním chtěl jejich velitel promluvit, že se zdrží tak hodinku dvě. Odešel s nimi a vrátil se
za deset let.“ Ze vzpomínek Ivana Zoce
Druhý díl knihy Čechoslováci v Gulagu je volným
pokračováním publikace odvozené od stejnojmenného televizního dokumentu a přibližuje osudy
dalších dvanácti krajanů postižených politickými
represemi v Sovětském svazu ve 20. až 50. letech
minulého století. Vedle osob nespravedlivě odsouzených k mnoha letům pobytu v pracovních táborech Gulagu představuje i tragické životní příběhy
Čechoslováků popravených během stalinských čistek ve 30. letech. Kniha vznikla na základě výzkumu
v bývalých sovětských archivech, dostupné literatury
a spolupráce s příbuznými obětí.
Osudy „buržoazní tanečnice a zasloužilého bolševika“,
manželů Gertrudy a Alexandra Arosevových; českého
polárního letce a účastníka výpravy na severní pól
Jana Březiny; bojovníka proti nacistické a komunistické totalitě, držitele Řádu bílého lva (2000), plukovníka
Pravomila Raichla; malíře a grafika Vladimíra Levory,
trestaného za vzpomínky na sovětský pracovní tábor;
či příběh Karla Goliatha, zakládajícího člena KSČ, nejdéle vězněného Čechoslováka v Gulagu; a dalších.
Společná publikace České televize a Ústavu pro
studium totalitních režimů k 100. výročí vzniku
Československa.

připravila: Alice
ce Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)
(braborcova@kampocesku cz)

Jan Dvořák, Jaroslav Formánek,
Adam Hradilek

Nová publikace seznamuje čtenáře s historií československých drah. Kulaté výročí založení Československa je spojeno s dalším významným milníkem,
a to vznikem státních drah, které hrály důležitou
roli v rozvoji a industrializaci nově vzniklé republiky. Tato výpravná kniha bude vaším jedinečným
průvodcem stoletou historií naší železnice od
jejich počátků až do dnešních dnů. Seznámíte se
s vývojem lokomotiv i s legendárními vlaky. Dozvíte se, jak se v průběhu doby měnily stejnokroje, jak
se vyvíjelo řízení železnice, jak vznikaly nové železniční uzly a poznáte též železničářskou terminologii. To vše doplněné spoustou technických zajímavostí. Kouzlo knihy podtrhují stovky nádherných
ilustrací Bohuslava Fultnera.
cena: 399 Kč
www.albatrosmedia.cz

KAM na výlet

Nechybí tomu kopci něco? (95 let)
Asi tak nějak uvažoval architekt Karel Hubáček, když se díval na masiv Ještědu.
Neunikl mu tak přirozený kuželovitý tvar vrcholu. A protože samotná špička hory
tak elegantní nebyla, geniálním nápadem jí vymyslel unikátní „čepici“.

jistě si každoročně říkáte, kam pojedete na
dovolenou či na výlety. Rád bych vás pozval k nám
na sever. Jsme sice druhý nejmenší kraj, nicméně
jde o oblast s bohatou historií a velkým množstvím
přírodních, kulturních i historických památek, která je právem označována jako ráj turistů, lyžařů,
milovníků přírody i obdivovatelů historie a vyznavače regionálních produktů. Najdete tu celou řadu
zajímavých měst, starobylých hradů a romantických zámků, scenerie skalních měst a neporušenou přírodní krajinu.
Na mnoha místech se dochovala unikátní roubená stavení, ojedinělá je i soustava kamenných
a kovových rozhleden, která nemá jinde v republice obdoby. Jedním z důvodů pro návštěvu Libereckého kraje může být i zdejší světoznámé sklo
a bižuterie, které mají v tomto regionu opravdu
bohatou historii, a já věřím, že již brzy budete moci
obdivovat výsledky projektu Křišťálové údolí.
Liberecký kraj, to ale není jen historie a kultura,
ale také skvělé místo pro strávení aktivní dovolené.
Pro milovníky sportu jsou zde ideální terény pro
letní i zimní sporty a nechybí ani široká nabídka
nejrůznějších adrenalinových aktivit. Tak schválně, co vyzkoušet třeba sáňkařskou dráhu na Černé
Studnici?
Milí přátelé, je toho hodně, co bych vám chtěl
ukázat a doporučit, proto budete nejlepší, když
přijedete do Libereckého kraje a přesvědčíte se na
vlastní oči sami. Aby vaše putování a poznávání
bylo co nejlepší, můžu vám doporučit www.liberecky-kraj.cz, kde najdete všechny tipy na výlety
a akce v našem kraji pěkně pohromadě.
Přeji vám, ať je váš rok 2019 plný zajímavých
výletů a poznávání.
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Ještěd v zimě

unie architektů v roce 1969 slovy „harmonie, s níž
se pojí s okolní krajinou, vytříbenost siluety a vynalézavé použití konstrukčních prostředků“ a jako
jedinému Čechovi mu udělila Cenu Augusta Perreta. Kromě Ještědu se jeho tvůrčí schopnosti projevily i u zdánlivě „obyčejných“ staveb. Mezi jeho
projekty patří školy v Novém Boru, Jablonci nad
Nisou, Zákupech, Jenišovicích a Studenci, tovární
a montážní haly v Rýnovicích, Mnichově Hradišti
a Hlinsku, sídliště v Roudnici nad Labem, Šenově
a Šumbarku či kina v Doksech a Železném Brodě.
Karel Hubáček zemřel 23. 11. 2011 v Liberci.
-Liban-

