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ZDARMA
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„Jde o to,
aby budoucnost
měla budoucnost.“
-Ivan Kraus-
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Tak jak, doma nebo venku?
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ročník X., červen 2016

po Česku

ZDARMA

-Karel IV.-
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Turistický magazín

ročník IX., duben 2015

Nezáviďte jeden
druhému, ale
mějte raději lásku
mezi sebou, neboť
závist plodí zášť.

po Česku

ZDARMA

Turistický magazín

Dobrého je
v řádu světa víc,
ale to zlé člověk
cítí silněji.
-Tomáš Garrigue Masaryk-

www.kampocesku.cz

www.kampocesku.cz

Ohlédnutí
za první
republikou

KAM na
rodinný
výlet?

Co třeba
na výstavu…

ročník XIV., květen 2020

po Česku

ZDARMA
Mám rád pořádek,
čisté prostředí,
klid, skromnost,
upřímnost, poctivost
a slušnost. Ale přesto
– doma je doma.
-Jiří Robert Pick-

Výlety nekončí...

Turistický magazín

ročník XI., listopad 2017

po Česku
www.kampocesku.cz

ZDARMA
Neříkejte, že žijeme
jenom jednou.
Není to pravda.
Žijeme znovu každé
ráno. Umíráme
jen jednou.
-Jan Tříska-

Turistický magazín

ročník XIII., listopad–prosinec 2019

po Česku
www.kampocesku.cz

ZDARMA
Člověk musí jet
daleko, hrozně
daleko, aby se
dostal co nejblíž
k domovu.
-Karel Čapek-

Už zase jen
vánoční
kapři

Památky drží jak
helvétská víra

Chtíc, aby spal,
tak zpívala, synáčkovi…

Aprílové sluníčko
není ještě na tričko
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Kraj mého srdce IX. ročník ankety

Hlasujte o kraj vašeho srdce výběrem z kategorií volnočasových aktivit a získejte jednu z PĚTI CEN od
všech partnerů ankety. Slavnostní vyhlášení vítězných krajů proběhne v rámci aktuálních možností pořádání
veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD v Praze v roce 2021. Seznam pěti
výherců bude zveřejněn na www.kampocesku.cz a v dubnovém vydání magazínu KAM po Česku 2021.

Hlasujte na www.kampocesku.cz/anketa.
Prodlouženo do 28. února 2021.

Milí čtenáři,

n KAM vybírá z obsahu

uplynulý rok nám dává tušit, že se nás
někdo snaží vrátit do pravěku. Nebude dlouho trvat a už vidím ministra financí, jak nás
naučí prvobytně pospolné směně a ministr
zemědělství lovu, sběru kořínků a trojpolnímu
hospodářství. Ministr životního prostředí nám
bude předčítat z pranostik a ministr školství
se vrátí k Ámosově škole hrou – jen na dálku.
A ministr zdravotnictví? Ten se nás pokusí nejspíš přesvědčit, že příroda je nejlepší lékař. Podpora státu je pro vybrané
a například KAM má šanci na takovou podporu dosáhnout, jako by si pro
ni měl v lednu doplavat přes Vltavu. A když to zvládne, tak ještě jednou.
Otázkou je, jaký dopad bude mít 19 Číňánků na lidi, rodiny, mezilidské vztahy, ale i cestovní ruch, města, obce nebo neziskové organizace a spolky. Když k tomu připočtu, že tři měsíce se ještě budeme ráno
probouzet do tmy a odpoledne se tmou vracet do peřin, chřipkovou
epidemii a daně, čeká nás rok plný změn. Třeba jak napravit to, že lidmi
vytvořený materiál svým objemem převyšuje hmotnost celé zemské biomasy. K čemu nám to je? Žijeme draze, vyrábíme draze, draze kupujeme
a nakonec draze vyhazujeme. Je čas si uvědomit, co vlastně ke svému
životu doopravdy potřebujeme. Změnili jsme své prostředí tak radikálně,
že nyní budeme muset změnit také sami sebe, abychom v tomto novém
prostředí mohli vůbec existovat.
Uplynulý rok nás učil hledat si místa k výletům méně známá. A ne,
když nevíme kam, tak hurá do Krkonoš. Krakonoš si potom nemusí lámat
hlavu nerudovskou otázku, kam mám všechny ty turisty dát? Je u nás
přece tolik krásných míst! Míst, kde můžeme být sami a nemusíme se
tlačit v davu jen proto, že nás jiný výlet nenapadl. Krajina česká, moravská
a slezská se nám nabízí jako bonbon, který teprve až rozbalíme a ochutnáme, nám vykouzlí úsměv na tváři. Jen prosím nechtějme, aby nám ho
musela příroda ještě předcucat. Novoročním předsevzetím KAMu proto
je hledat pro vás další nová místa pro výlety, kde je dobře. Rádi vám
pootevřeme ony pomyslné dveře k výletům, ale projít už budete muset
sami. Závěrem mi prosím dovolte popřát všem našim čtenářům a lidem
dobré vůle jen vše dobré v roce 2021. A již tradičně, každému z vás splnění
alespoň jednoho z dosud nesplněných tajných přání.
Luděk Sládek, šéfredaktor
PRAŽSKÝ
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S námi máte přehled!
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Z PRANOSTIK…
Jestliže země v lednu
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KAM to vidí
(960 let)

foto © Wikimedia Commons

Vratislav II. byl, s odstupem času
bráno, úspěšný kníže. Stal se prvním
českým králem a obratně řešil i vnitřní
problémy mezi Přemyslovci.
Když se ve svých
zhruba 30 letech
stal v roce 1061 po
svém starším bratrovi Spytihněvovi
knížetem, rozdělil
Moravu na dvě části
a předal je do správy svým mladším
sourozencům. Olomoucký úděl převzal
bratr Ota a jižní část
s Brnem a Znojmem
Kníže Vratislav II. (freska
bratr Konrád. Nejze znojemské rotundy)
mladší bratr Jiří byl
předurčen pro dráhu duchovního s postem pražského arcibiskupa. S ním ale nenašel společnou
řeč. Vzniklo nepřátelství, a aby Vratislav oslabil
Jiřího moc, rozdělil českou diecézi na moravskou
a českou. Zkrátka rozděl a panuj…
-babok-

Boreš z Rýzmburka
(765 let)

foto © Wikimedia Commons

Syn Bohuslava z rodu Hrabišiců Boreš
se narodil mezi lety 1210–1215.
Byl šlechticem Václava I., nejvyšším
maršálkem království a nejvyšším
komorníkem.
Roku 1248 část
šlechty 31. 7. 1248 zvolila králem syna Václava I. Přemysla Otakara II. Boreš a pár dalších
však zůstali věrni starému králi, který v srpnu
1249 opět usedl na
trůn a Boreš se stal nejErb Boreše z Rýznburka
vyšším komorníkem.
Po smrti Václava však
upadl v nemilost mladého krále a 25. ledna 1256
byl zatčen a nakrátko vsazen do vězení. Poté už
nezastával významné místo, jen roku 1260 v bitvě
u Kressenbrunnu velel českým zálohám. Upozadění Boreš, Vítkovci a Záviš z Falkenštejna vystoupili
proti králi, který Boreše uvěznil a tentokrát ho dal
roku 1277 popravit.
Alois Rula
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KAM na výlet s MARTINEM STRANKOU
Celosvětově uznávaný fohrad Houska, pokud by se chtěl
tograf Martin Stranka se narodil
někdo vydat také za historií a ta13. dubna 1984 v Mostě. Po abjemstvím. Nádhernou krajinnou
solvování Vysoké školy ekonoscenérii zalitou mlhou nabízí Šumické pracoval několik let jako
mava a konkrétně rozhledna Pomanažer lidských zdrojů. K fotoledník, kam jsme se jednou vydali
grafii ho přivedla terapie, skrze
z obce Srní, a ten pohled stál za
kterou se vyrovnával se ztrátou
to! A pokud někdo touží po gastblízkého člověka. Postupně začal
ronomickém zážitku, tak bych se
tvořit výtvarné fotografie, na ktenebál navštívit Hospůdku u Štěrých zachycuje hranici mezi skupána anebo Penzion V Polích.
tečností a sněním či kontrast ciDěkuji Vám za zajímavé tipy
Celosvětově uznávaný fotograf Martin Stranka
vilizace a přírody. Rovněž se však
na výlet a dovolte mi, abych
věnuje i portrétům a autoportrétům. Za své snímky,
Vám popřála mnoho úspěchů v profesním i osobjež jsou vystavovány po celém světě, získal Martin
ním životě.
Stranka více než 90 mezinárodních ocenění. V květTereza Blažková
nu letošního roku by rád navázal v pražském Mánesu
na výstavu Dechem, která byla v březnu 2020 kvůli
koronavirovým opatřením předčasně ukončena.
Kam byste pozval naše čtenáře na výlet po
České republice?
Velice rád se vracím na sever Čech, odkud pocházím. Proto bych vašim čtenářům doporučil Kokořínsko, kde je krásná krajina, ulevující ticho a skvělé
cyklostezky, které jsou ideální pro aktivní dovolenou
a v týdnu jsou navíc téměř prázdné. V blízkosti je také

Dopisy čtenářů
Vážení, přeji hezký den a nyní hlavně pevné
zdraví, klid a veselou mysl.
Děkuji za další kvalitní výtisk Kam po Česku
a již se těším na prosinec. Děláte svou práci skvěle,
celé vydavatelství měsíčníku. Díky! Petr Rosendorf
Děkujeme, a také celá redakce Vám přejeme jen
vše dobré.
Je nás 10 černoušků, kteří pádí přímo k vršku,
nedívaj se vůbec dolů, závratě by chytli k tomu.
Slunce pálí, vítr duje, nás to pěkně ožehuje. Spěcháme, co se dá, žižkovská raketa je vysoká. Na
vrcholu zasedneme a pěkně do dálky se rozhlédneme. Viditelnost pěkná je, tak si to každý z nás
užije. Já zde byla a moc jsem si to užila. Opravdu
nádhera to je, až srdce oživne.
Chlupová Eva, Boskovice
Děkujeme, milá paní, za to krásné veršování…
Dobrý den, včera mi přišla výhra – mapa Lužických hor. Moc Vám za ni děkuji a ráda se někdy v tato
místa podívám. Kam po Česku si vyzvedávám v informačním centru v Opavě každý měsíc… Vám i Vašemu časopisu přeji hodně čtenářů a také úspěchů.
Marie Wolfová, Uhlířov

Zámecký vrch a hrad Houska z Drnclíku

Dobrý den i Vám, paní Wolfová, dovolte mi poděkovat Vám za přízeň, kterou nám projevujete.
Vážené dámy a pánové! Rád bych se přihlásil
k odběru vašich časopisů „KAM po Česku“ a „Travel EYE“. Žiji však v Německu. Je to možné, nebo
problém?
Bylo by hezké, kdybych mohl pravidelně dostávat vaše fantastické časopisy poštou.
Zdravím z Drážďan, Caroline Hoffmann
Děkujeme, paní Hoffmannová, zcela jistě to půjde zařídit.
Vážená redakce, přeji Vám vše nejlepší, přeji Vám všem, aby to, co nás potkalo, Všem dobře
dopadlo.
Pavel Fráňa, Uherské Hradiště
Pohodový advent a krásné Vánoce všem v redakci přeji a děkuji za krásný magazín.
Jana Rybářová, Jičín
Děkuji všem za milá přání a prosím, opatrujte
se…
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © Wikimedia Commons, Tomáš Binter

Nový český kníže

Kat, léčitel i sběratel (260 let)

Korutanské dědictví

Psalo se 3. ledna léta Páně 1761 a v Mostě se v rodině
kata Jana Pavla Hussa narodil syn Karel. Otec i matka
chtěli, aby se chlapci dostalo vzdělání, a tak se vymanil
z „prokletí“ katovského řemesla.

(685 let)

Po smrti Jindřicha Korutanského
(1335) se rozhořel
spor o jeho nástupnictví. Císař Ludvík
Bavor se dohodl
s Habsburky, a tak
zbavili Jana Jindřicha i Markétu
dědičného práva.
Korutanské vévodství – znak
Králevic Karel byl
vyslán v lednu 1336 do Tyrol, aby se ujal poručnictví nad 14letým bratrem Janem Jindřichem, kterého poté usadil na markrabský stolec. Když král Jan
smlouvu Ludvíka s Habsburky roku 1339 potvrdil,
jeho synové i šlechta byli proti, leč neuspěli. O navrácení usiloval Karel ještě roku 1347, ale opět neuspěl. Proto Janu Jindřichovi udělil jako léno Moravu 26. 12. 1349.
Josef Grof

Český šlechtic a filantrop (260 let)

Kdo bude knížetem?

Kašpar Maria hrabě ze Šternberka (Kaspar Maria Graf von Sternberg) byl
mimořádnou osobností své doby. Vizionář a osvícenec. Přírodovědec
specializovaný na botaniku, geologii, paleontologii a jiné.

(895 let)

Narodil se v Praze 6. ledhrabě ze Šternberka, který
na 1761 jako nejmladší páté
je také zvolen prezidentem
dítě a třetí syn starobylého
spolku. Do počátku činšlechtického rodu Sternbernosti muzea věnoval nejen
gů. Na přání rodičů nastousvé rozsáhlé sbírky, celou
pil církevní dráhu a působil
knihovnu, paleontologickou
jako kanovník v Řezně, kde
sbírku a rodinné portréty
spravoval biskupský majez rodového zámku Březina.
tek. Postupně u něho vzrůsMuzeu také propůjčil v letal zájem o přírodní vědy.
tech 1819–1846 Šternberský
Po ukončení církevní etapy
palác pro umístění exponáa po smrti bratrů se vrací do
tů. Kromě výše uvedených
Čech. Vedle správy rodovéaktivit se jeho jméno objeho majetku dále neúnavně
vuje v souvislosti podílníka
pracuje na poli vědy. Stává
projektu Lánské koněspřežse uznávaným botanikem,
ky, která byla první železnicí
Kašpar Šternberk, na dnešním území Prahy.
geologem a paleontoloportrét od rakouského malíře Josefa Kriehubera Kašpar Maria hrabě ze Šterngem. Kromě mnoha jiných
činností se zapojuje do projektu vzniku českého
berka zemřel 20. 12. 1838 na svém zámku v Březimuzea. Po tříletých přípravách je slavnostním proně u Rokycan. V zámeckém areálu nechal postavit
voláním české šlechty z poloviny dubna 1818 zříhrobku, do níž dal zasadit předvěký zkamenělý
zeno Vlastenecké muzeum, které dnes známe jako
strom a v jeho pomyslném stínu dnes odpočívá na
muzeum Národní. Duchovními otci jsou osvícení
věčnosti.
šlechtici František Antonín Kolovrat a Kašpar Maria
-babok-

foto © Wikimedia Commons

Mladý Huss tedy začal
studovat na piaristickém
gymnáziu, ale kvůli jeho
původu jím kantoři i spolužáci pohrdali a šikanovali
ho. Proto utekl z města, ale
zakrátko byl nalezen a muKarel Huss, mistr popravčí
sel se vrátit. Otec mu poté
zajistil soukromé vzděláZajímal se o folklór (O pověrách)
ní – učil se číst, psát, latinu
a jeho sběratelská vášeň vedla
či přírodní vědy. Jeho nejke vzniku expozice v prostorách
větší láskou byla botanika.
katovny. Tu navštívil například
U otce se vzdělával v léčení,
i J. W. Goethe. O vyhlášenou sbírpřípravě léčivých nápojů
ku projevil později zájem kancléř
a mastí. Osudu ale neunikl.
Metternich a od 20. 5. 1828 se
První popravu vykonal roku
stala součástí historického kabiKlemens Wenzel von Metternich,
1776 jako patnáctiletý. O tři
autor T. Lawrence (asi 1835) netu na zámku Kynžvart. Karel
roky později odešel do světu působil až do své smrti jako
ta na zkušenou. Přes Drážďany se dostal do Chebu,
její kustod. Zemřel jako uznávaný kat a vzdělanec
ke strýci, také katovi, a 16. 4. 1781 byl jmenován
19. 12. 1838 a byl pohřben v Kynžvartu. Jen jeho
chebským městským katem. Oženil se s Žofií, dcehrob se nedochoval.
rou místního pekaře, a vedle katovského řemesla
-felixprovozoval léčitelství a sběratelství a psal kroniku.

Roku 1327 byl syn krále Jana
Lucemburského Jan Jindřich poslán do
Tyrolska coby budoucí manžel Markéty,
dcery Jindřicha Korutanského. Svatba
se konala 16. 9. 1330.

Bude jím Soběslav I., nebo Ota II. jako
nejstarší Přemyslovec? Spor mohl
rozhodnout německý král Svaté říše
římské Lothar III. ze Supplinburgu.
Předchozí kníže Vladislav I. uznal
za svého nástupce
Soběslava, což bylo
v rozporu se zvyklostmi seniorátu.
Ota se obrátil k západní hranici o pomoc k německému
králi. Ten se postavil do čela nepřiLothar III. v bitvě u Chlumce,
praveného vojska
Historia septem sapientum,
a vyrazil do Čech.
cca 1450
Vše vyřešila bitva
u Chlumce u Ústí nad Labem 18. února 1126. Výsledkem krátké řeže byla smrt Oty a zajetí Lothara,
se kterým poté Soběslav uzavřel příměří. Historikové vyzdvihují národní a sjednocující charakter
Soběslavovy družiny českých velmožů spojených
proti německému nepříteli.
-liban-

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons
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Historia magistra vitae Koktající mistr etikety (160 let)

1626 (395 let)
Došlo na vystoupení Valachů
pod velením Jana Adama
Prusinovského z Víckova
na Čejkovicích a na Lukově.
Povstalci se zmocnili Holešova.
Po příchodu dánského vojska
na Moravu mu poskytovali službu jako průzkumníci. Povstání
Valachů probíhalo již od roku
1620 pod vedením vesnických
fojtů.
1. 1. 1321 (700 let)
Jan Lucemburský, král český,
osvobozuje pro spásu svou,
svých předků a na prosbu Elišky
Rejčky, vdovy po českém a polském králi Václavovi II., Janovu
tchánu a předchůdci, od cla
pěší chodce bez kupeckého
zboží v jeho vsi Rousínově, která
náleží k hradu Špilberku (Brno).
1. 1. 1831 (190 let)
Při Společnosti Národního muzea byla založena Matice česká,
původně peněžní fond a nakladatelství, později společnost pro
vydávání literatury. Iniciátorem
jejího vzniku byl František
Palacký. Matice vydávala českou
literaturu, překládala díla cizích
autorů a pořádala přednášky.
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Narodil se 24. ledna 1861 v Heřmanově Městci v rodině hospodářského úředníka knížete Ferdinanda
Kinského. Po studiích pracoval nejdříve jako vychovatel v rodině knížete Schaumburg-Lippe a poté učil na
gymnáziích v Praze a Klatovech. Po
vzniku Československa působil v roli
ceremoniáře na Pražském hradě.
Mimo jiné navrhl statut Řádu bílého
lva, který dodnes propůjčuje nebo
uděluje prezident republiky. Byl to
člověk mnoha kontrastů. Ač od dětství následkem pádu ze žebříku koktal, přesto hrál jako dítě divadlo. Ač
by se mohlo zdát, že jeho hlavní doménou je čeština, vystudoval a poté
vyučoval matematiku, francouzštinu a fyziku. Ač nechodil na výlety,

Jiří Stanislav Guth-Jarkovský (1937)

přesto se stal redaktorem časopisu
Turista a předsedou Českého a později Československého klubu turistů.