Do vězení s nimi! (740 let)
Rozkaz Oty Braniborského zněl jasně. Mladého sedmiletého kralevice Václava,
jeho matku Kunhutu i doprovod uvěznit na hradě Bezdězu. Tak se také koncem
ledna 1279 stalo.
Národní obrození
nahlíželo na tuto situaci jako na dobu řádění
zlých Braniborů v Čechách. Realita byla ale
jiná. Ota Braniborský byl
věrným spojencem svého strýce, českého krále
Přemysla Otakara II. Po
jeho smrti na Moravském poli (1278) se stal
správcem Českého království a poručníkem
kralevice Václava II. Jeho
mladý bratranec se ještě
nemohl s ohledem na
věk ujmout úřadu, a Ota tím chtěl posílit svoje postavení v českém chaosu. Pobyt na Bezdězu zřejmě
nebyl žádným mučením. Hrad byl v podstatě nový
a na svou dobu komfortně vybavený. Václavovi,
jeho matce Kunhutě, vdově po padlém Přemyslu
Otakarovi II., i doprovodu zde prakticky nic nechybělo. Omezen byl jen jejich pohyb za hradbami
hradu. Královna Kunhuta však v létě uprchla za

Hrad Bezděz

Závišem z Falkenštejna a Václav zůstává s chůvou
sám. Na podzim byl převezen do Žitavy a později
do Spandau u Berlína. Zde byly jeho životní podmínky o dost horší a zřejmě se staly příčinou avitaminózy i křivice, později zjištěné výzkumem Václavovy lebky. Král Václav II. se ujal vlády roku 1283.
Tím končí poručnictví Oty i Braniboři v Čechách.
-babok-

foto © Wikimedia Commons

Vážení čtenáři,

Karel Hubáček

foto © Youtube.com; www.jested.cz

Ač je kvůli svému profesnímu životu spojen
hlavně s Libercem, původem je z Prahy, kde se
23. února 1924 narodil a vystudoval architekturu.
Své nejznámější architektonické dítko v podobě
rotačního hyperboloidu navrhl v roce 1963. O deset let později v září se dočkal po mnoha potížích
jeho zprovoznění. Jeho unikátní návrh zvítězil
v soutěži, i když porušil její základní zadání o projektu dvou samostatných budov (hotel a televizní
vysílač). Neobvyklé řešení ocenila Mezinárodní
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Milí čtenáři,
v letošním roce budeme pokračovat v zatraktivňování hřebenových partií Orlických hor. V rámci
projektu Hřebenovka spolupracuje Královéhradecký
kraj s horskými obcemi, a především s Euroregionem Glacensis, který je vedoucím partnerem, na
novém přeznačení hřebenové trasy a obnovení či
vybudování několika rozhleden a dvou infocenter.
V jedné z nejoblíbenějších lokalit této trasy – poutním místě Neratov – bude v rámci tohoto projektu
za přispění Královéhradeckého kraje a Evropské unie
obnoven most přes řeku Orlici. V jeho těsné blízkosti
již nyní funguje zcela nový pivovar provozovaný občanským sdružením, které horskou obec zachránilo
před zánikem. Zdejší největší atrakci – poutní kostel
Nanebevzetí Panny Marie – ostatně teprve několik
týdnů zdobí nové báně, které se na jeho střechu
vrátily od osudného požáru v roce 1945, a vrátily
tak svatostánku původní barokní vzhled. Nespí ani
jiné orlickohorské lokality. V nedaleké Zdobnici pracují na zřízení Domu přírody, návštěvnického centra
správy CHKO.
Turisty mohu pozvat také k návštěvě dvou pozoruhodných staveb, které se od konce loňského roku
pyšní nejčerstvějšími tituly krajské Stavby roku. Je to
Stezka korunami stromů v Janských Lázních a Petrof
Gallery v Hradci Králové.
Oblast krajského města láká návštěvníky také
na nový pivovar Beránek ve Stěžerech, obci, která
letos zvítězila v krajském kole soutěže Vesnice roku.
Velkou událostí pro cyklisty bude otevření dalšího
úseku Labské cyklostezky z Hradce Králové do Vysoké nad Labem, což potvrzuje naši snahu stát se
krajem zaslíbeným cyklistice.
Neváhejte a navštivte Královéhradecký kraj!
Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje
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Cyklostezka Hradec Králové – Kuks

Královéhradecký kraj
O kompletní turistické nabídce Královéhradeckého kraje se budete moci dozvědět na veletrzích
cestovního ruchu. Jednak na GO – REGIONTOUR
Brno ve dnech 17.–20. ledna 2019 nebo Holiday
World Praha 21.–24. února 2019. Dále to jsou veletrhy Infotour a cykloturistika Hradec Králové ve
dnech 8.–9. března 2019 či FOR BIKES Praha ve

Stezka korunami stromů Krkonoše

dnech 29.–31. března 2019. Na těchto veletrzích
uvidíte společnou expozici s Pardubickým krajem
pod hlavičkou Východní Čechy. Expozice bude tematicky zaměřena na cykloturistiku a aktivní dovolenou.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Neratov

www.hkregion.cz

KAM na výlet

Tipy na skvělá místa nebo akce,
kde se nudit rozhodně nebudete
Lyžařský areál Dolní Morava

Vážení čtenáři,
Pardubický kraj je svou dobře
dostupnou polohou ideální pro
výlety z různých konců republiky
a také se tu pořád něco zajímavého
děje. Do Kalendáře významných
akcí na rok 2019 jsme zařadili na 400
událostí, které mohou přitáhnout
zájem veřejnosti. Kalendář najdete
v turistických informačních centrech
a také na našich webových stránkách
www.pardubickykraj.cz/vyznamneakce. V Pardubickém kraji ale také
můžete strávit velmi příjemnou
dovolenou, ať už relaxací, nebo aktivně.
Pokud patříte k milovníkům zimních sportů,
určitě vás nadchnou skvělé skiareály v severovýchodní části Pardubického kraje. Dolní Morava
a Skiresort Buková hora patří ke špičce pro sjezdové lyžování a v jejich okolí najdete i množství
běžkařských tras. Pro běžkaře je ideální i oblast Hlinecka, kde se v únoru a na začátku března můžete
podívat i na tradiční masopustní obchůzky zapsané na seznam UNESCO.
Pardubický kraj je bezesporu koním zaslíbený
region. Opravdovým klenotem v této oblasti je Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, který patří mezi nejstarší hřebčíny na světě a je domovem
nejstaršího původního českého plemene – koně
starokladrubského. Hřebčín v Kladrubech nad Labem i jeho pobočku ve Slatiňanech můžete ve vybraných termínech navštívit i v zimě.
Poslední dubnový víkend v roce 2019 by si do
kalendáře měli poznamenat všichni, kdo milují lázně a lázeňskou atmosféru. V Litomyšli se totiž bude
konat zahájení již 8. litomyšlské lázeňské sezony.
Zdejší Lázně ducha léčí laskavou legrací. Lázeňská
kolonáda pravidelně ožívá slavnostním průvodem,
ale i hudební a divadelní produkcí.
Budu se s vámi těšit na viděnou v Pardubickém
kraji.
Martin Netolický
hejtman Pardubického kraje

Pro vyznavače zimních sportů
Na Dolní Moravě pod masivem Králického
Sněžníku si můžete zpestřit lyžovačku třeba výstupem na unikátní Stezku v oblacích nebo vyzkoušet
jízdu na celoročně otevřené bobové dráze. Krásné
sjezdařské svahy na obou stranách kopce nabízí i Skiresort Buková hora. Najdete tu nejrychlejší
a nejdelší lanovou dráhu Orlických hor, která je
dokonce i vyhřívaná, takže výjezd na vrchol kopce
vás od lyžování moc nezdrží, a navíc se ještě trochu
zahřejete.
www.dolnimorava.cz, www.skibukovka.cz

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

obdrží za odměnu volnou vstupenku na jeden prohlídkový okruh. Hřebčín bude pro návštěvníky otevřen také od 4. do 10. února 2019, hlavní návštěvnická sezona bude zahájena 1. dubna 2019.
www.nhkladruby.cz
Lázně ducha v Litomyšli

Masopust na Veselém Kopci

Pro obdivovatele tradic
Neopakovatelnou atmosféru a rej masopustních masek můžete zažít na vlastní kůži na Veselém
Kopci (2. 2. 2019), v Hamrech (16. 2. 2019), Studnici
(23. 2. nebo 2. 3. 2019), Blatně, Vortové (2. 3. 2019)
a na Betlémě v Hlinsku, kde se 5. 3. 2019 s masopustem rozloučí.
www.betlem-hlinsko.cz

Pro milovníky koní
Hřebčín v Kladrubech nad Labem můžete navštívit třeba během pololetních prázdnin
(1.–3. 2. 2019) při akci V pololetí koně letí. A pozor!
Každý dětský návštěvník, který se na pokladně
prokáže svým vysvědčením se samými jedničkami,

Pro lázeňské šviháky
Pro návštěvníky Lázní ducha v Litomyšli budou
od 25. do 28. dubna připraveny tři festivalové scény, premiéru bude mít i Fashion market – trh nezávislé módy, šperku a designu. Přijďte v šatech po
babičce či dědečkovi korzovat lázeňskou kolonádou a soutěžit o nejkrásnější lázeňský kostým, pár
či klobouk i vy!
www.lazneducha.cz
Více na
www.vychodni-cechy.org
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Bezruký Frantík (115 let) Geniální hudebník (90 let)

Měl však štěstí.
Tatínek lékař mu spolu s řídícím učitelem
a školním radou vymysleli školní lavici,
ve které se naučit psát
nohama a stal se i jedním z prvních chovanců Jedličkova a posléze Bakulova ústavu.
Absolvoval obchodní
školu, napsal knihu
František Filip, 1930
„Bezruký Frantík píše
o sobě“, nohama psal i novinové články – perem či
na psacím stroji. Kávu pil z šálku, zapínal si knoflíčky, pletl košíky a řídil auto. Byl známou osobností,
která cestovala po ČSR a ukazovala své umění nohama. Po komunistickém převratu 1948 mu byla
veřejná produkce zakázána a z podnikatele se stal
mrzák. Zemřel 19. 2. 1957 v Brně, kde byl pohřben
na Ústředním hřbitově.
Antonín Fridrich