Ač aktivně nesportoval, stál u zrodu
českého olympismu, byl 30 let předsedou Českého a po vzniku republiky Československého olympijského
výboru a v letech 1919–1923 generálním tajemníkem Mezinárodního
olympijského výboru. Zasloužil se
o to, že čeští sportovci vystupovali
svébytně na mezinárodní scéně ještě
před vznikem samostatného státu.
Velmi známá je jeho činnost v oboru
„dobrých mravů“. Sepsal několik publikací o slušném chování, pravidlech
stolování a chování na veřejnosti. Zemřel v Náchodě 8. ledna 1943, ale pohřben byl na Olšanských hřbitovech
v Praze.
-babok-

foto © Wikimedia Commons

1421 (600 let)
Radikální skupina táborů
(pikarti, odmítající svátost oltářní) vedená Petrem Kánišem
a Martinem Húskou byla pod
vedením Jana Žižky rozehnána a byla nucena opustit
Tábor a usadila se v nedalekých
Příběnicích, kde propadli dalším
bludům a byli nařčeni z adamitství (praktikování nahoty).

Je to jako v pohádce, kterak drobný, koktavý, brýlatý chlapec introvert ke štěstí přišel…
Za vším tím štěstím ale stojí vzdělání, celoživotní pracovitost a mnohostrannost zálib
Jiřího Gutha-Jarkovského.

Sochař realista (130 let)
Žák Josefa Václava Myslbeka, český sochař a pedagog Karel
Pokorný se ze zámečníka vypracoval až na rektora Akademie
výtvarných umění v Praze. Představitel sochařského realismu
u nás se narodil 18. ledna 1891 v Pavlicích na jižní Moravě.
Ve čtrnácti letech se
vydal na vandr do Vídně,
kde se vyučil zámečníkem a pracoval jako
dělník. Po návratu domů
v roce 1910 pokračoval
ve studiu na Škole uměleckého
zámečnictví
v Hradci Králové, poté
na Uměleckoprůmyslové škole a Akademii výtvarných umění v Praze.
Mezi jeho spolužáky patřili např. Otakar Švec nebo Karel Dvořák. V letech
1917–1922 působil na AVU jako Myslbekův asistent. Během dvacátých
let podnikl studijní cesty do Francie
a Itálie. V jeho díle se začal projevovat

1311

(710 let)
Jan
Lucemburský
7. 2. 1311
ve Svatovítské
bazilice
korunován
českým králem

vliv sociálního civilismu,
v jehož duchu vytvořil
např. Pomník obětem
katastrofy na dole Nelson (1925). Pokorný
po sobě zanechal na tři
desítky monumentálních sochařských děl,
především s politickou,
kulturní či sociální tematikou. Mezi nejvýznamKarel Pokorný
nější realizace patří pomník Boženy Němcové a Aloise Jiráska
v Praze nebo Sbratření v České Třebové. V roce 1945 se stal profesorem na
Akademii výtvarných umění a mezi
lety 1948–1950 tu zastával funkci rektora. V jeho ateliéru studovala celá

1361

(660 let)
Václav IV.
* 26. 2. 1361
† 16. 8. 1419
český král
(1378–1419),
římský král
(1376-1400)

Pomník Boženy Němcové,
Slovanský ostrov v Praze (1955)

řada budoucích sochařů a sochařek,
mj. Jan Koblasa, Jiří Novák nebo Daniela Vinopalová. Byl nositelem Katzovy
ceny České akademie věd, třikrát se
stal laureátem Státní ceny, roku 1956
mu byl udělen titul Národního umělce a propůjčen Řád republiky (1961).
Karel Pokorný zemřel 14. 2. 1962 a byl
pochován na Vyšehradském hřbitově.
-aba-

1616

(405 let)
Anna Tyrolská
8. 1. 1616
korunována na
českou královnu

foto © Wikimedia Commons, www.socharstvi.info

1101 (920 let)
Udál se rychlý odjezd českého
knížete Bořivoje II. z Moravy,
který umožnil návrat vypuzených moravských údělných
knížat, bratrů Oldřicha (brněnský úděl) a Litolda (znojemský
úděl), kteří vytlačili Bořivojovy
posádky z Brněnska a zmocnili
se opět dědictví po svém otci
Konrádovi.

foto © archiv www.operaplus.cz; Luděk Sládek
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Všestranný umělec (125 let)

Historia magistra vitae

Když se řekne Karel Svolinský, každý si nejspíš hned vybaví
některé z jeho děl, které nás provází dodnes v několika oblastech
našeho života. Od návrhů poštovních známek, bankovek až po
barevné vitráže v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

1. 1. 1876 (145 let)
V Rakousku-Uhersku se začala
oficiálně používat metrická
soustava. Po několikaletém
zkušebním období přechází
české země na světový desetinný systém měr a vah. Metrická
soustava vznikla již v roce 1790
ve Francii. Zástupci 18 zemí podepsali tzv. Metrickou konvenci
25. 5. 1875.

Český malíř, grafik, ilustrátor, typograf,
tvůrce písma, scénograf a pedagog obsáhl
široké spektrum výtvarného umění. Narodil
se 14. ledna 1896 ve
Svatém Kopečku u Olomouce do rodiny, ve
které se umělecké vlohy
ve spojení s řemeslem
dědily po generace. Podle rodinné tradice se vyučil řezbářem
a ve studiu pokračoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde se věnoval malbě, grafice, sochařství a nástěnné malbě. Na té samé škole působil
v letech 1946–1970 jako profesor. Již

od roku 1925 dosahoval
mezinárodních úspěchů jako knižní grafik
a ilustrátor. V jeho díle
se od počátku projevoval vztah k lidovému umění a rodnému
kraji. Věnoval se i volné
malbě a nástěnným
technikám v architektuře, vytvořil vitrážová
Karel Svolinský
okna pro Schwarzenberskou kapli, kapli Svatého hrobu
a jižní portál svatovítské katedrály.
Svolinský byl úspěšný i jako scénograf,
výraznou stopu zanechal díky svým
návrhům československých známek.
Vynikal také v knižní ilustraci a grafice.

Karel Svolinský, Múza, barevný dřevoryt (1950)

V 50. letech vytvořil společně se svou
manželkou, sochařkou Marií, a sochařem Olbramem Zoubkem výzdobu
olomouckého orloje ve stylu socialistického realismu. Laureát státní ceny,
zasloužilý a národní umělec Karel
Svolinský zemřel v úctyhodném věku
90 let 16. 9. 1986 v Praze a pohřben byl
na Vyšehradském hřbitově.
Alice Braborcová

Lapka, vrah a kanibal (450 let)

foto © Wikimedia Commons

Martin Roháč se narodil ve Velké Bíteši, toť vše, co víme o jeho dětství. Později byl vojákem a poté
se stal loupežníkem a vrahem. Historicky však patří k „opomíjeným“ hrdlořezům v zemích Koruny
české, který se svou bandou zavraždil v letech 1568–1571 asi 59 lidí.
Jako voják táhl s vojskem Maxmiliána II. Habsburského v letech
1566–1568 proti Turkům. Po porážce,
uzavření drinopolského míru (1568)
a placení reparací Turkům (30 000 dukátů) už na žold vojska nezbývalo.
Roháč byl spolu s mnoha dalšími propuštěn ze služby a stál před rozhodnutím – co dál? Loupení a zabíjení,
nic jiného neznal a neuměl. Kostky
byly vrženy a první vraždy spáchal se
svými kumpány v Sedmihradsku, kde
oloupili a zabili čtyři lidi, získali 24 zlatých a šaty. Další mrtvolou byl kupec
u Vídně, okradený o 40 zlatých, dvě
ručnice a oděv. Od Vídně se přesouvali
na Slovensko pod Prešpurk a zpět přes
Moravu kolem Uherského Brodu, Brna
a dalších měst do středních Čech. Na

1711

(310 let)
Václav Antonín
Kounic
* 2. 2. 1711
† 27. 6. 1794
český šlechtic,
diplomat
a vyslanec

své cestě za sebou nechávali mrtvé.
Vraždili pod Prešpurkem, u Ranšpurku
zabili dva muže, které okradli o zbraně, a další vraždy spáchali u Stupavy,
v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, u Bánova, v dnešních Velkých Bílovicích a v Hustopečích u Brna, kde
zavraždili tři muže a oloupili soukeníky o sukno. K dalším vraždám došlo
v Újezdě, Poštorné a u Ivančic. Někteří
členové bandu opustili, protože se dostali domů. Zůstali Roháč coby velitel,
bývalý voják Mikuláš Míča z Předklášteří a Jan Čech, bývalý řezník. Jejich
krutost se zvýšila a na konci své dráhy
v Čechách u Mělníka, Čáslavi a Chrudimi zavraždili tři těhotné ženy. Vyřezali z nich čtyři děti, vyňali jejich srdce, plíce a játra, která uvařili a snědli.

1821

(200 let)
Bedřich
Havránek
* 4. 1. 1821
† 1. 3. 1899
český malíř
a ilustrátor

Lupiči a vrazi se tak stali kanibaly. Kam
se poděl Jan Čech, není známo, ale
roku 1571 byl v Tišnově dopaden Mikuláš Míča, který se na mučidlech přiznal. Osamocený Roháč byl zatčen ve
Velké Bíteši a rovněž se na mučidlech
ke svým činům doznal. Rozsudek byl
vynesen 7. února 1571. Byl stejně krutý jako jeho činy. Nejdříve mu byly na
pranýři uťaty články prstů, poté mu kat
na popravišti trhal kleštěmi části těla
a následně mu byly lámány všechny
končetiny. Nakonec byl zaživa vpleten
do kola, kde čekal na smrt. Rozsudek
byl vykonán brněnským katem a jeho
šesti pomocníky 17. února 1571 ve
vrahově rodišti ve Velké Bíteši, na starém popraviště na hranicích Klečan.
Antonín Fridrich

1846

(175 let)
Jan Karafiát
* 4. 1. 1846
† 31. 1. 1929
český spisovatel,
autor Broučků

1. 1. 1956 (65 let)
Ve své současné podobě vznikla Filharmonie Brno, sloučením rozhlasového a krajského
orchestru pod vedením šéfdirigenta Břetislava Bakaly. Tradice
brněnské filharmonie se začala
psát již od 70. let 19. století díky
Leoši Janáčkovi vznikem amatérského Českého symfonického orchestru.
2. 1. 1961 (60 let)
Poprvé se ozvalo z vysílání
Československého rozhlasu:
„Dobrý večer, děti! Dovolíte,
jsem Hajaja…“ Jednalo se
o rozhlasové pohádky na dobrou noc se skřítkem Hajajou.
V počátcích mu svůj hlas propůjčil herec Vlastimil Brodský.
Tyto desetiminutové pohádky
se vysílají dodnes.
3. 1. 1521 (500 let)
Král Ludvík Jagellonský odsouhlasil Brnu nový vodovod
z Cimplu (dnes Kraví hora)
a souhlasil, aby vedl po jeho pozemcích. První vodovod v Brně
vznikl v roce 1416. Přiváděl
vodu ze Svratky, která měla
slepé rameno pod Petrovem.
Nejstarší funkční potrubí pochází z konce 19. století.
3. 1. 1916 (105 let)
Na schůzi Ochranného svazu pivovarů v Království českém bylo
rozhodnuto o zastavení výroby
v polovině českých pivovarů
pro naprostý nedostatek sladu.
Od počátku války už výroba piva
klesla na polovinu předválečné
produkce, nyní to měla být jen
pouhá čtvrtina původního stavu.
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Historia magistra vitae Výtvarník Petr Maixner (190 let)

13. 1. 1501 (520 let)
Tiskem vyšla první kniha náboženských zpěvů v češtině.
Obsahuje 89 hymnů v českém
jazyce. Název zpěvníku se neví,
protože u jediné zachované
kopie chybí první stránka. Tisky
v 16. století nahradily rukopisné texty. Možnosti knihtisku
využila v kancionálové tvorbě
Jednota bratrská.
17. 1. 1621 (400 let)
Kardinál Ditrichštejn se stal
gubernátorem a nejvyšším císařským komisařem na Moravě.
Konfiskované statky mu byly
vráceny, další koupil. Stal se tak
nejbohatším feudálním vlastníkem na Moravě. Nejvyšším
zemským hejtmanem byl
Ladislav Popel z Lobkovic a nejvyšším sudím Burian Berka.
17. 1. 1931 (90 let)
Odehrál se první zápas v ledním
hokeji na provizorně otevřeném
zimním stadionu na Štvanici
v Praze, který nabízel první umělou ledovou plochu v tehdejším
Československu. Čs. národní tým
zde v roce 1947 vyhrál poprvé
Mistrovství světa. V roce 2011 byl
pro havarijní stav zbořen.
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Jako dítě projevoval svůj
talent v kreslení a jiných výtvarných disciplínách a v šestnácti letech byl přijat na pražskou Akademii, kde v letech
1846–1853 studoval malířství
u prof. Ch. Rubena a E. Enghertha. V letech 1861–1863
podnikl několik studijních cest
do Itálie a Vídně, kde se školil v historických technikách
a restaurování. Po návratu se věnoval
vlastní tvorbě fresek a nástěnných
maleb a restaurátorským pracím na
gotických nástěnných malbách v Kutné Hoře, na hradě Zvíkov i v Praze.
Společně s Bedřichem Wachsman
nem restaurovali například klenbu

Malíř Petr Maixner
Obraz Sedláci po bitvě na Bílé hoře (1860)

průjezdu Staroměstské mostecké věže
nebo třeba zasedací síň Staroměstské
radnice. Přestože hlavním těžištěm
jeho tvorby zůstala především monumentální historická malba, byl rovněž
oblíbeným portrétistou. Ze známých
osobností lze uvést například portréty

Vítězslava Hálka nebo Jana Evangelisty Purkyně. Jeho díla jsou dnes zastoupena v řadě galerií, muzeí i v soukromých sbírkách. Na sklonku života
byl stižen oční chorobou a zemřel
22. října 1884 v Praze na onemocnění
mozku. Pohřben byl na Olšanských
hřbitovech v Praze.
-babok-

foto © Wikimedia Commons

9. 1. 1641 (380 let)
Byl vydán patent, jenž se snažil
bránit narůstajícímu zbojnictví,
zejména na Valašsku. Patent
sliboval odpuštění a navíc ještě
bohatou odměnu každému
zbojníkovi, který zabije svého
kamaráda. Nepřinesl však žádný
efekt. Zbojnictví kvetlo zejména na moravsko-slovenském
pomezí.

Sudičky s výtvarnými geny v rodině Maixnerů nešetřily. Z pěti
sourozenců se tři později uplatnili ve světě malování a grafiky.
Nejstarší syn pekaře v Hořicích v Podkrkonoší Petr se narodil
27. února 1831.

Čech jménem i srdcem (175 let)
Když se 21. února 1846 v Ostředku u Benešova narodil panskému
správci Jaroslavu Čechovi chlapec Svatopluk, ještě netušil, že jednou
z něj bude velký básník i prozaik a jeho život či dílo se budou učit žáci
ve školách. A že jeho jméno ponesou ulice, náměstí, parky, a dokonce
i most v Praze.
Svatopluk Čech byl
již od dětství uzavřenější,
moc se s nikým nepřátelil.
Možná na to mělo vliv to,
že se rodiče často stěhovali
a neměl možnost s nikým
Svatopluk Čech, České album (J. Vilímek)
navázat pevnější pouto.
Zato rád četl a psal. VystuTímto se stal patrně průkopdoval v Praze práva, ale
níkem žánru vědecké fantazie
právnická praxe ho moc
(science fiction, sci-fi) v české
nenaplňovala. Tak právničiliteratuře. Svatopluk Čech zenu pověsil na hřebík a začal
mřel 23. 2. 1908 v Praze. Za obDomek v Obříství, který Čech koupil na národopisné výstavě v Praze 1895
se plně věnovat literatuře.
rovského zájmu veřejnosti byl
Působil v Národních listech, Světozoru
pamatujeme Ve stínu lípy, Lešetínský
pochován na Vyšehradském hřbitově,
i Lumíru. Rád cestoval, což se odráželo
kovář, Jitřní písně, Písně otroka nebo
kde jeho náhrobek nese Čechovu sov jeho tvorbě. Čechovo dílo je neuvěřiHanuman. Ovšem za nejznámější jsou
chu v životní velikosti.
telně rozsáhlé. Ze školních lavic si jistě
považovány Výlety pana Broučka.
Martina Jurová

1861

(160 let)
František
Serafínský
Procházka
* 15. 1. 1861
† 28. 1. 1939
český spisovatel,
autor skautské
hymny

1861

(160 let)
Jaroslav
Palliardi
* 10. 2. 1861
† 12. 3. 1922
český archeolog

1871

(150 let)
Karel Fiala
* 22. 1. 1871
† 27. 7. 1931
český herec
z dynastie Fialů
a Futuristů

foto © Wikimedia Commons

7. 1. 1911 (110 let)
Český spisovatel a fejetonista,
autor humoristických
románů, povídek, soudniček
a rozhlasových hříček Zdeněk
Jirotka se narodil 7. 1. 1911 ve
Slezské Ostravě († 12. 4. 2003).
Je autorem humoristického
románu Saturnin z roku 1942.
V roce 1994 vzniklo jeho filmové zpracování.

Otcem alpského lyžování (165 let)

Historia magistra vitae

Rakousko je lyžařská velmoc, přesto její základy položil Čech Mathias Zdarsky. Nechal si
patentovat svůj vlastní systém lyžařského vázání a poté naučil Rakušany lyžovat.

23. 1. 1621 (400 let)
Na Fridricha Falckého byla
uvalena říšská klatba. Po bitvě
na Bílé hoře opustil Pražský
hrad a odjel do Vratislavi. Říšská
klatba čili acht byla forma těžkého trestu ve Svaté říši římské,
světská obdoba církevní klatby.
Ztratil právní ochranu a byl považován za nepřítele státu.

Člověk mnoha talentů
a zálib se narodil 25. února 1856 v Kožichovicích u Třebíče. Ačkoliv v dětském věku
oslepl na jedno oko, vystudoval gymnázium v Jihlavě
a poté učitelský ústav v Brně.
Učil nejen ve Vídni, ale dalším
studiem v Mnichově a Curychu se vzdělával v malířství,
sochařství a na polytechnice.
K tomu rád cestoval (Bosna,
Itálie, severní Afrika) a některé své zážitky zachytil na skicách a obrazech.
Jako zvídavého člověka ho nemohl
minout objev lyží. Obdivoval polárníky, kteří přešli Grónsko napříč, a proto
si nechal poslat norské lyže. Při experimentování s nimi si uvědomil nevhodnost norské lyžařské školy a samotných

Mezinárodní alpský lyžařský spolek a o rok později
uspořádal první závody
ve sjezdu a v roce 1904 ve
slalomu. Jeho kurzy prošlo
v letech 1896–1916 přes
20 000 lyžařů. Jeho technika spočívala v bezpečném
zvládnutí příkrých svahů
a terénních nerovností poMathias Zdarsky (1908)
Mathias Zdarsky
mocí přívratných oblouků
(kolem roku 1905)
a jízdy v pluhu s využitím
lyží pro alpské svahy. V roce 1890 vyjedné hole jako opory. Za zásluhy ve
robil první postranní odpružené ocevýcviku ho císař ocenil rytířským křílové vázání, jehož výhodou byl menší
žem Řádu Františka Josefa I. a v roce
pohyb paty směrem do stran a snad1931 byl vyznamenán Zlatým odznanější a efektivnější přenášení sil z bot
kem Za zásluhy o Rakouskou repubna lyže. O šest let později si vše neliku. Mathias Zdarsky zemřel 20. červchal patentovat a výrazně se věnoval
na 1940 v Sankt Pöltenu.
popularizaci lyžování. Spoluzakládal
-liban-

3./14. 2. 1421 (600 let)
„Jan Žižka z Trocnova, oblehl
Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“ „Pražané
s Janem Žižkou a s Tábory velmi
silně oblehli město Plzeň
a hned toho dne mlejny a předměstí opanovali.“ (Kalendář
historický národa českého, D. A.
z Veleslavína, str. 109 a 138)

Záhadná smrt Josefa Tulky (175 let)

foto © Wikimedia Commons

Malířskými a hudebními múzami obdarovaný chlapec z venkova se
podílel na výzdobě Národního divadla. Smrt ho zastihla pravděpodobně
někde v Itálii, ale kdo ví…
Budoucí umělec přišel na
svět 3. ledna 1846 v Úbislavicích u Nové Paky nedaleko
Jičína do prosté chalupnické
rodiny. Od mala se u něj projevovaly umělecké sklony a po
studiích na jičínském gymnáziu přes odpor otce odešel
do Prahy na Akademii. Jeho
učitel Josef Matyáš Trenkwald
ho významně ovlivnil studijně
i pracovně, protože mu několikrát „dohodil“ zajímavou práci. Tulka
mimo jiné vyzdobil Thunovský palác
cyklem Lidský život nebo votivní chrám
ve Vídni. Další úspěch mu přinesla zakázka na výzdobu pěti lunet v lodžii
Národního divadla. Před jejich vytvořením absolvoval v Itálii tříměsíční

1896

(125 let)
Miroslav Cikán
* 11. 2. 1896
† 1. 2. 1962
český filmový
režisér

Malíř Josef Tulka

zvláštní dopis, opustil Prahu s úmyslem odjet do
Itálie a vstoupit do kláštera a snad načerpat novou
Lunety Josefa Tulky v lodžii Národního divadla (1881)
tvůrčí sílu. Poslední dopis
studijní cestu po památkách Terstu, Berodině poslal 5. ledna a jeho stopa mizí
nátek, Padovy, Florencie a Říma. Jeho
zápisem v hotelu v Padově. Objevilo se
lunety vznikaly v letech 1880–1881
plno dohadů a spekulací o záhadném
a přečkaly bez úhony požár divadla.
Tulkově zmizení. Údajně básník Julius
Od tohoto momentu se v umělcově
Zeyer věděl prý nejvíc, ale vysvětlit to
duši něco zlomilo. Počátkem roku 1882
nechtěl…
spálil svoje skici a deníky, poslal rodině
-všenislav-

1901

(120 let)
Hugo Haas
* 19. 2. 1901
† 1. 12. 1968
český herec
a režisér

1826 (195 let)
Chrudimský rodák Josef Ressel,
v té době lesmistr v Terstu,
provedl úspěšné pokusy
s Archimedovým lodním
šroubem. Jeho přínos tkvěl
ve správném umístění vrtule
na lodi, kde šroub měl nikoliv
tlačnou, ale tažnou funkci a byl
umístěn ještě na přídi (sloužil
k pohonu parníku La Civetta).

1916

(105 let)
Jan Kotík
* 4. 1. 1916
† 23. 3. 2002
český malíř,
výtvarník a grafik

3. 2. 1646 (375 let)
Císař Ferdinand III. Habsburský
vydal Brnu „švédské“
privilegium. Za úspěšnou
obranu proti Švédům poskytl
výpomoc ze zemských daní.
Město nemuselo pět let splácet
dluhy, polepšil městský znak
a dal brněnským měšťanům
bezplatné měšťanské právo ve
všech českých a rakouských
zemích.
8./23. 2. 1306 (715 let)
„Jindřich, kníže korytanské
a hrabě tyrolské, ženil se
v Praze a vzal sobě za manželku Annu, dceru krále Václava II.
a Třetího sestru.“ „Byl slaven
sňatek … avšak korutanská
vláda neměla dlouhého trvání.“
(Kalendář historický národa
českého, D. A. z Veleslavína,
str. 123 a 168)

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

foto © Wikimedia Commons

KAM to vidí
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Proč v roce 2021
právě do Prahy?
Milí
cestovatelé,
mám radost, že vás
opět mohu touto formou oslovit, pozdravit
a pozvat vás k návštěvě
našeho města, vždy jedinečné a krásné Prahy.
Rok 2020 nám ukázal, že Češi do Prahy
jezdí stále rádi a mnoho z nich využilo příležitost
projít se pražskými ulicemi bez davů turistů z celého světa. Pro rok 2021 očekáváme, že se tato situa
ce bude víceméně opakovat. Tedy že k nám bude
přijíždět méně zahraničních návštěvníků, zato bychom rádi přivítali ještě více domácích hostů.
Co u nás tedy můžete očekávat? Především
město nepřehlcené turisty, kterému se vrací jeho
unikátní atmosféra. Nyní si i mnoho Pražanů rádo
vychutná procházku historickým centrem, kam se
dřív vlastně neodvažovali. Praha je také městem
velmi bezpečným, což se týká i městské hromadné dopravy, hygienických standardů v ubytování,
kvality pohostinství a podobně. Nyní máte skvělou
příležitost ukázat naše hlavní město i svým dětem,
podmínky jsou k tomu ideální.
Praha se někdy také nazývá kulturní metropolí střední Evropy, a to bude platit i pro letošní rok.
Kulturní instituce nucenou pauzu využily k přípravě na novou sezonu, takže kvalita jejich produkce
bude zcela jistě vysoká. Návštěvou divadelního
představení nebo koncertu také podpoříte mnoho
umělců, pro které koronavirová opatření znamenala výrazné omezení jejich práce a za vaši podporu budou velmi vděčni.
Máme novou Koncepci příjezdového cestovního ruchu, kterou se zavazujeme ke zvýšení podílu
domácích návštěvníků v hlavním městě. Připravili
jsme pro vás také systém benefitů podobných těm
z loňského roku a věřím, že i díky nim si Prahu vychutnáte naplno. A i když jste u nás už byli, proč si
to nezopakovat? Praha rozhodně stojí za více návštěv a my se na vás již nyní moc těšíme.
Zdeněk Hřib
primátor hlavního města Prahy

Vystoupejte
proti proudu
času

V srdci gotické věže se vine kovová konstrukce výtahu nápadně připomínající šroubovici genetického kódu, který propojuje svět současný se světem minulým.
Jako portálem do vyšších sfér se v okamžiku ocitnete na
vrcholu věže, kde z výšky 70 metrů shlížíte na Prahu a vidíte
vrstvy staletí vepsané do jejích ulic.
Při pohledu přímo dolů se vám naskýtá podívaná na unikátní
kompozici Staroměstského náměstí se dvěma vertikálními dominantami – dříve rivalové, dnes snad už jen smíření svědci
času.
Staroměstská radnice není pouze orloj. Přesvědčte se
sami svou návštěvou i bezbariérově.

www.staromestskaradnicepraha.cz
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„Zlatá bula“ Karla IV.

KAM to vidí
(665 let)

Co nám dala? Konečně si Češi mohli sami vybírat svého krále. Nově mu také
příslušelo první místo mezi světskými kurfiřty. A pokud by panovnický rod vymřel
po meči, platila pro český trůn ženská posloupnost. Navíc kurfiřti museli nově znát
kromě tradiční latiny, němčiny a italštiny také češtinu.

a trevírský, český král a falckrabě rýnský. Dvě vyhotovení si zaplatila města Norimberk a Frankfurt
nad Mohanem. Zbývající dva kurfiřti, vévoda saský a markrabě braniborský, z finančních důvodů
o pořízení vlastní kopie neusilovali. Ironií českého
exempláře je, že přešel do držení Habsburků, kteří
v době jeho vzniku jeho platnost neuznali. Dnes je
uložen ve Vídni. Složitý vznik dokumentu se promítl do textu stylisticky i výtvarně. Pořadí 31 kapitol
také není zcela logické a Karlova únava z jednání a následných hostin jej vedla k ustanovení, že
v době konání sněmu se zakazuje pořádání velkých hostin.

Zlatá bula Karla IV., trevírský exemplář

Zlatá bula a její význam
 Upravuje průběh volby panovníka a právní
postavení kurfiřtů. Frankfurt je potvrzen jako
místo volby, Cáchy jako místo královské korunovace a Norimberk jako místo prvního sněmu
nového panovníka. Místem císařské korunovace
zůstal Řím.
 Je výsledkem neúnavných jednání Karla na
sněmu v Norimberku na přelomu let 1355/1356
a na sněmu v Metách (1356).
 Karel zakotvil v dokumentu trvale zájmy Koruny
české, privilegia i postavení českého krále mezi
kurfiřty (kapitola VIII.) a Koruna česká získala
soudní svrchovanost, nejvyšší autoritou byl
soud českého krále.
 Výrazně posílila úlohu kurfiřtů jakožto „sloupů
říše“, čímž je odlišila od všech ostatních říšských
knížat a zdůraznila jejich význam.

foto © Wikimedia Commons

Zlatá bula Karla IV., český exemplář, Rakouská národní knihovna Vídeň

Hned v úvodu bychom si měli ale říct, že označení Zlatá bula pro zákoník vydaný Karlem IV. roku
1356 je nepřesné. „Zlatých bul“, tedy listin pečetěných pečetí (bulou) ze zlata, vydal Karel víc. Protože ale tento zákoník doznal velkého významu, ve
své době obecný termín „zlatá bula“ byl ztotožněn jako název tohoto dokumentu. My ale máme

ještě jednu významnou Zlatou bulu (sicilskou
1212), proto v případě Karlova zákoníku je přesnější Zlatá bula Karla IV.
Celkem se dochovalo sedm originálních exemplářů vyhotovených pro pět ze sedmi říšských kurfiřtů. Těmi byli arcibiskupové mohučský, kolínský

Slavnostní vyhlášení Zlaté buly Karla IV. (norimberské části) proběhlo 10. ledna 1356. Metská
část byla vyhlášena 25. 12. 1356. Hlavní pilíře zákoníku byly v platnosti do zániku Svaté říše římské
národa německého roku 1806. Po celá léta tak byla
nejlepším dokladem Karlovy státnické trpělivosti.
Vlastnosti tolik potřebné ve všech dobách…
-lgs-
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Proč v roce 2021
právě do našeho kraje?

Co se chystá ve středních Čechách?
Střední Čechy představily svoji aristokratickou tvář! V průběhu roku jste se
mohli seznámit s příběhy královských měst, hradů, zámků a hradišť. Tím však
rozmanitost největšího regionu České republiky nekončí. I v novém roce se budete
moci vydat po stopách královských střevíců nebo se vypravit na cestu, při níž
odhalíte mnohé další poklady středních Čech.
Ahoj na vodě!
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Na Sázavě, pod majestátním hradem Český Šternberk

Z natáčení filmu Teorie tygra

Střední Čechy poprvé
Střední Čechy svojí různorodostí učarovaly nejedné filmové produkci. Asi každý z nás už někdy
navštívil kout středních Čech, který se objevil na
stříbrném plátně, aniž by to možná věděl. Prostřednictvím kamery jste se mohli přenést například na
zámky Konopiště či Dobříš, na hrad Křivoklát nebo
do skanzenů Přerov nad Labem a Kouřim. Ale nejen čeští filmaři často natáčejí v našem regionu.
Střední Čechy se proslavily po celém světě díky
hollywoodským trhákům a oscarovým snímkům.
Naplánujte si na rok 2021 výlety na místa, kde se
procházeli vaši oblíbení filmoví hrdinové.

Dobrý vítr!
Výlety na ta nejkrásnější místa jsou zkrátka
a dobře často vykoupena bolavýma nohama. Nedá
se svítit, auto zanechte na parkovišti a vydejte se na

Na Bartůňkově vyhlídce

cestu středočeskou krajinou. Odměnou vám budou krásné výhledy, malebná krajina i divoká příroda. Orientaci vám zjednoduší barevné turistické
značení. Kam se ale vlastně vydat? Která cesta bude
nejzajímavější a co by vám na ní nemělo uniknout?
S odpověďmi vám pomůže turistický plánovač na
webu středních Čech, který brzy doplní také jeho
kapesní bratr do batůžku. Připravte si pohorky
a nacvičte si turistický pozdrav „Dobrý vítr!“.

Turistické informační centrum
Husova 156/21, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 288 911
e-mail: info@sccr.cz
www.strednicechy.cz

foto © archiv Středočeské centrály cestovního ruchu, František Ortmann © Teorie tygra, CinemArt

Uzavřeli jsme neobvyklý rok, který změnil
naše návyky, včetně těch spojených s volným časem a cestováním. Nepřekračujeme tolik hranice,
ale trávíme čas v naší krásné zemi. Tak berme tuto
dobu jako příležitost. Objevujme krásná místa, která jsou kousek od nás, a přece je neznáme.
Střední Čechy – to je především krásná příroda
a rozlehlý malebný venkov. Právem jsou nazývány nejrozmanitějším krajem Čech. U nás si každý
opravdu najde to své. A proto jsou střední Čechy
tou nejideálnější volbou pro váš krátký výlet i zaslouženou dovolenou.
Střední Čechy jsou doslova protkány nejrůznějšími příběhy a bájemi, které vyprávějí středočeská
muzea, hrady, zámky, ale i onen zmiňovaný venkov.
Téměř na každém kroku naleznete stopy českých
panovníků, významných rodáků, ale i důležitých
událostí, které po generace utvářely naši národní identitu. Přijeďte si je poslechnout a seznamte
se s bohatými dějinami největšího kraje České
republiky.
Ani ti, které příliš nelákají historické reálie, nepřijdou ve středních Čechách zkrátka. Do krás středních Čech se zamilovali malíři, spisovatelé, ale i české a zahraniční filmové produkce, a půvab našeho
regionu se tak prostřednictvím knih a stříbrného
plátna dostal do celého světa. Můžete se vydat po
stopách oblíbených hrdinů kocoura Mikeše, Bobše
a Pašíka, zavítáte-li do Ladova kraje, v Průhonickém
parku budete princeznou se zlatou hvězdou, v Kersku a Hradištku můžete trávit čas jako hrdinové děl
Bohumila Hrabala a po pohádkové noci na Karlštejně si v okolí Hořovic zahrajete Okresní přebor.
Popis rozmanitosti středočeské krajiny by vydal na celou knihu, a ani tak bychom její krásy zcela nevystihli. Každý kout středních Čech je něčím
specifický, každá oblast je něčím výjimečná. Poznejte střední Čechy, které se vám dostanou pod
kůži. Slibuji, že nebudete litovat!
Petra Pecková
hejtmanka Středočeského kraje

Také ve vás zima vyvolává
nostalgii po teplých slunečních
paprscích a odpočinku u vody?
Střední Čechy jsou říčními toky
a vodními plochami doslova protkané… a to přímo svádí k dobrodružné dovolené, nemyslíte?
Splujte s pádlem v ruce Berounku
a Sázavu, ubytujte se na hausbótu na Vltavě nebo si vychutnejte
výletní plavbu po Labi. Kaňonovitá údolí českých řek nabízejí řadu
romantických zákoutí i dechberoucích vyhlídek. Ani cyklisté se
tu nudit nebudou – okolí říčních
břehů lze prozkoumat ze sedla
kola díky velkému množství skvěle značených stezek.