Hudební skladatel a pianista Petr Eben se zapsal do historie jako jeden
z nejvýraznějších osobností soudobé hudby. Jeho rozsáhlá tvorba obsahuje různé
žánry, od opery až po orchestrální díla. Působil také jako pedagog na Karlově
univerzitě a na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze.
Narodil
se
22. ledna 1929
v Žamberku. Kvůli
židovským kořenům byla celá rodina Ebenových za
2. světové války deportována do koncentračního tábora
Buchenwald, ze kterého se ale všichni
vrátili živí. Poprvé
na sebe upozornil
svou skladatelskou
tvorbou v polovině padesátých
let, komponoval
vokální a varhanní
skladby. I přes své
židovské předky byl
celý život aktivním
katolíkem a jeho
tvorba se postupně

mění z orchestrální
na duchovní hudbu, jež ho nejvíce
proslavila. Zkomponoval například dílo
zvané Pražské Te
Deum, které složil
v reakci na listopadový převrat v roce
1989, nebo církevní operu Jeremias.
Jeho rozsáhlé dílo
tvoří přes 200 skladeb. S manželkou
vychovali tři syny
– Kryštofa, Marka
a Davida, kteří tvoří hudební skupinu
Bratři Ebenové.
Syn Marek Eben je
známý moderátor
a herec.
Simona Wieserová

Vážení čtenáři,
zveme vás k návštěvě našeho
veletržního stánku v rámci veletrhu cestovního ruchu Holiday World
2019 v Praze. Tématem naší expozice
budou partnerství města Ústí nad
Orlicí – v roce 2019 totiž oslavíme
25 let partnerství s polským městem
Kladská Bystřice a 30 let s německým
městem Berlín-Neukölln. Nejenže se
na stánku představí obě zahraniční
města, ale k dispozici budou informace města Ústí nad Orlicí, o cykloturistice, o zajímavých místech ve
městě a jeho nejbližším okolí, o volnočasových aktivitách a službách
cestovního ruchu včetně aktuálního
kalendáře akcí na rok 2019 a nového letáku naučné stezky Wolkerovo
údolí. Představíme zde také novou
obrazovou knihu „Ústí nad Orlicí

Znak města
Ústí nad Orlicí
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v proměnách“. Těšíme se na setkání
s vámi na našem stánku nebo přímo
v Ústí nad Orlicí.
Petr Hájek
starosta města Ústí nad Orlicí

Znak města
Kladská Bystřice

Znak městské části
Berlín-Neukölln

Meditační kaple Jana Pavla II.

Pozvání do Ústí nad Orlicí
Kromě stávajících památek a zajímavostí můžete v Ústí nad Orlicí
nově navštívit revitalizovaný park
u kostela, jehož součástí je meditační
kaple zasvěcená Janu Pavlu II. Je vyzdobena malbou i sochami andělů,

skleněnou mozaikou a netradičními
trubicovými zvony. Krásná zákoutí
nabízí park v každém ročním období.

www.ustinadorlici.cz

foto © Vydavatelství PH

foto © Wikimedia Commons

Český spisovatel a syn Štěpána
a Mariany Filipových z Jamného nad
Orlicí František se narodil 20. února
1904. Narodil se však bez rukou, což jej
pasovalo do role „chudáčka“.
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Otec Radhoště (140 let)
Nadaný mladík odmala projevoval umělecké sklony a ve Vídni
se vyučil řezbářem. Osud ho dále
přivedl do Říma a poté se vypravil se svým bratrem Robertem do
Ameriky, kde začínal jako řezbář. Na
Pensylvánské univerzitě vystudoval
sochařství a později se na prestižní Akademii umění v Chicagu stal

proferosem. V USA tvořil sochy, medaile, pomníky a náhrobky. Nikdy
však nezapomněl na rodnou hroudu a naopak se často vracel. Sochu
Radhoště (Radegasta) z umělého
kamene vytvořil v roce 1930 (vztyčena 1931). Zemřel v roce 1965 ve
Winter Parku.
-babok-

foto © Wikimedia Commons

Autorem téměř tříapůlmetrového ztělesnění boha slunce, hojnosti a úrody na
stejnojmenné hoře je Albín Polášek. Narodil se 14. února 1879 ve Frenštátu pod
Radhoštěm.
Albín Polášek ve svém ateliéru

Pozvánka do Jihlavy
na otázku „Proč v roce 2019 právě
do našeho kraje?“ odpovím zcela
jednoduše. Neexistuje důvod, proč
nepřijet. Ať jste zarytí vyznavači
sportu, milovníci historie a kulturního
bohatství, nebo jen hledáte zábavu,
odpočinek a příjemné nicnedělání,
najdete si u nás to své.
Kdybych to měl vzít popořádku, hned na začátku roku si nesmíte nechat ujít běžecké tratě
v okolí Nového Města na Moravě a návštěvu proslulé Vysočina Areny, kde se odehrávají významná
mezinárodní sportovní klání v biatlonu a klasickém lyžování. Kdo někdy navštívil při tradičním velikonočním běhu Golčův Jeníkov, rodiště držitelky
světového rekordu v běhu na 800 metrů Jarmily
Kratochvílové, má sportovní srdce na pravém místě. A koho naopak láká pohyb na dvou kolech, jistě
zamíří v květnu opět do Vysočina Areny na světový pohár horských kol. Blížíme se k polovině roku
a k mistrovství světa v softbalu mužů v Havlíčkově
Brodě a k tradičnímu festivalu rekordů a kuriozit
v Pelhřimově. Letní prázdniny budou na Vysočině
opět patřit hudebnímu festivalu Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou i dalším tradičním hudebním produkcím, stejně tak koňským
závodům Zlatá podkova v Humpolci. Na podzim
zbystří milovníci dokumentů, na koci října bude
Jihlava hostit 23. ročník Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů. A to jsem zmínil jen zlomek
toho, co se v našem kraji chystá v příštím roce.
Přijeďte k nám a přesvědčte se, že Vysočina je
tu pro všechny, bez rozdílu! Už se na vás moc těšíme!
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Vážení a milí,
za námi je rok plný významných událostí spojených s „osmičkami“ a před námi rok
2019, který je v Jihlavě neméně významný. Po deseti letech se naše město opět
stane místem setkání hornických měst a obcí České republiky.
soudobou, jazz nebo swing. A s festivalem navštívíte zajímavá místa – kostel Povýšení sv. Kříže,
jihlavskou radnici nebo Park Gustava Mahlera při
open air koncertu.
A podzim v Jihlavě patří houbám a Mezinárodnímu festivalu dokumentárních filmů. Je zde
bohatá sklizeň zajímavých filmů, výstav, hudebních vystoupení, koncertů a především zážitků.
I v rámci tohoto festivalu zavítáte do různých sálů
a míst, ať už do Oblastní galerie Vysočiny, kostela
sv. Ducha nebo Divadla otevřených dveří DIOD,
místa pro nezávislou uměleckou tvorbu.
Dovolila jsem si vybrat tři akce, ale moje pozvání do Jihlavy platí samozřejmě na celý rok, jelikož Jihlava má co nabídnout každému každý den
v roce.