KAM na výlet

foto © Luděk Sládek; Wikimedia Commons

Jak krtek k tatínkovi přišel (100 let)

přišel, stal se jeho „rukojmím“. Dnes je
49 dílů o krtečkovi, který nikdy nemluGenerace dětí na krtečkovi vyrostly a jeho autor s krtečkem
ví, jen vydává s kamarády citoslovce,
zestárl. Zdeněk Miler, český režisér a výtvarník animovaných
což byly hlasové záznamy Zdeňkových
filmů pro děti, vlastním jménem Zdeněk Müller, se narodil
malých dcer. Jen ve filmu Jak krtek ke
v Kladně 21. února 1921.
kalhotkám přišel krteček mluví. Svoji
výtvarnou činnost rozšířil o ilustrace
dětských knížek a úspěšné byly i jeho
cykly o zvídavém štěňátku a rozpustilém cvrčkovi. Jakousi ikonou krtečka
se stala plyšová figurka, kterou si vzal
v dubnu 2011 do vesmíru astronaut
Andrew J. Feustel na raketoplán Endeavour. S manželkou Emílií měl dvě dcery,
Zdeněk Miler
Kateřinu a Barboru. „Vstával v šest ráno,
S bratry Bláhovými
nasnídal se a kromě přestávky na oběd kreslil celý
natočil své první filden do 16 hodin, kdy si se mnou hrával,“ vzpomímy: reklamu Červená
ná vnučka Karolína Milerová.
Karkulka a kreslený
Zdeněk získal řadu ocenění na mezinárodních
film O milionáři, který
festivalech: Benátky (Benátský lev 1957), Monteukradl slunce (námět
video (cenu festivalu 1958), Cannes, Locarno, Mar
J. Wolker). Později vydel Plata, Moskva, Mamaia, Rimini, Dijon, Teherán
Krtečkovi kamarádi, barevná litografie 2011
tvořil ještě filmy Rudá
a jinde. Byl laureátem Ceny Jiřího Trnky (1983),
Na Státní grafické škole v Praze vystudoval
stopa a Romance helgolandská, čímž prakticky
nositelem medaile Za zásluhy I. stupně (2006).
fotografii a v roce 1938 byl přijat na UMPRUM. Po
skončila jeho tvorba pro dospělé a Zdeněk se
Celý život se důsledně bránil nabídkám komerčuzavření vysokých škol nacisty odešel do Zlína
zcela oddal tvorbě pro děti. Kdo by dnes neznal
ního využití krtečka či jeho plagiátorství. Zemřel
jako animátor a kreslíř pro trikový film. Po válce
jeho lehkou, vtipnou, živě kolorovanou kresbu na
30. 11. 2011 v Nové Vsi pod Pleší na boreliózu a popřešel jako animátor, výtvarník, scenárista a remalebných pozadích jemně pastelových tónů?
hřben byl na Vyšehradském hřbitově.
žisér do studia Bratři v triku (spoluautor loga).
Když v roce 1957 vznikl film Jak krtek ke kalhotkám
-lgs-

Magické datum? Dobrý rok!

foto © Monika Urbanová

Dne 21. 2. 2021 by se slavný kladenský rodák dožil sta let. Vzhledem k obecně
známým faktům o prodlužování lidského života (bez úderů pandemií…) si troufnu
tvrdit, že tvůrčí schopnosti, optimismus a radost ze života absolutně naplněného
prací pro děti byly u Zdeňka Milera receptem na dlouhověkost.
Zemřel v devadesáti letech,
ve svém naplněném životě,
v podstatě s myšlenkou na „poslední knížku“, kterou měla být
Stepující stonožka podle jeho
vlastního filmového ztvárnění.
Zdeněk Miler měl svoje pojetí
světa, bez ubližování dětem, bez
jakéhokoliv zla a násilí, klid v souladu s přírodou a božími přikázáními. Proto je jeho geniální mim,
KRTEK, tak srozumitelný napříč
generacemi a státními hranicemi,
proto žije dál a přináší „malým
i velkým“ stále radost a úsměv.
Naše společná práce v posledních letech jeho života – příprava výstav, točení dokumentu a poznámky ke
specifickému autobiografickému katalogu – končívala vzpomínkami na „jeho Kladno“, kde prožil
šťastné dětství, a měl přání se do Kladna vrátit…
Obdivovatelé tohoto pohádkového tvůrce
se můžou poklonit jeho památce na Vyšehradě

a návštěvníci Kladenského zámku ve zrenovovaných prostorách mají možnost nahlédnout do
světa a tvorby člověka, jehož jméno je s Kladnem
a pohádkovým hrdinou KRTKEM spojeno navždy.
Proto se statutární město Kladno a jeho vedení na rok oslav Zdeňka Milera připravilo

nejen výstavou jeho originálů,
ale i otevřením simulované pracovny se stolem a výtvarným
příslušenstvím, používaným malířem více než půl století, a také
stálým zpřístupněním dokumentu, který si přál o sobě natočit. Zhlédnout ho můžete od
23. února 2021 v rámci prohlídky
celé expozice.
Malá tajemství o tvorbě
a myšlenkách Z. Milera prozradí
umělcův první autobiografický
katalog, který k výročí bude vydán a pokřtěn, a v průběhu roku
se promítnou Krtkova dobrodružství a vybrané filmy pod logem Bratrů v triku, jehož autorem byl také Z. Miler.
Věřme v DOBRÝ ROK!
Pavla Slancová, kurátorka expozice a projektu
Více na
www.kladenskyzamek.cz
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Proč v roce 2021
právě do našeho kraje?

PF 2021

Nové volební období, těžké časy pro
cestovní ruch, jak to vidí
gestor cestovního ruchu v Jihočeském kraji,
1. náměstek hejtmana
František Talíř, a co se
chystá na jihu Čech?
Ačkoliv je stávající situace velmi nečitelná
a netušíme, kdy se dostaneme ke standardnímu
plánování, tak nás v příštím roce čeká snaha o udržení celého cestovního ruchu v kraji. Naší prioritou
bude zejména zachování nabídky služeb v kraji.

Klíčové bude i udržení kvalitních lidí v odvětví,
které je aktuálně nejpostiženějším sektorem ekonomiky. Hlavním cílem je naplnit kapacity nejen
v létě, ale zejména v období od března do června,
kdy víme, že jsou kapacity volné. Tam vidíme možnost na snížení loňských ztrát. Zároveň se ještě
více soustředíme na okolní trhy tak, abychom nečerpali pouze z tuzemských návštěvníků.

I v novém roce se o Vás
postaráme s láskou!
Druhým rokem bude pokračovat téma „jižní
Čechy – opravdová láska“, v rámci kterého připravila Jihočeská centrála cestovního ruchu spolupráci
s několika srdcaři jihočeského cestovního ruchu.
Mgr. František Talíř
1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje
a radní zodpovědný za cestovní ruch v Jihočeském kraji
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KAM pro děti

Když malí nevědí, velcí poradí…

Stezka korunami stromů Lipno
Šumavská stezka korunami stromů, to jsou nejen
jedinečné výhledy a adrenalinové zastávky. Je to také
ptačí stezka, která provází od vchodu až na vrchol
velké i malé výletníky.

1. Z jaké výšky si můžete užívat nádherné
výhledy na okolní Šumavu i vzdálené Alpy?
a) 70 m
b) 50 m
c) 40 m
2. Kolikáté narozeniny bude v roce 2021
stezka slavit?
a) deváté
b) páté
c) třetí
3. Kolik dní v roce je stezka otevřena?
a) 346
b) 364
c) 314

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. února
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od společnosti
LIPNOSERVIS, s. r. o., zajímavé ceny.
jezero. Ke stezce vede z centrálního parkoviště
krásná procházka lesem nebo se můžete nechat
vyvézt Stezkabusem, v létě pak i lanovkou.

Lipno.card – karta plná výhod
Registrovaná karta hosta Lipno.card slouží
jako skipas nebo vstupenka. Získat ji je velmi jednoduché. Ideální je se předem registrovat na www.
lipnocard.cz a pak už si ji jen vyzvednout na pokladnách ve Skiareálu Lipno. Registrace je zdarma.
Zpoplatněno je pouze vydání karty jako takové,
a to 100 Kč. Pak, když už kartu máte, pohodlně využíváte všeho, co nabízí. Ať už je to nákup skipasu
z pohodlí domova, nebo čerpání slev u partnerů.
Stezka korunami stromů Lipno je první stezka
svého druhu v České republice. Postavena byla
v roce 2012 a od té doby je oblíbeným cílem návštěvníků jižních Čech. Impozantní výhledy ze
40metrové věže, 52 metrů dlouhý tobogan, adrenalinové a edukační zastávky a originální ptačí
stezka. To vše dohromady zajišťuje zábavu pro

celou rodinu. Stezka je bezbariérová a otevřena
364 dní v roce.
S ptačími hodinami, budkami, dřevěnými
soškami a informačními tabulemi poskytuje kompletní poznatky o ptačí říši. Přijďte si rozšířit nebo
zopakovat své dosavadní znalosti, vyzkoušet odvahu a balanc a užít si netradiční pohled na lipenské

Infocentrum Lipno
Lipno nad Vltavou 87, 382 78 Lipno nad Vltavou
tel.: +420 380 736 053
mobil: +420 731 410 800
e-mail: infocentrum@lipno.info
www.lipno.info
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Pohled na zámek přes rybník Vajgar

Jindřichův Hradec
plný zážitků
Milí čtenáři, přijměte pozvání
do našeho nádherného malebného Jindřichova Hradce, který je
skvostem mezi jihočeskými městy
a ohromí vás svým nezpochybnitelným geniem loci.
Mezi městské objekty, které
určitě stojí za návštěvu a zaslouží si vaši pozornost, patří budova
nádherné Staré radnice na náměstí Míru, která slouží jako výstavní dům a najdete zde mnoho stálých expozic.
Mezi nejzajímavější patří určitě expozice věnovaná lokální raritě – Jindřichohradecké úzkokolejce.
Děti, ale i dospělé zajisté nadchne rozlehlé kolejiště
s ukázkou provozu vláčků v krásné krajině a scenérii. Prohlídku můžete zakončit prohlídkou slavnostní obřadní síně známého českého architekta Jana
Kotěry. V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií najdete jak díla předních domácích
a zahraničních autorů, tak i práce amatérských
fotografů. Po celý rok vás čekají zajímavé výstavy
a vernisáže. V loňském roce byl zahájen provoz
zcela nového Planetária, kdy z původní hvězdárny F. Nušla vzniklo moderní zařízení evropských
rozměrů, které bude sloužit návštěvníkům ke vzdělávání, poznávání i k zábavě. V Jindřichově Hradci
tedy rádi přivítáme všechny milovníky hvězd a vesmíru. 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. Vřele
doporučuji samozřejmě i návštěvu největší dominanty města, kterou je bezpochyby státní hrad
a zámek, třetí největší památkový komplex v České
republice. Zámek je nádhernou a rozlehlou stavbou
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s krásnou zahradou. Vybrat si zde
můžete z několika vycházkových
okruhů anebo zajímavých výstav.
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 Letec-

Opera na zámku

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
a zcela originálním 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. Zhlédnout ji můžete v pasáži Obchodně-medicínského
centra sv. Florián.
V případě volného času a hezkého počasí doporučuji procházku nebo cyklovýlet k rozhledně
na Rýdově kopci za obcí Děbolín nebo si v místním infocentru můžete zapůjčit disky na discgolf
a tuto pohodovou hru si zahrát přímo v centru
města v Mertových sadech, kde najdete 18jamkové hřiště.
Jindřichův Hradec je součástí regionu Česká
Kanada, kterou můžete obdivovat při jízdě Jindřichohradeckou úzkokolejkou. Trať z Jindřichova
Hradce do Nové Bystřice vede přímo skrz přírodní
park. Drsná, ale krásná příroda i dechberoucí památky stojí za objevení.
Kromě památek a přírodních zajímavostí vás
město i region nalákají nepřeberným množstvím
kulturních akcí. Vyvrcholením kulturní sezony je
opera na zámku, která se pravidelně v měsíci srpnu koná na státním hradu a zámku pod širým nebem. Rád bych vás touto cestou pozval na operní
představení našeho významného hudebního skladatele Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, které
se bude konat v sobotu 22. srpna na třetím nádvoří
zámku. Nově naše město nabídne Jindřichohradečákům i návštěvníkům města také operetu, a to
Čardášovou princeznu od Emmericha Kálmána,
která se uskuteční o dva dny dříve, také na třetím
nádvoří zámku.
Přijměte mé pozvání a přesvědčte se sami,
že město Jindřichův Hradec má rozhodně co
nabídnout.
Ing. Jan Mlčák, MBA
starosta města

TOP akce 2021

Dům gobelínů

ká bitva nad Jindřichohradeckem nebo ojedinělou
sbírku památek věnovanou nejvýznamnější mimopražské tiskárně 19. století – Landfrasově tiskárně.

4.–6. 6. 2021 Dny města
2.–3. 7. 2021	Jindřichohradecká činohra
na zámku
20.–22. 8. 2021	Opera na státním hradu
a zámku (20. 8. opereta,
22. 8. opera)
25. 9. 2021
Svatováclavské slavnosti

www.jh.cz
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Proč v roce 2021
právě do Tábora?
Milí výletníci, přijměte pozvání do
malebného
města
s působivým historickým příběhem. Jaký je
Tábor? Skalní ostroh
vtěsnán mezi vodní
plochu nádrže Jordán
a řeku Lužnici nabízí
historii i současnost, přírodu i památky, kulturu
i sport, klid i aktivní život. To vše je zde ve vzájemném a unikátním spojení. Město Tábor je druhým
největším městem Jihočeského kraje. Jeho zrod je
spjat se jménem Jana Husa, reformátora katolické
církve. Husovi stoupenci, vedeni hejtmanem Janem Žižkou, založili Tábor roku 1420 jako mocenské centrum husitství. Myšlenka samostatné táborské republiky s sebou nesla celou řadu bouřlivých
událostí a vliv jejich aktérů poznamenal evropský
dějinný prostor. Urbanismus města – nového i starého – není nedotknutelný. Bydlí se zde i podniká,
ve stínu historických dominant má své místo kultura i sport, hrají si tu 16děti. Právě ona symbióza
časových epoch vepsaná do architektonické tváře
města je v Táboře skvělá a provokující.
Kulturní aktivity také často vycházejí z odkazu
historie, jako například mohutný středověký festival Táborská setkání. „Potkáte“ zde ale i jazzový, divadelní či literární festival, klubové akce, gastronomické slavnosti nebo vrcholné události sportovní.
Tomu, kdo není zaměřen úzce na památky a historii, otevírá Tábor své krásné okolí pro možnosti aktivního trávení volného času a relaxaci. Okouzlující
lehce zvlněná krajina zve k pěší turistice, vyjížďkám na kole i vodáckým dobrodružstvím.
Jednoduše shrnuto – silný historický odkaz je
v současném Táboře promíchán s živou kulturou,
nabízí kulinářské zážitky, zajímavé vyžití pro rodiny
s dětmi, aktivní dovolenou, a to vše v kulisách poetické architektury a doširoka rozprostřených přírodních krás okolí. Vítejte tedy v bráně do jižních Čech!
Štěpán Pavlík
starosta města Tábor

Pohled na Tábor přes Jordán

Pozvánka do Tábora a okolí
turistické oblasti Toulava
Tábor je druhé největší jihočeské město se slavnou historií a množstvím
architektonických památek. Je neodmyslitelně spojeno s husity, kteří ho založili
roku 1420. Během staletí město rostlo a prošlo mnoha proměnami, ale svůj
středověký charakter si uchovalo až dodnes. Stačí se projít v křivolakých uličkách
historického jádra.
V Táboře můžete navštívit
Husitské muzeum s podzemními chodbami •
věž Kotnov a Bechyňskou bránu • Muzeum čokolády a marcipánu • Muzeum LEGA • Housův mlýn
s filmovou zbrojnicí • vyhlídkovou věž děkanského
kostela • botanickou zahradu • rozhlednu Hýlačku
• poutní kostel v Klokotech • Strašidelné podzemí •
augustiniánský klášter

Přírodní zajímavosti
ZOO Tábor • Geologická expozice Pod Klokoty
• Jordán (nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě) •
Lesopark Pintovka • Jordánský vodopád • Granátová skála • Velbloudí farma Záhostice • První česká
pěší trasa, která se ocitla na seznamu nejlepších
stezek Evropy Leading Quality Trails Best of Eu
rope – Stezka údolím Lužnice Toulavou

Nabídka z kultury
• 17. dubna – Tábor s párou
• 8. května – tradiční Otevření turistické sezony
• 4. června – koncert Má vlast na plovárně
• 18. června – festival Bohemia Jazz Fest
• 6.–8. srpna – festival Komedianti v ulicích
• 28. října – Den republiky

Vrchol sezony
Jednou ročně o festivalu Táborská setkání se
centrum Tábora na několik dní promění ve středověké město se svými trhovci, rytířskými souboji,
řemeslníky, kejklíři, tanečnicemi a muzikusi. V letošním roce se 10.–12. září uskuteční již 30. ročník
festivalu.

To ale rozhodně není vše,
co vás u nás čeká
Turistická oblast Toulava pokrývá oblast o rozloze přes 2 000 km2, má 155 obcí, 11 hradů a zřícenin,

Věže Staré radnice a kostela Proměnění Páně na hoře Tábor

18 rozhleden a věží, 7 přírodních parků, 8 národních
kulturních památek, 15 památkově chráněných
měst a vesnic, přes 1 000 km cyklo a turistických
tras, přes 200 km naučných stezek a 150 km běžeckých tras, k tomu přes 30 muzeí, 4 zpřístupněné
zámky, 2 golfová hřiště, 5 pivovarů a jednu zoo.

Infocentrum Město Tábor
Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor
tel.: +420 381 486 230-4
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
https://www.facebook.com/mutaborcz/
www.taborskasetkani.eu
www.visittabor.eu | www.toulava.cz
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Proč v roce 2021
právě do našeho kraje?
Milí čtenáři, nejspíš
každému z vás, který
míří do Karlovarského
kraje, se vybaví naše
lázně, filmový festival,
hrad Loket. Nenechte si ale na cestě do
našeho regionu ujít
i další krásná místa, jež
okouzlí nejednoho turistu, cyklistu i běžkaře.
Nejprve bych vás chtěl pozvat do poetické
krajiny Slavkovského lesa ke Komářím rybníkům,
kterým se také někdy říká Krudumská jezera. Soustava dvou rybníků vznikla v roce 1514, aby posílila
přítok vody potřebné k pohonu důlních zařízení
a propírání cínových rud v okolí Krásna a Horního Slavkova. Na celodenní výlet je nejlepší vyrazit z Lokte směr kostel svatého Mikuláše k bývalé
hájence Třídomí, kde na cestě do Krásna najdete
rybníky, do kterých se, ovšem pokud vás nebudou
pálit puchýře na nohou a nebude vytrvale pršet,
okamžitě zamilujete. Kromě skvělých fotek, které v okolí určitě pořídíte, se tady v letních dnech
můžete i vykoupat, což unaveným běžcům a cyklistům určitě přijde vhod.
Dalším cílem turistů v našem kraji obvykle
bývají Krušné hory, především božídarská rašeliniště a Klínovec. Ale zkuste zavítat o kousek dál,
do zaniklých obcí Jelení, Rolava a na Přebuz. V létě
i v zimě vás tahle místa donutí se na chvíli zastavit
a v klidu vnímat prostou krásu a malebnost drsné
krušnohorské krajiny. V Jelení mimochodem narazíte na pomník obyvatelům zaniklých obcí Jelení
a Chaloupky, mezi Rolavou a Jelením zase pozů
statky závodu na zpracování cínové rudy, který
je smutným odkazem 2. světové války. Nedaleká
Rolava leží v údolí se stejnojmennou říčkou. Ale
to už míříme k Přebuzi, přesněji řečeno k přírodní
památce Přebuzské vřesoviště, kde po těžbě rašeliny vzniklo naprosto unikátní rostlinné a živočišné
společenství.
Těším se, že se společně na těchto i dalších
krásných místech našeho kraje někdy potkáme.
Ing. Petr Kulhánek
hejtman Karlovarského kraje

Ze svahů
Krušných hor
rovnou do wellness
resortů
Užijte si plnými doušky lyžování v Krušných horách i wellness
procedury v proslulých lázních Karlovarského kraje. Ať už jste
vyznavači sjezdového nebo běžeckého lyžování, najdete zde
ideální podmínky. Po náročném dni zregenerujte své tělo
a dobijte baterky. Vychutnejte si zimní dovolenou plnou zážitků.

www.zivykraj.cz
Idylická krajina kolem Jelení v Krušných horách
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Karel Liebscher (170 let)
Český malíř krajinář a ilustrátor Karel Liebscher se narodil
v rodině hospodářského úředníka 24. února 1851 v Praze.
Nadání pro kreslení měl už v dětství, ale netušil, že by se
mu mohlo stát zdrojem obživy.

foto © Luděk Sládek; Wikimedia Commons

Karel Liebscher, náměstí Am Hof, Vídeň

Vystudoval reálku v Mladé Boleslavi, architekturu na pražské technice a jeho prvním zaměstnáním
bylo místo asistenta stavebního odboru. Ale již ve
třiceti letech se u něho projevila nervová porucha,
která vyžadovala klid. Během pobytu v lázních se
začal věnovat krajinomalbě. Na svých cestách maloval krajinářsky zajímavá místa, mimo jiné šumavské
partie nebo památky. Cestoval také po jižní Evropě,
maloval například na Istrijském poloostrově a navštívil rovněž Bosnu a Hercegovinu. První ilustrace uveřejnil v roce 1879. V roce 1883 odešel na vídeňskou

Akademii k profesoru Lichtenfelsovi,
kde získal FügeroKarel Liebscher,
vu zlatou medaili.
Humoristické listy 1887 (J. Vilímek)
V roce 1884 se oženil s Emou Procházkovou a následující rok vystavil
kolekci 128 obrazů a studií na výstavě Krasoumné
jednoty v Praze. V roce 1887 vystavoval v pražské
Galerii Ruchu a založil soukromou malířskou školu.
U příležitosti Jubilejní výstavy v Praze (1891) vytvořil
s bratrem Adolfem dioráma dobývání Prahy Švédy.
Jeho talentu využilo vydavatelství Jan Otto, které
uveřejnilo řadu ilustrací v časopisech Zlatá Praha i ve
výpravných publikacích Čechy Bedřicha Bernaua,
Hrady a zámky Augusta Sedláčka. Pro Liebscherovu
tvorbu byl typický výběr scenérií, harmonie, důraz
na technickou dokonalost i propracovanost. Prosadil se také díky kresbám v časopisech a knižním
ilustracím. Prováděl výzdobu schodiště Městského
muzea v Praze a v roce 1889 vystavoval v Kutné Hoře
se svým bratrem Adolfem. Zemřel v Praze 20. 4. 1906
a pohřben byl na Olšanských hřbitovech.
Alois Rula

Zima v Lužických
horách
Nejklidnější zimní období láká
na jedinečnou atmosféru vylidněné
krajiny. Ponoříme se do klidu hlubokých
lesů a ticha skalního města.
Běžkaři v Lužických horách

Lužické hory jsou jako stvořené pro pěší výlety,
objevování malých hor na severu. Utajeným klenotem tohoto regionu jsou upravované běžkařské
stopy. Zažijte absolutní relax v čerstvě prořezaných
stopách uprostřed panenské přírody.
Zimní období se svým lezavým počasím vyzývá
k poznání jednoho z fenoménů – Pivní stezky, která
propojila devět místních řemeslných pivovarů.
Přijeďte do Lužických hor a načerpejte energii.
Podpořeno Libereckým krajem.
#dobijimsevluzihorach
www.doluzihor.cz

Cheb má veřejnou chlebovou pec
Cheb je město s výjimečnou historií, dějinami nebo dochovanými
unikátními historickými stavbami. Nedávno k nim jedna přibyla.
Třebas ne historická, ale k historii města neodmyslitelně patří.
V rámci 700. výročí nejstaršího dochovaného dřevěného krovu
u nás byl v rámci předváděcích veřejných řemeslných dílen
postaven přístřešek s chlebovou pecí.

Střechu přístřešku nesou zmenšené repliky
několika vazeb krovu presbytáře františkánského
kláštera a stejně tak omítky jsou přesným materiá
lovým a řemeslným napodobením středověkých
omítek téhož kostela (1319). Střecha je pokryta
keramickou krytinou – bobrovkami v šupinové
skladbě na husté laťování. Hřebenáče jsou položeny do malty. Okraje střechy kryjí dubová prkna – ostřešnice. Přístřešek kryje chlebovou pec

o velikosti cca 2 (šířka) x 2,5 (délka) x 2 (výška) m a
o váze přibližně 14 tun. Vnitřek pece je ze starých
ražených cihel, ověřených pro správné fungování
pece. Pec pojme 15–20 bochníků, které jsou pečeny při akumulaci tepla, jež zajišťuje drcené sklo
mezi dvojitou klenbou. Pec nemá komín, odkouření obstarává tzv. dýmník pod úrovní střechy.
Předlohou pece byla samostatně venku stojící renesanční pec z oblasti Šumavy.

Stavba slouží aktivitám spolku CH(L)EBÁCI,
který pořádá pravidelná veřejná pečení chleba.
(https://sites.google.com/view/chlebaci/). Investorem stavby byl Nadační fond Historický Cheb za
finanční podpory města Cheb.
Máte rádi chléb obzvláště dobře vypečený?
Zastavte se…
www.historickycheb.cz
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Proč v roce 2021
právě do našeho kraje?
Milí čtenáři a milovníci výletů, vybrat
pro vás to nejzajímavější z Plzeňského kraje je
pro mne velmi těžkým
úkolem. Ačkoli se náš
kraj ve světě proslavil
především průmyslem,
je zde mnoho zajímavých míst, která svou
atmosférou i historií
dokáží okouzlit. Atraktivním místem Plzeňského kraje je neopomenutelná
Šumava,
která nabízí překrásná zákoutí, ale také výběhy
vlků a rysů. Turistům se také otevírá bývalý vojenský újezd Brdy. S přírodou je neoddělitelně spojena
cyklistika, jejíž příznivci v Plzeňském kraji najdou
řadu nových cyklostezek i singletracků napojených
na páteřní evropské stezky. Plzeňský kraj podporuje také méně známá kulturní místa a památky,
mezi které patří například Mariánská Týnice, skvost
z dílny Santiniho. Každoročně na desítkách míst
v Plzeňském kraji panuje barokní atmosféra v rámci
Letního barokního festivalu, který i v náročné době
epidemie přinesl návštěvníkům ochutnávky života
v době barokní. Fanoušci výstav a historie najdou
po celém kraji síť muzeí, mezi která patří i netradiční Muzeum loutek nebo Muzeum strašidel přímo
v centru Plzně. Plzeňský kraj je také rodištěm významných osobností, kam řadíme například Karla
Klostermanna, jehož životu a dílu se věnuje spolek
přímo v rodišti spisovatele na Šumavě.
Vzhledem k těžkostem, které současná doba
přináší také v oblasti turismu a cestování, je vhodná doba poznat naši rodnou zemi a podpořit zároveň lokální výrobce a podnikatele v turismu. Je
to také příležitost, jak mladé generaci, která díky
moderním technologiím žije ve virtuálním světě,
ukázat krásy a historii České republiky.
Přeji vám, abyste při svých cestách Plzeňským krajem načerpali mnoho nevšedních zážitků. Věřím, že náš kraj vám přinese jen příjemná
překvapení.
Ilona Mauritzová
hejtmanka Plzeňského kraje

Nonstop za skvělými zážitky
do Plzeňského kraje
Kraj nádherné přírody vyzývající k toulkám. Pro kouzlo, kterým si každého
podmaní, je oblíbeným místem filmařů. Region bohatý na kulturní
a architektonické skvosty. Je protkán sítěmi cyklostezek a pěších tras, jež vedou
kolem nejzajímavějších míst, hradů, zámku, turistických cílů a památek.
magistrála o délce 140 km propojuje Šumavu od
Železné Rudy k Lipnu.
K létu patří slunce a voda. V Plzeňském kraji
si užijete sport, relax i letní radovánky. Obzvláště
krásná je Hracholuská přehrada nebo Velký Bolevecký rybník. Obě lokality jsou vyhledávanými
rekreačními oblastmi. Celoročně jsou skvělé pro
toulky přírodou trasy Zlaté stezky. Její hlavní trasa

Státní hrad a zámek Velhartice

Kdekoli se pyšně tyčí rozhledna, tam je odměnou čarokrásný výhled do krajiny. Jsou zde jedny
z nejkrásnějších hor. Je to Plzeňský kraj! Region,
kde s každým nádechem čerstvého povětří cítíte
uvolnění prostupující celé tělo spjaté stále silněji
s tím, co máte právě před sebou. Je to místo, kde
jste si jisti, že se sem budete stále vracet a stále budete mít co objevovat v jakoukoliv roční dobu.

v Plzeňském kraji začíná v Chodové Plané, prochází napříč Českým lesem a Šumavou. Trasy stezky
vedou přírodou, kolem jedinečných historických
a kulturních památek či místy s pohnutou minulostí zaniklých obcí. Na kolech objevujte např. barokní
perly na třech tematických cyklotrasách Baroko na

Muzeum severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Lyžování na hoře Špičák (1 202 m)

Zima, to je krajina pokrytá sněhem odrážející
blyštivé sluneční paprsky a k tomu patří i trocha
adrenalinu. Zkuste proto jízdu na nafukovacích
duších ledovým toboganem s názvem snowtubing. Získá si děti i vás „dospěláky“. Vyzkoušejte
ho v šumavském Špičáku, kde se nachází jeden
z největších lyžařských areálů svého druhu v České
republice a je skvělým místem pro zimní radovánky pro celou rodinu. V Plzeňském kraji si přijdete
na své i jako vášniví běžkaři. Šumavská lyžařská
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severním Plzeňsku nebo se vydejte s větrem o závod po Otavské cyklostezce, začínající na Modravě a končící ve Zvíkovském Podhradí. Cyklostezek
vedoucích přírodou i městy s různou náročností je
v Plzeňském kraji mnoho.
Vzhledem k aktuálním vládním opatřením doporučujeme před vlastní návštěvou
turistických cílů ověření u organizátora.
www.turisturaj.cz
www.zapadoceskebaroko.cz

KAM na výlet
mýtů s horou Říp, která vyrůstá přímo z českých
duší. Bludiště homolí, kup, jehlanů, bochníků, solitérních velikánů. Říše královny Milešovky a krále
Házmburku.

Dolní Poohří

Čtyři kameny nádherné
brány, to je Ústecký kraj
České Švýcarsko
Úchvatná země skal, roklí, kaňonů, ale také
pohorských luk, neskutečných výhledů, domečků
jako z pohádky, křížových cest, potůčků i řek. Začít musíme klenotem nejcennějším, jedním z divů
světa, Pravčickou bránou. Tou jako bychom směli
vejít do říše zbrázděné Labskými pískovci rozťatými jedním z nekrásnějších říčních kaňonů v Evropě, Labským údolím, na jedné straně a zvlněnými
prvními vrcholky Lužických hor na straně druhé.

Idylicky zvlněná krajina kolem životadárné
Ohře, která se jako bájný had plazí širokou kotlinou
od jednoho královského města ke druhému, zalesněné vrchy korunované zříceninami hrdých hradů,
rozlehlé lány i skromná políčka kropená sluncem
a laskaná větrem, zčeřená vodní plocha nedozírné
Nechranické vodní nádrže. Kraj zbrázděný stopami
dávných obchodníků i bitvami bájných Lučanů.
Země záhadných menhirů. Většinu té krásy navíc
spojuje cyklostezka Ohře.

České středohoří
Krajina rozpolcená Labem, na které ze všech
stran shlížejí kopce tak roztodivné, tvarů nepravděpodobných a těžko uvěřitelných, že je na ně
krátká i fantazie básníkova. Zem vzdutá ukrutnou

sopečnou silou a zklidněná životy lidí, kraj prvních
Slovanů, oblast legend a nejslavnějších českých

foto © Archiv Brána do Čech; Zdeněk Patzelt; Pavel Bergr

Krušné hory
„Brána do Čech, jak jsme si už
zvykli říkat Ústeckému kraji, je tvořena čtyřmi mohutnými a atraktivními kameny, čtyřmi regiony,
které stojí za to dopodrobna ohledávat a nacházet jejich netušenou
krásu. Vznesme se vysoko nad krajinu a podívejme se na tenhle pestrý a členitý kout země české shůry.
Pojďme si říci, čím se který ze čtyř
kamenů blýská na dálku.“
Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Nádherné pohoří zvláštní podmanivé a syrové
krásy. Dlouhý zalesněný hřeben, z něhož sestupují lesnaté i kamenité stráně, úchvatné horské
louky, pláně a mokřady. Jsou plné netušených
překvapení, ukrytých skvostů, mají svá tajemství,
která je krásné odhalovat. A pod tím vším energie země, odpradávna dobývaných rud vzácných
kovů, hornické štoly – cesty do nitra země a vyvěrající prameny léčivých vod. Na hřebenech najdete
předlouhou Krušnohorskou magistrálu – v létě pro
kola, v zimě pro běžky.

www.branadocech.cz
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Památník Terezín

národní kulturní památka
OTEVÍRACÍ DOBA

Židovský hřbitov a krematorium

MALÁ PEVNOST
1. 11. – 31. 3.: denně 8–16.30 hod. | 1. 4. – 31. 10.: denně 8–18 hod.

MUZEUM GHETTA A MAGDEBURSKÁ KASÁRNA
1. 11. – 31. 3.: denně 9–17.30 hod. | 1. 4. – 31. 10.: denně 9–18 hod.

KREMATORIUM
v sobotu zavřeno | 1. 11. – 31. 3.: 10–16 hod. |
1. 4. – 31. 10.: 10–18 hod.

KOLUMBÁRIUM OBŘADNÍ MÍSTNOSTI
A ÚSTŘEDNÍ MÁRNICE
1. 11. – 31. 3.: denně 9–17 hod. | 1. 4. – 31. 10.: denně 9–18 hod.

MODLITEBNA Z DOBY
TEREZÍNSKÉHO GHETTA A REPLIKA MANSARDY
BÝVALÁ VÁHA
1. 11. – 31. 3.: denně 9–17.30 hod. | 1. 4. – 31. 10.: denně 9–18 hod.
Terezínská tryzna

Dětská opera Hanse Krásy – Brundibár

Socha Aleše Veselého – Zákon nezvratnosti

VSTUPNÉ DO OBJEKTŮ
Kombinované vstupné | Malá pevnost
+ Muzeum ghetta + Magdeburská kasárna
dospělý 220 Kč | student, dítě (6–18 let),
důchodce 170 Kč |
rodinné vstupné (max. 2 dospělí + 3 děti) 430 Kč
Jednoduché vstupné | Malá pevnost |
Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna
dospělý 180 Kč | student, dítě (6–18 let),
důchodce 150 Kč
(skupiny min. 10 osob – předchozí rezervace nutná)
Vstupné není požadováno od držitelů průkazů:
* TP, ZTP a ZTP/P, EU Disability Card, novinářů,
AMG, ICOM apod.
* držitelů zaměstnanecké karty organizací
zřízených MKČR (držitel + max. 3 osoby)
* bývalých vězňů KT a jiných perzekučních zařízení
z 2. sv. války
* dětí do 5 let, učitelů a řidičů autobusů
doprovázejících skupinu studentů a žáků
(max. 1 učitel na 10 žáků)
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Sleva na vstupném: pro skupiny 40 a více osob
10 Kč/osoba
Rodinný pas: Po předložení pasu
(2 dospělí + děti) 405 Kč
Senior pas: Po předložení pasu + dokladu totožnosti sleva 10 %/osoba
V Mezinárodní den seniorů 1. 10. sleva 40 %
Dny s volným vstupem: 1. 6. | 28. 9. | 28. 10.
(na vybrané výstavy a stálé expozice – Kremato
rium, Modlitebna, Márnice, Kolumbárium, Replika
mansardy, Obřadní místnosti, e-kiosky)
Volný vstup do všech objektů Památníku
Terezín
* každou 3. květnovou neděli – Terezínská tryzna
* 27. 1. Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

www.facebook.com/TerezinMemorial

www.pamatnik-terezin.cz

foto © Památník Terezín; Luděk Sládek

Vážení
přátelé,
máme za sebou velice
komplikovaný rok. Ten
nadcházející vyhlížíme
na jedné straně s přetrvávajícími obavami
z pokračování pandemie, na straně druhé
ale také v dobré víře, že
se situace obrátí k lepšímu a bude zase tak dobře jako dříve. Buďme optimisté! Památník Terezín
patří k nejhůře postiženým památkám v České
republice. V důsledku mimořádných hygienických
opatření souvisejících s pandemií covid-19 jsme
museli na téměř 4 měsíce uzavřít všechny naše
objekty a ve zbylých měsících byla návštěvnost ve
srovnání s rokem 2019 zhruba čtvrtinová. Výrazný propad jsme zaznamenali především v počtu
návštěvníků ze zahraničí, již tvořili v uplynulých
letech asi 70 procent všech návštěvníků. Téměř
zastavena byla návštěvnost ze strany škol, a to jak
tuzemských, tak i zahraničních. Bez pomoci našeho zřizovatele, Ministerstva kultury, bychom se již
v průběhu tohoto roku ocitli na pokraji existen
čních problémů. Za to mu patří náš veliký dík. Nastalou krizovou situaci se snažíme nejen přečkat,
ale rovněž ji chceme využít jako impulz ke změně.
Stejně jako ve všech dalších odvětvích společnosti, i u nás usilovně pracujeme na tom, abychom
k nám usnadnili cestu našim návštěvníkům a partnerům. Prostředkem jsou online výukové programy vzdělávacího oddělení i virtuální prohlídky
všech našich objektů, na nichž usilovně pracujeme
a připravujeme jejich spuštění. Plánujeme také online přenosy našich kulturních akcí a vernisáží, jejichž charakter to umožní. Dovolte mi, abych vám
za sebe i za své kolegy popřál do roku 2021 vše
dobré, zejména pevné zdraví, mnoho sil a energie
do zvládnutí všech výzev, které před námi stojí.
Jsem pevně přesvědčen, že z nich vyjdeme silnější
než kdy dříve. Ať je rok 2021 rokem vašich dobrých
rozhodnutí!
PhDr. Jan Roubínek
ředitel Památníku Terezín
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Kryt představí Havla i Budweiserovou
Městská galerie Kryt funguje v Klášterci nad Ohří již od roku 1992 a pro své
návštěvníky chystá zajímavé výstavy. Je jich většinou 12 do roka a my bychom
vás do Galerie Kryt rádi pozvali i v roce 2021.
Mezi ty nejvýznamnější výstavy můžeme zařadit březnovou výstavu Mirka Javůrka. Autor je absolventem ateliéru klasických malířských technik
na Akademii výtvarných umění, věnuje se malbě
na plátně či nástěnné malbě a s jeho dílem se můžete setkat nejenom u nás, ale i v zahraničí.
Za zmínku stojí také tři výstavy zaměřené na
historii a výročí, která si v roce 2021 připomeneme,
a to 30 let od doby, kdy z našeho území odešla poslední jednotka sovětské armády, 25 let od smrti
naší bývalé první dámy Olgy Havlové a 10 let od
smrti Václava Havla, posledního československého
a prvního českého prezidenta.