Tato významná akce se uskuteční v rámci
oslav zvaných Havíření od 21. do 23. června 2019.
V Jihlavě je setkání obohaceno o slavný Jihlavský
havířský průvod. Průvod je vzpomínkou na dobu,
kdy Jihlava žila dolováním stříbra, které bylo objeveno v polovině 13. století. I když později Jihlavu
o slávu stříbrné metropole připravila Kutná Hora,
dokázalo si město udržet prestiž královského města a nadále se rozvíjelo díky obchodu a řemeslům,
především sladovnictvím a vařením piva byla Jihlava proslulá. Kdo by i dnes neznal jihlavské pivo se
symbolickým názvem Ježek, jelikož ježek je symbolem města. Dokonce se uhnízdil i ve znaku a je
nedílnou součástí historie města stejně jako havíři,
které si můžete prohlédnout v průvodu, pokud do
Jihlavy v červnu zavítáte.
Přijet můžete samozřejmě i dříve, od května
do června se v Jihlavě koná mezinárodní festival
Hudba tisíců Mahler Jihlava 2019, který představí nejen hudbu skladatele Gustava Mahlera, který
v Jihlavě strávil 15 let svého života, ale také hudbu

Karolína Koubová
primátorka statutárního města Jihlavy
www.visitjihlava.eu

zdroj © statutární město Jihlava, foto Jakub Koumar

Milí čtenáři,
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Milí čtenáři,

žijeme v krásné zemi a každá její
část nabízí svým návštěvníkům
něco zajímavého nebo unikátního.
V České republice je ale jeden region,
kde se hmotné krásy a živé tradice
propojují s pohostinností a srdečností
jeho obyvatel. Tím regionem je
Jihomoravský kraj a já jako jeho
hejtman a moravský patriot jsem na to
náležitě hrdý.
Jižní Morava nabízí celou řadu turistických lákadel, a to jak pro milovníky historie nebo technických památek, tak pro sportovce, turisty a cykloturisty. Pro fanoušky rychlých strojů je jistě jedničkou
motocyklová Velká cena v Brně, pro obdivovatele
lidového umění je to řada festivalů včetně velkého
folklorního svátku ve Strážnici. Jsme krajem, který
se může pochlubit místy, kde je lidové umění stále
živé a tradice jsou naprosto přirozeně předávány
z generace na generaci. A když k tomu přičteme
znamenité moravské víno, není důvod s návštěvou
jižní Moravy váhat.
Rok 2019 je pro náš kraj rokem významných
výročí. Brno je sídlem mnoha škol, a ty nejvýznamnější z nich, univerzity, oslaví významné výročí:
VUT 120 let od založení, Masarykova a Mendelova univerzita 100 let. Rovněž v oblasti dopravy se
bude slavit, a to 150 let od zavedení městské hromadné dopravy a 15 let existence Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje. V rámci těchto oslav se uskuteční řada akcí, které, pevně
doufám, budou významné nejen pro obyvatele
kraje, ale také pro jeho návštěvníky. Na své si také
přijdou turisté vyhledávající tradiční nabídku, tedy
krásy přírody, hrady a zámky, cykloturistiku a vinařskou turistiku.
JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje

Zažijte jižní Moravu v zimě
Že není důvod k návštěvě Jižní Moravy v zimě, protože nemá lyžařské svahy a na
pěší turistiku a cykloturistiku je chladno? Zažijte zimu tak trochu jinak: co třeba
v podzemí nebo u vína? Nebo si dopřejte obojí…
Moravský kras
Celoročně jsou v provozu Punkevní a Sloupsko-šošůvské jeskyně. Vzhledem k celoročně konstantní teplotě je jejich návštěva vhodná i v zimním období. Výhodou je, že se vyhnete davu
turistů, který zde je v hlavní sezoně.
Brněnské podzemí
Jen několik měst v České republice se může
pochlubit tak výjimečným fenoménem, jako je rozsáhlý labyrint podzemních chodeb a sklepů. K vidění Mincmistrovský sklep, Labyrint pod Zelným
trhem a kostnice pod kostelem sv. Jakuba.
Znojemské podzemí
Spletitá soustava podzemních chodeb budovaná od 13. do konce 17. století má délku téměř
27 km a čtyři patra. Na výběr je z různě náročných
tras. Novinkou klasické trasy je expozice s názvem
„Život v podzemí“, která představuje, jak se podzemí budovalo a jak se využívalo ve 14. až 17. století.
„Vinařské“ podzemí
V podzemí může být velmi příjemně, a to nejen co do teploty mnohdy vyšší než venku, ale také
při degustaci dobrého moravského vína. Historickými sklepními labyrinty se může na jižní Moravě
pochlubit mnoho vinařství a vinných sklípků. Stačí
si jen vybrat na www.wineofczechrepublic.cz.
Lázně
Spojení příjemného se zdraví prospěšným
nabízí jihomoravské lázně v Hodoníně a Lednici.
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Místní léčivá jodobromová voda se využívá zejména k léčbě pohybového aparátu, po úrazových
a pooperačních stavech a k léčbě řady dalších chorob.

Více na www.jizni-morava.cz
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Brno: historické, ale duchem mladé
a moderní město
Vždy se mi zamlouvala
charakteristika Brna jako velkoměsta, které si zachovává
příjemný lidský rozměr a přátelskou atmosféru, a jsem přesvědčena, že podobný punc
pak také dostávají všechny zážitky, jež si návštěvníci z našeho
města odvážejí.
I v roce 2019 jim toho chceme a můžeme nabídnout opět
hodně: architektonické skvosty
v čele s vilou Tugendhat, kulturní a populárně-vědecké instituce, nepřeberné množství
barů, hospůdek, kaváren a zahrádek se skvělou gastronomií
a také velké renomované akce.
Letos mezi nimi nepochybně vynikne 50. ročník
mezinárodního hudebního festivalu Moravský
podzim, neméně atraktivní však budou i Brno art
open – Sochy v ulicích, Grand Prix České republiky
nebo už 61. ročník Mezinárodního strojírenského
veletrhu.
A v roce, kdy jubilují tři veřejné brněnské vysoké školy – Vysoké učení technické slaví 120 let

od svého založení, Masarykova
a Mendelova univerzita 100
let – se chceme prezentovat
také jako město, jehož reputaci
zvyšují široké možnosti vzdělávání a rozvoj vědy. Všechny
tři instituce se proto představí
prostřednictvím festivalů či
dnů otevřených dveří. Ale pozadu nezůstane například ani
Hvězdárna a planetárium Brno
se světově největší přehlídkou
nejnovějších filmů pro digitální planetária Fulldome Festival
Brno & DigiFest 2019.
Ten výčet by mohl být téměř nekonečný, protože každý,
kdo jihomoravskou metropoli
pozná, si najde to „své“. Ale především tu narazí
na mimořádně mladého ducha a fungující komunitu lidí – studenty počínaje a zahraničními vědci
a byznysmeny konče –, kteří se rozhodli, že si město udělají svobodné, otevřené a pohodové. Budu
velmi ráda, když se k nim také přidáte.
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Objevte, jak #ZNOJMOCHUTNA
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.
Poznejte jeho romantická zákoutí, jeden z největších podzemních labyrintů ve střední Evropě
nebo řadu dalších významných památek. Okouzlí vás i okolní příroda, cíl mnoha turistů, cyklistů
a vodáků. Užijte si krásy národního parku Podyjí či
úrodných vinic v okolí města. Nebo zavítejte na některou z kulturních akcí, které se zde během roku

konají. Ve Znojmě si své zážitky vychutnáte všemi
smysly!
19. 1. | Ples města Znojma
19.–22. 3. | Jeden svět Znojmo
17.–21. 4. | Znojemské Velikonoce
9.–10. 4. | Znojemský slavíček (regionální kola)

Brno na Go
a Regiontour
Město Brno již tradičně zahajuje
sezonu veletrhů cestovního ruchu
v České republice se svými
„Go a Regiontour“, které se uskuteční
od 17. do 20. ledna 2019.
Tentokrát se město poprvé v historii veletrhů
„spojilo“ s Jihomoravským krajem a bude se prezentovat ve společné expozici Brna a jižní Moravy
v pavilonu P. Brno si jako téma prezentace zvolilo
vědu, která bude pojata zábavnou formou. Například Masarykova univerzita představí čtyři vědní
obory prostřednictvím Science Slam. CEITEC MU
předvede na pódiu pomocí jednoduchého pokusu
a za výkladu vědců, jak izolovat DNA, a Zoo Brno
upozorní kreativní formou na ubývání přirozeného
prostředí ledních medvědů. V samostatné expozici se jako každý rok představí se svými novinkami
také partnerská města Brna.
Návštěvníci veletrhů se jako každý rok mají jistě na co těšit!

www.regiontour.cz
www.gotobrno.cz

30. 4. | Pálení čarodějnic
1. 5. | Přehlídka dechových hudeb
7. 5. | Majáles
17.–18. 5. | Garage Design
26. 5. | Znojemský slavíček (finále)
1. 6. | Dětský den
8. 6. | Pivní slavnosti
1. 7. – 31. 8. | Znojemské kulturní léto
2. 8. | Slavnosti okurek
21.–25. 8. | Znojmo žije divadlem
13.–15. 9. | Znojemské historické vinobraní
11. 11. | Slavnosti Svatomartinského a mladého vína
22. 11. | Setkání cimbálových muzik
1.–22. 12. | Znojemský advent
#znojmochutna
www.znojemskabeseda.cz
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Štramberk