Nastane doba
turistická!
Ať už byl letošní rok jakkoliv omezující
v pohybu, aktivitách a možnostech,
věříme, že v roce 2021 se nám již
podaří navázat tam, kde jsme byli
nuceni přestat. U nás v Dolním
Poohří jsme rozhodně nelenili
a i v průběhu roku 2020 jsme pro
vás připravovali možnosti, jak strávit
v našem malebném regionu plno
nezapomenutelných chvil.

Vstup do Galerie Kryt

A nakonec zmiňme nejenom prázdninovou
výstavu Ireny Budweiserové, zpěvačky a členky
skupiny Spirituál kvintet, jejíž vernisáž hudebně
doprovodí houslista Jaroslav Svěcený, ale také
výstavu fotografií Miroslava Rady, držitele ceny
Czech Press Photo, který se v Krytu představí v září
fotografiemi z karnevalu v Benátkách, jež získal
těsně před vypuknutím pandemie koronaviru.
Úspěšný projekt Ohřecká osmička

Irena Budweiserová v kostele Nejsvětější Trojice

www.klasterec.cz
www.facebook.com/GalerieKryt/

Do nebe i do společnosti
Pokud se vydáte polní cestou z Března do Střezova, narazíte na
pozoruhodné dílo Jiřího Němce. Dřevěná socha, která je zajímavá svým
tvarem, výškou, názvem i hlubokou myšlenkou, poutníka ohromí.
Nanebevzetí, tak sochu
pojmenoval sám autor, směřuje k nebi, naznačuje cestu a cíl
každého z nás, je mostem propojujícím dva světy, je zhmotněnou touhou povznést se nad
problémy dnešní doby. Záleží,
z jaké vzdálenosti se pozorovatel dívá. Z blízka je to monumentální dílo, s rostoucí vzdáleností je socha menší a menší,
až se jeví jako dílo naprosto
subtilní. Snad nám tím autor

chtěl připomenout, že je důležitý úhel pohledu i odstup od
určité životní situace. Záleží na
vnímavosti každého z nás, někdo uvidí jen zajímavou sochu,
jiný pochopí hlubokou symboliku díla a vydá se tou správnou
cestou životem. Ať tak či onak,
v každém případě je cesta k Nanebevzetí zajímavý zážitek.
Poutník, který spíše preferuje světské záležitosti, se vydá
Socha Nanebevzetí; autor Jiří Němec
směrem západním a dojde
k nově postavenému kulturníNový kulturní dům v Březně
mu domu a zde, až to situace dovolí, se rozeběhne
kulturní život na plné obrátky. Přejme si, abychom
se toho všichni ve zdraví dožili a aby se tak stalo
co možná nejdříve!
Infocentrum Březno
Štefánikova 82, 431 45 Březno
tel.: + 420 474 692 016
e-mail: infocentrum@obecbrezno.cz
www.obecbrezno.cz

Dolní Poohří a Maxipes Fík

Na počátku roku jsme, tak jako v předchozích
letech, objížděli nejvýznamnější veletrhy, abychom vám představili novinky, případně doplnili
programy, které na vás čekaly (nebo alespoň měly
čekat) na hradech, zámcích, v galeriích, muzeích
i jinde. S příchodem jara jsme odstartovali poslední (6.) ročník fotosoutěže Poohří vaším objektivem.
A v létě jste s námi poprvé mohli absolvovat běžecko-pochodový sběratelský seriál Ohřecká osmička. O této aktivitě (původně jen doplňující klasickou turistickou sezonu) jste měli také možnost
číst na stránkách tohoto magazínu.
Více nám bohužel tato sezona nedovolila.
Věříme ale, že po této době nastane opět doba
turistická a my vás budeme s vřelou náručí vítat
v Klášterci nad Ohří, Žatci, Kadani, Lounech nebo
památkách v Krásném Dvoře, Jimlíně, Panenském
Týnci a na jiných místech.
Přejeme krásný advent a do nového roku
pravou!
fb.com/DolniPoohri
www.dolnipoohri.cz
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Proč v roce 2021
právě do našeho kraje?
Do nového volebního období vstupujeme ve velmi nelehkých
časech, a to nejenom
pro cestovní ruch. Mezi
priority patří kroky,
které povedou ke zlepšení a stabilizaci epidemiologické situace
v kraji, znovuobnovení komplexní péče v oblasti
zdravotnictví a také finanční stabilita. Turismus
je ale jedním z důležitých pilířů lokální ekonomiky. Ostatně přínos pro HDP jsou celá tři procenta
a spolu s navazujícími obory dokonce procent šest.
Tradičními dovolenkovými cíli je pět našich turistických destinací – Český ráj, Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory a Máchův kraj, proto je restart
oboru důležitým cílem Libereckého kraje. Pohled
na obor se samozřejmě velmi změnil. Již jarní měsíce nám ukázaly, že minimálně letošní turistický rok
bude velmi odlišný. Jedním z příkladů odlišného
trendu oproti předchozím letům může být pokles
návštěvnosti našeho kraje z řad návštěvníků ze zahraničí. Naopak za velmi pozitivní trend považujeme nárůst domácích turistů v letním období, kdy
náš kraj objevovali především samotní obyvatelé
regionu.
Co konkrétního tedy připravujeme pro rok
2021? Ve velké míře se zaměříme na moderní
metody komunikace, především prostřednictvím
sociálních sítí, kde plánujeme více pracovat s placenou propagací příspěvků a s influencery s potenciálem posílit základnu fanoušků a rozšířit povědomí o přírodním a historickém bohatství kraje.
V rámci další propagace a kampaní budeme určitě
rozlišovat hlavní sezonu, kde bychom rádi představovali méně známá místa v rámci brožury a tipů
na objevování Skrytých skvostů Libereckého kraje.
Naopak mimo sezonu budeme podporovat nejvýznamnější místa kraje, jakými jsou hrady, zámky,
rozhledny, muzea aj. Cílem samozřejmě bude rozptýlení turismu do celého roku a zamezení přeplněnosti některých exponovaných lokalit. Jako nedílnou součást dalšího rozvoje vidíme spolupráci
na různých projektech s Německem a Polskem
v rámci Euroregionu Nisa.
Držte nám palce a hlavně, přijeďte k nám na
návštěvu, jste tu velmi vítáni po celý rok 2021.
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

22 | www.kampocesku.cz

KAM na výlet

Proč v roce 2021
právě do našeho kraje?
Vážení návštěvníci,
minulá turistická sezona byla citelně zasažena světovou pandemií.
Mnoho z nás ale vy
užilo této nepříjemné
situace k poznávání
krás naší vlasti. Každý
region toho skrývá
hodně a vždy bude co objevovat. Královéhradecký
kraj rozhodně není výjimkou a návštěvníkům má
co nabídnout.
Zimní sezona sem láká především na dlouhé
sjezdovky a perfektně upravené běžkařské tratě,
ale také na atmosféru stylových horských středisek
a množství prestižních sportovních podniků. Rodiny s dětmi ocení nabídky menších a poklidnějších
lyžařských středisek, ať již v Krkonoších nebo Orlických horách.
Královéhradecký kraj toho ovšem turistům
nabízí mnohem víc. Úchvatné scenérie skalních
měst na Broumovsku a v Českém ráji, velké množství zámků a historických měst, zajímavé muzejní
expozice, kvalitní cyklotrasy i moderní koupaliště.
Vedle toho se může pochlubit množstvím objektů
prvorepublikového těžkého opevnění, jako jsou
pevnosti Dobrošov, Hanička a Stachelberg, které
prošly či stále ještě procházejí revitalizací. Najdete tu lázeňská města i nevšední atrakce, například
Archeopark ve Všestarech nebo moderní digitální
planetárium v Hradci Králové.
Královéhradecký kraj se dlouhodobě snaží,
aby všechny atraktivity byly snadno dostupné
díky rekonstruovaným silnicím i dobře fungující
veřejné dopravě. Také v novém roce mohou turisté počítat s nabídkou sezonních vlaků včetně těch
přeshraničních a hustou sítí cyklobusových linek.
Nově turistům pomůže s výběrem cílů a cest
krajská destinační společnost Centrála cestovního
ruchu Královéhradeckého kraje. Centrála má za
úkol koordinaci činností turistických oblastí a propagaci turistických zajímavostí v Královéhradeckém kraji.
Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

SkiResort Černá hora – Pec (areál Černá hora)

Za lyžařskými zážitky
do Královéhradeckého kraje
Nejvyšší české hory se každoročně mohou pochlubit výbornými možnostmi
lyžování, a to i navzdory mírným zimám posledních let. Největší český skiareál
SkiResort ČERNÁ HORA – PEC láká na parádní sjezdovky v okolí Pece pod Sněžkou
a Janských Lázní. Z vrcholu Černé hory se kromě lyží můžete vydat také na
sáňkách po 3,5 kilometru dlouhé cestě.
Skiareál Špindlerův Mlýn – Medvědín

Pro rodinnou zábavu je ideální Areál Mladé Buky.
Tady na vás kromě možnosti projížďky na lyžích čeká
rovněž celoročně otevřená bobová dráha Berta. Vynikající lyžařské podmínky a krásné rozhledy do okolní
horské přírody vám poskytne Skiareál Malá Úpa.

Skiareál Deštné v Orlických horách

Běžkování v Orlických horách

Špičkové podmínky nabízí nejznámější středisko zimních sportů – Špindlerův Mlýn. Například
v areálu Svatý Petr jsou lyžaři hýčkáni šestisedačkovou vyhřívanou lanovkou s bublinou.
V Orlických horách je největší novinkou šestimístná odpojitelná sedačková lanovka, kterou postavili ve Ski centru Říčky v Orlických horách. Hřebenové partie Orlických hor rovněž nabízejí ideální
podmínky pro běžkaře.
Více informací o možnostech lyžování naleznete na turistickém portálu Královéhradeckého
kraje www.hkregion.cz.

Přejeme vám hezkou zimní dovolenou v našem krásném kraji.
Vzhledem k aktuálním hygienickým omezením si prosím vždy ověřte přístupnost areálu
přímo u provozovatele.

www.hkregion.cz
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Stezka v oblacích, Dolní Morava

Muzeum v přírodě Vysočina, Veselý Kopec

Kouzelná zima
ve východních Čechách
Máte rádi zimní sporty, procházky v přírodě nebo objevování nových zajímavých
míst v České republice? Zavítejte do východních Čech, které jsou domovem
Pardubického kraje. Ten nabízí širokou škálu aktivit a možností, jak strávit volný
čas i v zimním období.
Králický Sněžník

Pokud jste fanoušky běžkování a obyčejného
kochání se přírodou, měli byste se vydat do Orlických hor či do oblasti masivu Králického Sněžníku.
Obě lokality disponují velice dobrou a udržovanou
sítí běžkařských stop, která se těší veliké oblibě
i u zahraničních turistů. Těm z vás, kteří holdují
spíše sjezdovému lyžování, se budou líbit lyžařská
střediska Buková hora a Dolní Morava. Ski centra
jsou velice moderní a nabídnou i těm nejnáročnějším lyžařům nadstandardní služby jako dětské
skiparky, snow traily či fun zóny.
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Pěší turisty potěší například Stezka v oblacích,
která se nachází rovněž na Dolní Moravě. V případě, že jste nikdy na vlastní kůži nezažili dotýkat se
oblaků, budete mít jedinečnou příležitost. Stezka
leží totiž ve výšce 1 116 m n. m. a je z ní dobrá viditelnost až k polským sousedům.
Posledními zastávkami v Pardubickém kraji,
které rozhodně stojí za návštěvu, jsou Kladruby
nad Labem a Muzeum v přírodě Vysočina. V obou
případech budete doslova učarováni kulturními

klenoty. Prvním z nich je starokladrubský bělouš,
jehož domovem jsou právě Kladruby nad Labem.
Kladrubské Polabí, kde se nachází i samotný hřebčín, je ideálním místem k procházce ve společnosti
majestátních koní. Druhým kulturním skvostem
je soubor lidových staveb na Veselém Kopci. Toto
místo plné roubenek a chalup z 19. století vám
bude dobře známo, jelikož se zde natáčelo mnoho
českých pohádek.
Národní hřebčín Kladruby nad Labem

„Strávit zimní dovolenou či vyjet pouze na výlet do Pardubického kraje bude opravdu dobrou
volbou. Rodiny s dětmi, sportovci nebo aktivní senioři si rozhodně přijdou na své,“ závěrem dodává
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

pardubickykraj1
pardubickykraj
www.pardubickykraj.cz
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Milí přátelé,
návštěvníci!

Proč v roce 2021 právě do Chrasti?
pokojů 19. stol. Jako součást barokního zámku oceníte unikátní plenér
v podobě zámecké zahrady, která
je považovaná za přední dílo Františka Thomayera,
zahradního architekta přelomu 19. a 20. století.
Když vyrazíte do Chrasti, určitě budete chtít
navštívit starou vodárenskou věž, kde můžete obdivovat město z ptačí perspektivy. V těsné blízkosti
je Chrašický rybník. Ten svou polohou vytváří příjemné přírodní zátiší.
V poslední době město vzkvétá díky kulturnímu životu a cestovnímu ruchu, který je zde považován za důležitou složku rozvoje místní infrastruktury. Takže máte možnost v Chrasti zažít tradiční
masopust nebo majáles, v letních měsících třeba
festival Léto v zámecké zahradě, či velice oblíbené
Slavnosti jablek a medu, které se konají vždy druhou sobotu v září. V letošním roce náš kulturní program obohatí celostátní Senior Festival, který v našem městě pořádáme spolu se Spolkem Hurá na
Výlet!. Plánovaný termín je sobota 12. června 2021.
Město Chrast a jeho okolí oceňují nejen návštěvníci, kteří sem každoročně zavítají především
v letních měsících, ale i místní obyvatelé, kteří považují své město jako místo, kde stojí za to žít.

Rád bych vás, kteří
jste u nás ještě nebyli, pozval k nám do
Chrasti. Nejen největší
rukopisná kniha na
světě, krásný barokní
zámek a dlouhé lipové
aleje, ale řada dalších
přírodních a historických zajímavostí tvoří příjemné prostředí pro život
ve městě a lákají do Chrasti zvídavé návštěvníky.
Město Chrast leží na důležitých dopravních tepnách silniční i železniční dopravy v dosahu center
Pardubického kraje, jako jsou Chrudim a Pardubice.
Zároveň si můžou obyvatelé nerušeně vychutnávat
přímé propojení s přírodou a zelení v těsné blízkosti města. Součástí života ve městě jsou činorodé
spolky a sdružení a ve městě se nezapomíná ani na
bohatý kulturní a společenský život. Jsem přesvědčen, že vás, kteří jste v Chrasti ještě nebyli, město
a jeho okolí příjemně překvapí. Proč v roce 2021
právě k nám? Ti, kteří u nás nebyli, se mají na co těšit, a ti, kteří jezdí opakovaně, potvrdí, že vyrazit do
Chrasti stojí za to!
Ing. Vojtěch Krňanský
starosta města Chrast

Zvláště v letošním roce bychom rádi pozvali
návštěvníky k nám do Chrasti, kterou nazýváme
Perlou východních Čech. Malé město nedaleko Pardubic, kde můžete obdivovat především barokní
sloh, se může právem pyšnit nejen rozsáhlým historickým bohatstvím, ale i panenskými přírodními
krásami, které město obklopují a propojují ho se
svými místními částmi, jako jsou třeba Podlažice.
Právě zde ve 13. století údajně vznikla největší rukopisná kniha na světě. Codex gigas je ve své kopii k vidění v Městském muzeu, kde spolu s ním
můžete zhlédnout další sbírkové předměty, které
dokládají bohatou chrasteckou historii. V zámku,
kde sídlí právě Městské muzeum a Městský úřad,
stojí za to vidět na vlastní oči unikátní výmalbu
Čínského a Římského sálu, kterou na přání biskupa
vytvořil Antonín Machek, přední portrétista a malíř

Vážení čtenáři,

Ústí nad OrIicí – letos trochu jinak

v novém roce, kterým vstupujeme do
třetí dekády 21. stolení,
vám přeji kromě štěstí
a osobní pohody hlavně pevné zdraví. Ve
světle uplynulého roku
se tato zdánlivá fráze
stává důležitým přáním nás všech. Je to také jedna z podmínek, abyste
mohli podnikat i v tomto roce zajímavé turistické
a poznávací výlety nejen po známých a vyhlášených turistických destinacích, ale také po krásných,
ale opomíjených zákoutích. Rád vás potkám v Ústí
nad Orlicí na našich cyklostezkách, v aquaparku,
v Městském muzeu nebo v meditačním parku
u kostela, oáze klidu v rušném centru města. Také
v letošním roce chceme uspořádat naše tradiční
akce. V květnu plánujeme festival klasické hudby
Kociánovo Ústí, v červnu městskou slavnost Město
v pohybu, v srpnu staročeskou pouť, v listopadu
Festival duchovní hudby sv. Cecílie a v prosinci Ústecký advent. Věřím, že nás čeká úspěšný rok, a zvu
vás na návštěvu našeho města.
Petr Hájek
starosta města Ústí nad Orlicí

Nádvoří zámku

www.mestochrast.cz

Zveme vás do Ústí nad Orlicí, kde můžete objevit bezpečné místo pro klidný
jednodenní výlet nebo odpočinkový víkend. Události roku 2020 změnily způsob
trávení volného času a nabízejí změnu.

Známá, často přeplněná turistická centra můžete vyměnit za neméně známé, přesto atraktivní
lokality. Takovým místem pro vás může být město
Ústí nad Orlicí. Zcela jistě vás zaujmou naše cyklostezky, které se v zimě mění na upravené běžecké
trasy. Navštívit můžete areál Andrlův chlum, kam
lze vystoupat v každé roční době, v zimě dokonce
na běžkách. Na jeho vrcholu můžete pokořit rozhlednu, z níž shlédnete město a celé okolí. Otevřeny jsou celoročně také expozice Městského
muzea, kde do konce ledna můžete vidět tradiční
malované oustecké betlémy. Ke všem zajímavým
místům ve městě vás dovede trasa poznávacího
okruhu s dvanácti zastaveními, která jsou rovněž

volně přístupná celoročně. Zavede vás například
ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, do parku
za kostelem s meditační kaplí nebo k funkcionalistické národní kulturní památce – Roškotovu
divadlu. Těšíme se na vás v Ústí nad Orlicí, které
patří mezi čtyři nejlepší města pro život v Pardubickém kraji.

www.ustinadorlici.cz
www.poznejustinadorlici.cz
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Památník Štoky
právě do našeho kraje? Dvě zpozdilé armády mířící ke Slavkovu právě do našeho kraje?
se potkaly u Štoků na Jihlavsku.
Zapomenutá bitva zůstala ve stínu té
mnohem slavnější.
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foto © www.vysocina.eu

Památník bitvy napoleonských válek Štoky

Rezervace Dubno
(65 let)
Spojení rozmanité přírody v podobě
flóry i fauny se zajímavými historickými
událostmi. Tím se může pochlubit
přírodní rezervace Dubno u České
Skalice.
Oblast o rozloze téměř 90 hektarů byla vyhlášena jako přírodní rezervace 17. února 1956. Její základ
tvoří lužní les pralesového typu s převažujícími duby
starými až 300 let s mokřadními loukami a Zličským
rybníkem. Je bohatě osídlena ptactvem (např. žluva
hajní, lejsek bělokrký aj.) a rostlinstvem (např. pětiprstka hustokvětá, prstnatec pleťový aj.), odborníci
zde napočítali také 70 druhů měkkýšů. V roce 1424
v této oblasti operoval Jan Žižka a 28. června 1866
tu bojovali vojáci v prusko-rakouské válce, kterou
dodnes připomínají pomníky a hroby.
-babokDubno – Spící lev, pomník bitvy roku 1866

foto © www.obeczdarky.cz

Vážení čtenáři, uvědomuji si, že plánovat budoucí dovolenou není tak jednoduché, jak tomu
bylo dřív. Výběr termínu i destinace nepodléhá
nově jen našim časovým a finančním možnostem,
ale zásadněji také pravidlům, která mají ochránit
naše zdraví. Průběh loňské turistické sezony jasně ukázal, jak velké možnosti se nabízejí k trávení
volného času doma v České republice, jak obrovský volnočasový potenciál mají kraje, města, ale
i poskytovatelé ubytování, jak nápadití jsou organizátoři nejen tradičních akcí… a především že
dovolená v Čechách i na Moravě je skvělá volba.
I v nové turistické sezoně bude Vysočina na návštěvníky pečlivě připravená – nabídne bezpečnou a zdravou rodinnou dovolenou, adrenalinové
zážitky, klid pro relaxaci, ale i možnost zažít něco
originálního nebo objevit nové gastronomické
pochoutky. Inspiraci pro svou letošní dovolenou,
třeba právě u nás v Kraji Vysočina, najdete už nyní
na vysocina.eu.
Mé osobní doporučení směřující k návštěvě
Kraje Vysočina je v případě léta a podzimu jasně
cíleno na vyznavače různě obtížných cyklovýletů,
které je ideální kombinovat s bohatou nabídkou
kulturní scény a ochutnávkou regionálních produktů. Chladnější měsíce jsou u nás na Vysočině
rájem pro vyznavače bílé stopy, bruslení nebo
pro mimořádně atraktivní extrémní zdolávání tras
ledové stěny v údolí Svratky. Stále atraktivnější
jsou mezi veřejností biatlonové závody ve Vysočina Areně Nové Město na Moravě. Biatlon je nová
tradice našeho regionu, zmíním ale i ty s dlouhou
historií – nádherné vyřezávané betlémy v Třešti,
příjezd svatého Martina do Jihlavy nebo připomenutí staročeských tradic v Centru Eden v Bystřici
nad Pernštejnem.
Dovolená na Vysočině může trvat tři dny nebo
tři týdny. Budeme velice rádi, pokud u nás najdete
nové přátele, objevíte místa, která budete znovu
a znovu navštěvovat ať už sami, se svými dětmi,
či třeba s vnoučaty. Přeji vám krásný rok 2021, rok
plný nových zážitků, pevného zdraví a optimismu.
Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina

Střet mezi českým sborem rakouské armády
pod vedením arcivévody Ferdinanda proti bavorské divizi I. francouzského armádního sboru maršála Bernadotta se odehrál 2.–5. prosince 1805.
S vítězným pocitem odešli vojáci rakouští, přičemž
ztráty 1 600 vojáků na obou stranách byly přibližně
vyrovnané. Bitva byla součástí napoleonských válek a od roku 2000 ji připomíná žulový památník,
který se nachází podél silnice mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Kromě památníku můžete na
místě vidět informační tabuli, smírčí kámen a žulový památník, který byl odhalen v roce 2005.
-liban-

Vážení čtenáři, přijměte prosím pozvání
do Olomouckého kraje, který je v mnoha
ohledech jedinečný.
Spojuje v sobě kulturu
střední Moravy s horskými oblastmi Jeseníků, a vytváří tak po
celý rok pestrou a nezaměnitelnou návštěvnickou
nabídku.
Na jedné straně vás čekají poznání, kultura
a osobitá gastronomie, na straně druhé krásná příroda jako stvořená pro turistiku, sport, léčbu a relaxaci, navíc obohacená o cenné technické památky.
Nabídku obou regionů doplňuje krajské město
Olomouc se svým historickým centrem a množstvím duchovních i světských památek.
Jak vidíte, nabídka je mimořádně rozmanitá.
Jak by také ne. Olomoucký kraj totiž patří mezi
nejpestřejší regiony v České republice. Na své si
zde přijdou milovníci aktivního odpočinku i ti, kteří chtějí o dovolené lenošit. Aby bylo možné si ze
všech atraktivit vybrat, vydává hejtmanství pravidelně turistické průvodce, bulletiny a propaguje
webové stránky určené přímo pro návštěvníky našeho regionu.
Hejtmanství si důležitost cestovního ruchu
uvědomuje a naplno ho také podporuje. Váží si
všech lidí, kteří v turismu pracují a bez kterých by
se náš region nikdy nestal jednou z nejvyhledávanějších lokalit v Česku.
V Olomouckém kraji zcela jistě objevíte spoustu míst a zážitků, které vás potěší a přimějí zde
strávit úžasný víkend nebo skvělou dovolenou.
Přijeďte a věřte, že se k nám budete rádi vracet.
Je přitom úplně jedno, zda k nám zamíříte s celou
rodinou, vezmete na výlet jenom svého partnera
nebo vyrazíte sami. Haná a Jeseníky jsou úplně pro
všechny.
Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje
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právě do našeho kraje?

Vydej se
na výlet
po jižní
Moravě

„Když se řekne jižní Morava, tak si každý představí zejména krásný Lednicko-valtický areál, funkcionalistickou vilu Tugendhat a vinobraní v Mikulově nebo ve Znojmě, které celorepublikově patří
k nejnavštěvovanějším místům a akcím pro turisty
z celé České republiky. Jihomoravský kraj toho však
nabízí mnohem více, a proto bych rád všechny
pozval i do méně známých, ale velmi atraktivních
lokalit s výrazným turistickým potenciálem. Jihomoravané jsou podnikaví, pracovití a pohostinní
lidé, proto si u nás můžete vybrat z nabídky mnoha
ekofarem, malých vinařství, pivovarů, čokoládoven a dalších lokálních výrobců. Jižní Moravu tak
můžete nejen projít pěšky, na kole, ale i ochutnat.
Jsme krajem, kde si přijdou na své i milovníci vojenské historie i technických památek. To je zřejmě
také důvod, proč i v roce 2020, kdy se celý svět
potýkal s koronavirovou pandemií, byly turistické
ubytovací kapacity na jižní Moravě zcela zaplněny.
Moje pozvánka pro všechny milovníky turistiky,
cykloturistiky, historie, gastronomie nebo lidových
tradic je tedy jednoznačná – dovolenou nebo třeba jen víkendový výlet na jih Moravy v roce 2021
si naplánujte včas, protože u nás je co zažít! A my
se na vás budeme těšit. A pokud k cestě za zážitky využijete autobusy nebo vlaky naší integrované hromadné dopravy, podpoříte tím i náš záměr
udržitelného cestovního ruchu. Rád bych této
příležitosti využil také k poděkování zejména zdravotníkům, sociálním pracovníkům i všem zástupcům ostatních profesí za jejich obrovské nasazení
v době koronavirové. A samozřejmě všem našim
občanům za trpělivost a ohleduplnost v nelehkém
roce 2020 a do toho nového roku bych jim popřál
hlavně pevné zdraví, pozitivní energii a šťastný
start do roku 2021. Ať všechny vaše cesty, nejen
ty na jih Moravy, jsou plné zážitků a se šťastným
návratem domů.“
Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

Vychutnej si moravskou srdečnost
a famózní jídlo. Navštiv památky
světoznámé i ty, kde se netísní davy.
Pro každého něco. Pěšky, autem,
na kole… v červenci i v dubnu.

Bez názvu-8 1
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KAM to vidí

Hokejová legenda

Na lyžích v oblacích (80 let)

(95 let)

Na olympiádě v Grenoblu vítěz na středním můstku
a stříbrný na velkém můstku, vítěz Intersport turné
v roce 1971, český lyžař století… To byl Jiří Raška.

Životní příběh mladšího z hokejových
bratrů Zábrodských by vydal na pěkný
celovečerní film. Přitom oficiálně
Oldřich Zábrodský před rokem 1989
vůbec „neexistoval“.

Zlatý skok
Jiřího Rašky
(Grenoble
1968)

Budoucí skokan na lyžích se narodil 4. února 1941 ve Frenštátě pod Radhoštěm. K širokým
lyžím ho přivedli aktivní skokani z rodiny. Jako
chlapec se věnoval více sportům, ale široké a dlouhé lyže nakonec převážily. Dostal se do party legendárního trenéra Zdeňka Remsy, který v Dukle
Liberec vytvořil líheň reprezentantů. Na olympiá
dě v Innsbrucku v roce 1964 vystupoval Raška
jako náhradník, ale o čtyři roky později po čtvrtém
místu na MS 1966 a druhé příčce na Intersport turné (dnes Turné čtyř můstků) patřil na olympiádě
v Grenoblu k favoritům. Díky povedenému prvnímu skoku na středním můstku a vynikajícímu

foto © reprehokej.cz

Narodil se tři roky po Vladimírovi, 28. února
1926 v Praze. Jejich otec působil jako hokejový
trenér v klubu LTC, který tvořil základ poválečné
reprezentace a se kterým získal čtyři mistrovské
tituly v letech 1946–1949. Původně začínal jako
útočník, postupně se přeškolil na obránce. Reprezentační kariéra byla mnohem skromnější, protože se objevil v národním dresu jen ve 21 zápasech. Příčina byla v tom, že po stříbru z olympiády
ve Sv. Mořici z roku 1948 začátkem roku následujícího zůstal při Spenglerově poháru v Davosu.
Stal se emigrantem, a tak pro poúnorový režim
neexistujícím hokejistou. Hrál za Davos, dva roky
za HC Lausanne a v roce 1950 ukončil sportovní
kariéru. Hokejová historie ho v socialistickém Československu úplně vymazala a staršího i mnohem
slavnějšího bratra odbyla jen stručnou notickou.
Další cesta Oldřicha vedla do Spojených států,
kde trénoval tenis a působil ve Svobodné Evropě.
Později začal pracovat pro průmyslníka Reynoldse a jeho hliníkárnu. Díky obchodnímu duchu
a znalostem několika světových jazyků se stal
ředitelem jeho evropské pobočky v Bruselu, kde
od roku 1960 žil. Ačkoliv byl svým pojetím života
světoobčan, po roce 1989 se rád vracel domů. Zemřel 22. září 2015 v Belgii.
-liban-
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stylu si vytvořil na vedoucí pozici
náskok pro kolo druhé a ten už
udržel. Stal se historicky prvním
českým „zimním“ olympijským vítězem. O dva roky
později jeho umění vidělo sto tisíc diváků ve Vysokých Tatrách na mistrovství světa. V Grenoblu se
zrodil národní hrdina, kterého zvěčnil Ota Pavel ve
svém díle Pohádka o Raškovi. Raška se věnoval lyžím i po skončení kariéry. Působil jako trenér mládeže a reprezentace. Jeho skokanské geny podědili i vnuci Jan a Jiří Mazochovi. Jan po těžkém pádu
v roce 2007 v Zakopaném slibnou kariéru reprezentanta ukončil. Jiří Raška zemřel 20. ledna 2012
v Novém Jičíně. Pohřben byl na Valašském Slavíně
ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
-babok-

Jedním z tajemných míst je hrad ležící severozápadně
od Mladé Boleslavi, o kterém se traduje,
že se v něm ukrývá brána do samotného pekla.
Víte, jak se tento hrad jmenuje?
a) Kokořín
b) Houska
c) Kost

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.

foto © Wikimedia Commons

Trenér Jiří Raška (2008)

KAM na výlet

Proč v roce 2021
právě do našeho kraje?
Náš kraj láká více
a více turistů. Jezdí
k nám do krásné přírody, za technickými
památkami, ale i za
dobrým jídlem. Poslední roky se každoročně
zhruba o desetinu
zvyšovala
návštěvnost, což byl pro náš region velký úspěch. Zatímco v roce 2013 do kraje přijelo necelých 700 tisíc
turistů, vloni jsme zaznamenali první milion. Náš
kraj se totiž dynamicky mění, z šedého smutného
koutku republiky se stává atraktivní místo plné
překvapení. Lidé jsou mnohdy nadšení zdejší atmosférou i prestižními akcemi, které u nás mohou
navštívit. Své si najdou fanoušci sportu, kteří se
mohou vydat za atletikou na Zlatou tretru, hostíme prestižní tenisové turnaje, sjíždějí se k nám
špičky ze světa hokeje nebo třeba plážového volejbalu. Milovníci vážné hudby vyhledávají náš kraj
díky Janáčkovým festivalům, samostatnou kapitolou jsou pak letní festivaly jako Colours of Ostrava,
Štěrkovna Open Music nebo třeba Beats for Love.
Cestovním ruchem ovšem otřásla pandemie
koronaviru. Věřím, že se nám podaří jej co nejrychleji oživit. Také proto pokračujeme v řadě
investic, které náš kraj udělají zase o něco více
zajímavějším. V příštím roce vás kupříkladu pozveme do nového Muzea Tatra. Bude další částí
kopřivnického automobilového muzea, která se
bude specializovat na nákladní dopravu. Právě
v něm budete moci obdivovat například fenomenální Slovenskou strelu, národní kulturní pa-

TECHNOTRASA
Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj je kouskem země s mnoha kontrasty. Kraj se řadí mezi nejzelenější místa
České republiky, přičemž Beskydy jsou největší

chráněnou krajinnou oblastí v Česku. Vzhledem
k tradici průmyslové výroby je v kraji řada industriálních památek, jako třeba areál Dolních Vítkovic, Důl Michal, Landek Park, Technické muzeum
Tatra v Kopřivnici aj. Mnoho památek průmyslové a vojenské architektury najdete jako zastávky
tzv. TECHNOTRASY, která je v rámci kraje propojuje
a popularizuje.

TECHNOTRASA – surová krása

mátku, která prošla kompletní obnovou a díky
restaurátorům jsme jí vrátili její důstojnost a krásu.
Zvu vás do Moravskoslezského kraje. Cestování
teď nějakou dobu nebudeme brát jako samozřejmost, budeme si intenzivněji vážit této báječné
možnosti poznávání, setkávání nebo odpočinku.
Přeji proto nám všem, aby se cestovní ruch v roce
2021 opět zhluboka nadechl a nabídl nám nové
možnosti.
Ivo Vondrák
hejtman Moravskoslezského kraje

Vyzkoušejte si na vlastní kůži, jaké to je sfárat
do hlubin uhelných dolů, zažijte pocity vojáka
ukrývajícího se v bunkru nebo se projeďte parním
vlakem po úzkokolejce. To je pouze zlomek ze zážitků zastávek TECHNOTRASY, jež spojuje výjimečné industriální památky severní Moravy a Slezska.

www.severnimorava.travel
www.technotrasa.cz
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Proč v roce 2021
právě do našeho kraje?
Vážení přátelé, přijměte prosím mé srdečné pozvání k nám do
Zlínského kraje. Mohu
vás ujistit, že náš kraj
svojí pestrostí zaujme
každého návštěvníka.
V největších moravských lázních Luhačovicích, v horském sídle na Pustevnách či poutním
místě Svatý Hostýn vás nadchnou okouzlující stavby architekta Dušana Jurkoviče z přelomu 19. a 20.
století. Rožnovský skanzen, největší svého druhu
v republice, nabízí po celý rok nejen zajímavé prohlídky, ale i bohatý kulturní program. Kroměříž zase
láká na Arcibiskupský zámek a zahrady zapsané na
seznamu UNESCO. Do listiny světových unikátů patří také slovácký mužský tanec verbuňk, slovácká
Jízda králů a biosférická rezervace Bílé Karpaty. Ve
Zlínském kraji najdete i řadu významných poutních
míst, kromě již zmíněného Svatého Hostýna je to
především Velehrad, místo úzce spjaté s cyrilometodějskou tradicí.
Atraktivní krajina Zlínského kraje, v níž se vinice střídají s malebnými horami, je rájem turistů
i cykloturistů. Královna mezi českými cyklostezkami – Cyklostezka Bečva – nabízí v celkové délce
160 kilometrů nenáročné výlety prakticky od horských pramenů na Valašsku až do úrodné hanácké
nížiny. Cyklostezka podél řeky Moravy a Baťova
kanálu spojuje město Kroměříž s Hodonínem. Zde
lze projížďku na kole zpestřit plavbou po Baťově
kanálu. Odpočinek pro změnu přinese například
pobyt ve vyhlášených luhačovických lázních nebo
v některém z řady osvědčených wellness center
či akvaparků. Náš region je známý také stále živým folklorem, působivou lidovou architekturou
a udržováním zvyků a tradic. Zapomenout nelze
ani na skvělou gastronomii. Zlínský kraj je zkrátka
místem, kam se vyplatí vracet. Za zážitky, za odpočinkem, za neopakovatelnou pohodou. Budu rád,
když se o krásách našeho kraje přijedete sami přesvědčit. Těšíme se na vás! Závěrem si vám dovoluji
popřát, aby nadcházející rok 2021 byl pro vás rokem plným radosti a optimismu.
Ing. Radim Holiš
hejtman Zlínského kraje
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Květná zahrada

Zamilujte si Kroměřížsko
Taky máte rádi, když pro vás někdo naplánuje výlet? Někdo místní, kdo ví, co vidět,
jak nezabloudit a kde se dobře najíst? Taky to tak máme rádi. A abychom se s vámi
podělili o to nejkrásnější, co u nás máme, pravidelně připravujeme tipy na výlety
na www.region-kromerizsko.cz.