Milí čtenáři,
lidé, kteří Moravskoslezský kraj znají,
si ho oblíbili a často se sem vracejí.
Pokud jste v našem regionu dlouho
nebyli a máte rádi překvapení,
rozhodně přijeďte. Náš kraj výrazně
mění image. Postupně se vyrovnáváme
s dopady těžkého průmyslu a stáváme
se moderním, dynamickým a svěžím
místem, kde se nebudete nudit.
Z areálu Dolní oblasti Vítkovic vzniklo významné
kulturní a společenské centrum, kde se střídají atraktivní kulturní a sportovní akce. Stáváme se důležitým hráčem na poli nejmodernějších technologií.
Stačí navštívit Moravskoslezské inovační centrum,
kde se koncentrují talentovaní lidé s odvážnými
vizemi. V IT už u nás pracuje stejný počet lidí jako
v hutnictví a poměr se stále proměňuje. No a co se
týče turistického pohledu na náš kraj, to je kapitola
sama pro sebe. V Karlově Studánce v Jeseníkách je
prý nejčistší vzduch ve střední Evropě a je to podle The New York Times jeden z nejzajímavějších
turistických cílů světa. Beskydy mají své kouzlo,
spoustu příběhů a úžasných přírodních scenérií, ze
kterých se člověku tají dech. Máme tu taky místa,
kde na návštěvníky dýchne historie. Třeba uličky
Štramberku své kouzlo neztratí nikdy. A pak je tu
spousta příležitostí k zábavě při nejrůznějších akcích. Colours of Ostrava jsou jedním z nejlepších
evropských hudebních festivalů, milovníci vážné
hudby k nám jezdí na Mezinárodní hudební festival
Leoše Janáčka, pro mladé tu máme Beats for Love
nebo festival Štěrkovna Open. V oblasti sportu má
tradici Zlatá tretra, letos se u nás konal Kontinentální
pohár, taky se k nám přestěhoval prestižní turnaj
Světové série FIVB v plážovém volejbale. Další letošní novinkou byl TBEX, konference youtuberů, kteří
se k nám sjeli z celé planety. Moravskoslezský kraj
prostě začíná být vidět. Stačí k nám přijet, nikam
nespěchat a nechat se překvapovat.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman Moravskoslezského kraje
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Svět techniky, Dolní oblast Vítkovice

Karlova Studánka

Multifunkční hala Gong, Dolní oblast Vítkovice

www.severnimorava.travel

Beskydy s Lysou horou

KAM na výlet

Vážení cestovatelé
a turisté,
nevím, do jaké míry znáte Zlínský kraj, a tak
si dovolím začít pozváním do objektivně nejpozoruhodnějších míst, která také vykazují nejvyšší
návštěvnost. Patří k nim Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm neboli pohádkově
půvabný skanzen lidové architektury, který je stále
živou ukázkou tradic a způsobu života na Valašsku
v minulosti. Dále je to Arcibiskupský zámek se zahradami v Kroměříži, památka UNESCO. Obrovské
oblibě, zejména rodin s dětmi, se těší Lešná u Zlína:
v rozlehlé romantické zahradě obepínající kouzelný
lovecký zámeček našla dokonalé zázemí moderní
zoologická zahrada, jež je považována za jednu
z nejhezčích zoo ve střední Evropě. Silným magnetem je také Archeoskanzen v Modré, vzdálený sotva
kilometr od významného poutního místa s bazilikou
sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Určitě si vás získá
celé Slovácko se starobylým královským městem
Uherským Hradištěm, jehož nádherné okolí je plné
vína a malebných vinic. Vyhledávaným cílem nejen
lázeňských hostů, ale i výletníků, kteří hledají jen
krátký, třeba půldenní relax, je malebné městečko Luhačovice postavené ve stylu lidové secese
architektem Dušanem Jurkovičem. Mimochodem
samotné krajské město Zlín je zase živoucím muzeem funkcionalismu, připomínajícím dobu první
poloviny 20. století, kdy odtud bratři Baťové řídili
světové obuvnické impérium.
Ve Zlínském kraji je zajímavostí a krás tolik, že je
opravdu nemožné obsáhnout je do rozsahu tohoto
textu. Ostatně své o tom ví filmaři, kteří si oblíbili jak
přírodní scenérie, tak i památky, v nichž byl natáčen
nejeden slavný film.
Region nabízí senzační příležitosti pro letní
i zimní sporty: pro turistiku, cyklistiku, lyžování i pro
zážitkovou vodní plavbu po unikátní technické památce – Baťově kanále.
Doporučuji vám, abyste se podívali na webové
stránky www.vychodnimorava.cz, kde najdete inspiraci pro konkrétní trasy, které stojí za to ve Zlínském
kraji procestovat, a získat si tak k němu vztah. Budu
za to velmi rád.
Přijeďte a buďte vítáni!
Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje

Pohled z mrakodrapu, foto Milan Mikšík

Zlín – město Tomáše Bati
Město je unikátní svou funkcionalistickou architekturou a typickými neomítnutými
červenými cihlami. Má také řadu přívlastků – říká se mu město Tomáše Bati, obuvi,
architektury, zeleně, studentů, sportu, designu a filmu.
V roce 2019 se bude prezentovat na pěti českých a dvou zahraničních veletrzích – GO a Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, Dovolená a Region Ostrava, Infotour & Cykloturistika
Hradec Králové, For Bike Praha, Zabrze v Polsku
a ITEP Plzeň. Na veletrzích budou k dispozici propagační materiály města, jako např. Průvodce městem, Průvodce architekturou, Zoo Zlín, mapy atd.