Arcibiskupský zámek Kroměříž

S dětmi Kroměříží hravě
UNESCO, nádherné zahrady, historické centrum. Kde začít a na co nezapomenout? Od dubna
do října se můžete svézt vláčkem a objevit tajuplnou historii vznešeného města s průvodcem. Dozvíte se historky, které překvapují i místní. Zajděte
do infocentra pro podrobnosti o městských hrách.
Stáhněte si do mobilu hry, ve kterých budou děti
plnit úkoly a objevovat nová místa. Tohle K
 roměříž
umí. Ve hře Kde je Giovanni pomůžete Karlu II.
z Lichtenstein-Kastelkornu najít jeho dvorního
architekta. A protože Kroměříž je místem, kde
architekt snadno ztratí hlavu, ve druhé hře s názvem Ztráta architekta Archeho pomůžete Antonu Archemu najít ztracené plány zahrad. Vydejte
se také po stopách filmu. Kroměříž se může pyšnit mnoha filmovými záběry, s jejich objevováním vám pomohou informační tabule ve městě.
Amadeus, Peklo s princeznou nebo Marie Terezie,
to je jen stručný výčet filmů a pohádek, kterým
Kroměříž propůjčila svoji tvář.

Zřícenina hradu Střílky

Pěšky ze Střílek na hrad
Vysoko nad Střílkami, v hlubokém lese, stával
kdysi strážný hrad. Ve 13. stol. ho tady postavili,
aby dohlížel na bohatou obchodní stezku, která
tudy vedla. Dnes jsou z hradu jen zbytky zdiva,
mezi kterými se prohání vítr. Je odtud ale nádherný výhled a po cestě potkáte místa, ke kterým
se váže hned několik pověstí, jak už to tak v těch
našich Chřibech bývá. Třeba tu o Čertových kamenech, Ctiborově dubu i tajemné studánce pod
hradem. Tohle je výlet, na který budete rádi vzpomínat. Vyrazit sem můžete v kteroukoli roční dobu
a pokaždé bude mít jiné kouzlo.
Rozvoj cestovního ruchu v regionu zajišťuje
certifikovaná destinační společnost Kroměřížsko
za podpory Zlínského kraje.
www.region-kromerizsko.cz

Informační centra zvou

Kladno

Poděbrady
Zima v Kladenském zámku

Poděbradská samička

 Oldřich Čech – Králické betlémy a další vánoční artefakty do 2. 2.
 Richard Homola – Křídla a vrtule do 28. 2.
 Emilie Milerová – Barevný rok do 28. 3.
 Kateřina Miler – Ilustrace do 28. 3.
Těšíme se na vás!

Recepturu skvělého bylinného
likéru dovezl z Bavorska do Poděbrad
kníže Filip Arnošt Hohenlohe. Weibchen
– SAMIČKU si můžete koupit u nás:
0,04–95 Kč | 0,2–165 Kč | 0,5–295 Kč |
0,7–365 Kč | 1 l–550 Kč

www.kladenskyzamek.cz

www.pruhpolabi.cz

Zbiroh

Mariánské Lázně

Zbiroh je otevřený turistům i v zimě

S námi po Mariánských
Lázních

Zbiroh se nachází na pomezí Brd a Křivoklátska. V Muzeu J. V. Sládka a Městském muzeu Zbiroh je k vidění expozice mapující regionální stopy
Zbirožska a slavného básníka. V současné době je v muzeu skautská výstava.
Zámek Zbiroh se pyšní nejhlubší ručně hloubenou studnou, která je opředena nejedním tajemstvím. Subjekty jsou otevřeny celoročně a určitě stojí za
návštěvu.

TIC vám pomůže odhalit tajemství lázeňského
města. U nás najdete informace, tištěné materiály, suvenýry, rady i milý úsměv. Pořádáme
tematické procházky po městě i okolí. Na vaše
děti se těší veverčí průvodci Rudolf a Karolína.
www.marianskelazne.cz

www.zbiroh.cz

Litvínov

Liberec

Litvínovský zámek Valdštejnů

Neobjevený^Liberec

Zveme vás do zámku na stálé expozice LITVÍNOVSKÁ HRABĚCÍ
MANUFAKTURA, HRAČKY A HRY DĚTÍ ZE ŠLECHTICKÝCH RODIN a také na
HRAČKY HUSCH a SOCHY STANISLAVA HANZÍKA. Do 9. ledna 2021 je k vidění výstava TRNKA NA ZÁMKU! Výstava PŘEHLÍDKA ŘEMESEL, NÁPADŮ,
ZRUČNOSTI A VTIPU aneb Vánoce po celý rok nabízí tradičně i netradičně
ozdobené vánoční stromečky.

Pro letošní sezonu jsme si pro vás připravili
tipy na místa a procházky, kudy se obvykle
nechodí, za zajímavostmi, o kterých se moc
nepíše. S námi objevíte, kde je unikátní barokní zahrada, vzpomínky na Vlastu Buriana
i sochy Jaroslava Róny.

www.litvinov.cz

www.visitliberec.eu

Hořice

Třebíč
Procházka sochařským parkem
uspokojí milovníky umění, Trubičková a Chlumíčkova stezka nadchne děti,
vynechat nesmíte ani hravou expozici Od
kamene k soše a výstavu sochařských portrétů Negrelliho, Loose a Chramostové
v muzeu. Tak co, přijedete?

Procházka Třebíčí
Zveme vás do Třebíče alespoň na
zimní procházku po památkách, které jsou
v našem městě na seznamu UNESCO. Prohlédněte si unikátní románsko-gotickou baziliku sv. Prokopa, židovskou čtvrť se 123 dochovanými domy a židovským hřbitovem.
www.mkstrebic.cz/informacni-centra/

www.infocentrum-horice.cz

Znojmo

Olomouc
Město Znojmo nabízí svým návštěvníkům podzemí, radniční
věž, Expozici pivovarnictví a zejména hradební opevnění. V něm zažijete interaktivní
prohlídky a můžete vyzkoušet autentickou
rytířskou zbroj. Více v TIC a na webu.

Radnice v novém

www.znojemskabeseda.cz

https://tourism.olomouc.eu

Ostrava

V informačním centru si můžete objednat
výstup na radniční věž a navštívit také stálé
Expozice orloje, Historické olomoucké radnice a Olomouc v proměnách času. Radnice
prošla citlivou rekonstrukcí a těší se na nové
návštěvníky v roce 2021.

Zlín
Ostrava vás zve na vnější prohlídku industriálních památek, areálu Dolních Vítkovic,
Dolu Michal nebo Landek Parku. Tyto objekty jsou součástí TECHNOTRASY. Až to půjde,
zažijete na vlastní kůži fárání do hlubin uhelných dolů, nebo projížďku parním vlakem
po úzkokolejce.

Architektura a historie Zlína

www.technotrasa.cz

www.ic-zlin.cz

Jak poznat architekturu a historii města Zlína? Využijte databázi Zlínského
architektonického manuálu (ZAM) nebo tří
tištěných map, které vám ukáží to nejdůležitější, co byste neměli minout. Další trasy na
zam.zlin.eu nebo www.ic-zlin.cz.
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Kam po Česku, listopad–prosinec 2020

Celkem došlo 5 057 odpovědí, 4 594 z internetu a 63 dopisů,
z toho 2 793 žen a 1 864 mužů.
Přemyslovská hradiště středních Čech
otázka 1: c) Krokovy
otázka 2: b) Bořivoj I.
soutěžilo: 594 čtenářů; 585 správně;
9 špatně

výherci: D. Lesniaková, Ostrava; J. Gazurová, Písek; Z. Chudík, Vnorovy; V. Vítek,
Opava; J. Eisová, Chotěboř; S. Kyselková,
Čerčany; A. Svatošová, Kout na Šumavě;
G. Raková, Praha; T. Kinterová, Nová Paka;
L. Procházka, Jindřichův Hradec

Lyžování a zábava pro celou rodinu
otázka 1: b) Lišák Fox
otázka 2: c) 13,5 km
otázka 3: b) 52 m
soutěžilo: 523 čtenářů; 506 správně;
17 špatně

výherci: I. Šebesta, Praha 6; R. Čuhlová,
Olešnice; I. Slavíková, Zliv; L. Nosková,
Kadaň; M. Přibyl, Mirotice; J. Jaroš, Žďár
nad Sázavou; V. Čápová, Česká Skalice;
M. Hrušková, Milavče; Z. Komenderová,
Fulnek; D. Porwolová, Hlučín

Edice ČT
otázka: Která soutěžící se stala vítězkou
prvního ročníku soutěže Peče celé země?
odpověď: a) Petra

soutěžilo: 573 čtenářů; 568 správně;
5 špatně
výherci: P. Pechová, Strmilov; M. Kmínková, Děčín; M. Janczarová, Šenov

Po roce Vánoce – zveme vás do Hradce
otázka 1: b) lev
otázka 2: a) Eliška a Eliška
otázka 3: c) Augustin
otázka 4: c) 1574
otázka 5: a) Orlické a Krkonoše
soutěžilo: 519 čtenářů; 504 správně;
15 špatně

výherci: N. Janáková, Chomutov;
P. Griebler, Hrušovany u Brna; R. Burýšek,
Mladcová; E. Kafková, Jindřichův Hradec;
M. Vágnerová, Dobruška; K. Devátá, Míškovice; J. Fuksa, Brno; S. Abuzaradová, Tuřany
u Slaného; J. Konopáč, Rudná u Prahy;
J. Dudáš, Bohumín

Kartografie Praha
otázka: Víte, jak se jmenoval poslední
český král a rakouský císař?
odpověď: b) Karel I.

soutěžilo: 427 čtenářů; 407 správně;
20 špatně
výherci: J. Karásek, Klatovy; V. Řehořek,
Chrastava; D. Štecher, Opařany

Chotěbořsko – fantazie pod Železnými horami
otázka 1: b) Zdeněk Rykr
otázka 2: c) les s převahou dubů
otázka 3: b) Vestec
soutěžilo: 548 čtenářů; 457 správně;
91 špatně

výherci: V. Komendová, Kroměříž; L. Červinek, Most; B. Kroužek, Šárovcova Lhota;
M. Nemeškalová, Praha 4; K. Měřinská,
Náchod; D. Barnetová, Rychnov nad
Kněžnou; D. Dědková, Sychrov; B. Činátlová,
Poděbrady; H. Holubářová, Praha 10;
V. Rýznarová, Rychnov nad Kněžnou

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) hrad Jenštejn, 1820
soutěžilo: 472 čtenářů; 458 správně;
14 špatně

výherci: M. Jirků, Pacov; M. Zika, Litoměřice; J. Rybářová, Jičín

Křížovka

Poznáte místo na fotografii?

Tajenku křížovky
a odpověď na fotohádanku
nám zašlete do 15. února
z www.kampocesku.cz/
souteze nebo na adresu
redakce. Dvakrát
tři autoři správných
odpovědí obdrží mapu
věnovanou vydavatelstvím
Kartografie PRAHA.

…Inženýra Josefa Rosenauera
soutěžilo: 348 čtenářů; 335 správně;
13 špatně

výherci: M. Jančová, Tichá; L. Zoubek,
Brno; A. Koubová, Nová Paka

Webová soutěž o CD Jaroslava Svěceného
Nejvíce odpov

ědí na soutěžní
otázky do redak
ce zaslali čtená
z okolí distribučníh
ři
o místa Nymb
Poměr počtu obyva
urk.
tel v závislosti
na počtu došlýc
h odpovědí
rozhodl, že presti
žní certiﬁkát

Mazaní čtenář
uděluje redak

i

ce magazínu
KAM po Česku
za vydání listop
ad–prosinec 2020

Turistické info
rmační
centrum Nym
burk
Náměstí
Přemyslovců 165
288 02 Nymbu
rk

otázka: Na 2albu WAY OF LIFE Jaroslava
Svěceného zní také hudba Ástora Piazzolly
s názvem Oblivion (Zapomnění). Jaké
národnosti je tento celosvětově proslulý
skladatel?

odpověď: b) Argentinec
soutěžilo: 188 čtenářů; 183 správně;
5 špatně
výherci: H. Homonajová, Praha 3

Webová soutěž o knihu Štěchovický poklad – konec legend
otázka: Ve kterém roce vyzvedli Američané Frankův archiv?
odpověď: a) 1946

Luděk Sládek
šéfredaktor

soutěžilo: 352 čtenářů; 339 správně;
13 špatně
výherci: S. Brhel, Praha; V. Malásková,
Tišnov; E. Horká, Náchod

Webová soutěž o knihy Pozvánka od mafiána

a) Slavkov u Brna, 1848
c) Veltrusy, 1900

b) Buchlovice, 1865
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Podmínky soutěží najdete na https://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 o výhře informováni v příštím vydání KAM po Česku a výhry jim budou rozeslány
zadavatelem soutěže v co nejkratší době.

otázka: Kde se narodil autor knihy Jiří
Ovečka?
odpověď: b) Ostrava

soutěžilo: 113 čtenářů; 110 správně;
3 špatně
výherci: L. Krajčová, Štáblovice; L. Obůrka,
Třebíč na Moravě; M. Vondráčková, Praha 3

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

KAM představuje
Eva Herrmannová
Poslední Herrmannovic holka – Cesta do Terezína

Dne 1. ledna 1922 vznikla tzv. Velká Praha. V následujících letech se k dosavadním pražským částem
postupně přičlenilo 37 obcí. A stejně jako policejní
strážníci vystřídali četnictvo, museli se detektivové
zvyklí na vnitřní Prahu utkat se zločinem na zcela novém poli – místo do dlážděných ulic a kaváren vyrazit blátivou pěšinou mezi statky a vesnické chalupy.
V deseti povídkách inspirovaných skutečnými případy, které dosud nebyly literárně zpracované, vyšetřuje zločiny trojice detektivů. Vrchní inspektor
Budík je vynikající kriminalista, jenž zná vnitřní Prahu jako své boty, které zatvrzele odmítá vyměnit
za cokoli vhodnějšího, co by se lépe hodilo do terénu jeho nového působiště, Velké Prahy. Budíkův
přítel a bývalý kolega, nyní jeho podřízený obvodní inspektor Havlík je zkušený znalec pražského
podsvětí a ještě zkušenější znalec a milovník žen.
Posledním z týmu je mladý policejní agent Nováček, který se velmi snaží, aby si své zařazení pod
velení vrchního inspektora zasloužil.
Literární předloha k historickému krimiseriálu
z 20. let minulého století, stylově navazujícímu
na seriál Hříšní lidé Města pražského a Četnické
humoresky.

připravila: Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

?

Která městská část byla součástí
Prahy už před rozšířením z r. 1922?
a) Holešovice
b) Královské Vinohrady
c) Uhříněves
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. Novinky můžete sledovat i na www.facebook.com/ediceCT.

Petr Mazný, Eva Haunerová, Tomáš Bernhardt,
Marita Haller, Franziska Stölzel
Šumava, Bavorský les
Průvodce prostřednictvím 600 hesel seznámí čtenáře s historií všech
osad, obcí a měst, ale také pamětihodností a přírodních památek Šumavy. Přes 600 fotografií pochází od Jaroslava Vogeltanze, Františka
Zvonečka a dalších. Nechybí ani jednoduchá mapa pro snazší orientaci.
cena: 299 Kč
www.starymost.cz

Miloslav Stingl
Sex v pěti dílech světa
Významný český cestovatel Miloslav Stingl tentokrát zvolil poněkud
jiný pohled – svých bohatých cestovatelských zkušeností využil k vytvoření poutavého vyprávění o milostných a sexuálních praktikách na
pěti kontinentech. Pro českého čtenáře je bezesporu zajímavé vydat
se do exotických míst a nahlédnout do tajemství tak intimního, jako je
sex. Ještě dnes existují některé indiánské kmeny a africké národy, nad
jejichž svatebními či zásnubními rituály člověk žasne. Jako by necestoval pouze prostorem, ale i v čase. Rozhodně vás tento tematický výlet
nudit nebude.
cena: 198 Kč
www.jota.cz

Jan Randák, Jan Krško, Jan Mareš,
Jan Pohunek, Jan Špringl
Putování za obzor
Tramping v české společnosti 1918–1989
Ostouzený i oslavovaný, popularizovaný i potlačovaný, především ale
více než sto let přítomný. Tramping, ryze český fenomén, jenž se zrodil ve stínu povltavských lesů na úsvitu československé samostatnosti.
Třebaže se jeho počátky skrývají v mlze času, jeho osud představuje
pozoruhodný příběh touhy po svobodě, volnosti a opravdovosti, a to
napříč generacemi a v různých politických režimech. Trampové se ocitali v hledáčku prvorepublikových mravokárců i státních orgánů, byli
sledováni úřady v době protektorátu, komunistický režim je považoval
za problémové pásky a chuligány. Dějiny trampingu však nejsou jen
historií pronásledování a represí, ale také životní radosti, nezaměnitelného humoru a hledání romantiky i čistých mezilidských vztahů.
cena: 779 Kč
www.nln.cz

Připravila Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

Petr Zikmund, Jan Drbohlav a Ivan Hubač
Zločiny Velké Prahy

Vzpomínky autorky, teatroložky a v letech 1991–1995 šéfky opery Národního divadla na dětství, které náhle skončilo v jejích čtrnácti letech
násilnou deportací do Terezína. Eva vyrůstala v bohaté rodině židovského obchodníka a rakouské zpěvačky v předválečné Opavě. Po příchodu
Němců se Evino dětství, které prožívala obklopená láskou a blahobytem, náhle radikálně změnilo. Rodina jako položidovská musela čelit
mnoha omezením, která zavedli nacisté na území Protektorátu Čechy
a Morava, jejich židovští příbuzní postupně mizeli v transportech a většina jich zahynula v Osvětimi nebo v Treblince. Zkušenosti z Terezína
poznamenaly autorku na celý život.
cena: 259 Kč
www.knizniklub.cz
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