Baťův institut, foto Jaromír Chudárek

Památník T. Bati, foto Jsf Abb

doplněna několika dalekohledy a modelem města
znázorňujícím podobu města ve vrcholném baťovském období. Ve 14|15 Baťově institutu můžete
navštívit expozici „Princip Baťa – Dnes fantazie,
zítra skutečnost“, která je svým rozsahem a propracovaností ojedinělá v České republice. Zlín má
nezaměnitelnou atmosféru, kterou můžete zažít
jen při jeho návštěvě.
www.ic-zlin.cz

Novinkou pro návštěvníky města je otevření
Památníku T. Bati, který prošel kompletní přeměnou do původní podoby z 30. let 20. století,
kdy byl nazýván „skleněným krystalem“ a stal se
jedním ze symbolů Zlína. Vrátí se do něj i maketa
letadla Junkers F13, ve kterém přišel v roce 1932
o život T. Baťa. Původní vzhled získala také jedna z prvních výškových budov napodobujících
mrakodrapy, Obchodní dům, zaměřený nejen na
gastro podniky. Obnovou prochází také expozice
ve 21. budově – „zlínském mrakodrapu“. Zpřístupněna bude celá vyhlídková terasa, která bude

Památník T. Bati – vnitřní prostory, foto SMZ
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc listopad–prosinec 2018.
Celkem došlo 2 316 odpovědí, 2 242 z internetu a 74 dopisů,
z toho 1 283 žen a 1033 mužů.

Edice ČT
otázka: Kolik manželek měl Karel IV.?
odpověď: a) 4
soutěžilo: 581 čtenářů; 578 správně; 3 špatně
výherci: Vendula Mráčková, Kralice na Hané; Anna Boňková, České Budějovice; Aleš Kulíšek, Brno-Bystrc

Kartografie Praha
otázka: O jaké území ve Slezsku vedlo Československo těsně po svém vzniku a znovu v říjnu 1938
spor s Polskem?
odpověď: Těšínsko
soutěžilo: 346 čtenářů; 335 správně; 11 špatně
výherci: Lucie Nosková, Kadaň; Lubomír Cibulka, Břeclav; Tereza Plecitá, Zbiroh

Těšíme se na Vánoce aneb snad Martin
přiveze na Hradecko sníh
otázka1: b) sníh
otázka2: b) Slunečník, Měsíčník, Větrník
otázka3: b) Ježíšek
soutěžilo: 524 čtenářů; 520 správně; 4 špatně
výherci: Petra Procházková, Jaroslavice; Barbora Fuková, Jindřichův Hradec; Zdenka Krůtová, Podbořany; Zdislava Makariusová, Ivančice; Vlasta Rulcová, Liberec; Klára Machů, Uherský Brod; Kamil
Čejka, Ševětín; František Bližňák, Brumov-Bylnice; Dana Onderková, Rudoltice; Michaela Fischer,
Přerov

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) Vyškov
soutěžilo: 429 čtenářů; 398 správně; 31 špatně
výherci: Miloslava Holubová, Nymburk; Zdeněk Táborský, Vikýřovice; Stanislav Onderek, Rudoltice

Křížovka
… nádherným gotickým ambitem
soutěžilo: 436 čtenářů; 432 správně; 4 špatně
výherci: Vladimíra Komendová, Kroměříž; Radka Hertíková, Dobruška; František Kulkán, Praha

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky a odpověď na

Poznáte místo na fotografii?

fotohádanku nám zašlete
do 15. února
z www.kampocesku.cz/souteze
nebo na adresu redakce.

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Česku
za vydání listopad–prosinec 2018

Dvakrát tři autoři správných
odpovědí obdrží mapu věnovanou
vydavatelstvím
Kartografie PRAHA.

a) Ústí nad Orlicí
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b) Beroun

c) Kladno

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. Výherci budou
informováni redakcí a výhry jim budou zadavatelem
soutěže rozeslány do 15. dne v měsíci.

Městské informační centrum Svitavy
náměstí Míru 48, 568 02 Svitavy

Luděk Sládek
šéfredaktor

zleva stojí: Josef Zilvar z chudobince, Čenda Jirsák
se psem Pajdou, Éda Kemlink, Petr Bajza a Tonda Bejval

Sousoší Bylo nás pět
je dílem profesora Michala Moravce (* 22. února 1951 v Rýmařově), v kraji kamenických tradic. Absolvent Střední průmyslové
školy sochařské v Hořicích absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze – ateliér monumentální tvorby a figurálního
sochařství prof. Jiřího Bradáčka. Po absolutoriu nastoupil jako profesor sochařské školy v Hořicích, kde působil do roku 2014.
Slavnostní odhalení sousoší „Bylo nás pět“ proběhlo 28. června 2003 v Rychnově nad Kněžnou v Panské ulici.
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přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

66. ročník

S námi máte přehled!

Czechia
www.openczechia.eu
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Dovolenka v srdci Európy
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Tak KAM
se letos vydáme?

Na kole za romantikou,
100 let starou republikou…
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Man lerne Tschechien kennen
Get to know the Czech republic

21. – 24. 2. 2019

Partnerská země:

Výstaviště Praha – Holešovice
www.holidayworld.cz
www.top-gastro.cz
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