
Město roku 
2009

KAM za 
zážitkem?

České povstání 
1945

Na kole  
za jarem

KAM
ročník IV., vydání květen 2010

www.kampocesku.cz

ZDARMApo Česku

Turistický magazín



S námi víte
KAM po Česku

www.kampocesku.cz



www.kampocesku.cz   1

obsah

Milí čtenáři,

není možné nevšim-
nout si, že ve vzduchu 
visí jakési neznámé, 
avšak všudypřítomné 
napětí. Zvláště pak 
je patrné na silnicích, 
v obchodech a vůbec 
všude tam, kde se lidé 

potkávají a musí tolerovat jeden druhého nebo 
nedejbože dokonce spolu komunikovat. Mož-
ná je to dlouhou zimou, možná nějakou erupcí 
slunečnou či sopečnou v ledovci Eyjafjallajökull, 
možná jsou lidé jen trošičku naštvaní. Každo-
pádně nejde si toho nevšimnout. 

Špatné je, že tyto nálady odnáší třeba řidiči, 
prodavači, úředníci, pošťáci, dokonce i policajti 
a vůbec všichni, kdo namíchnuté populaci neu-
hnou z cesty. Přitom stačí tak málo. Blbou náladu 
zažene sluníčko stejně dobře jako výlet do pří-
rody nebo ochota vžít se do problémů druhých. 
Pokud se něčeho bojíte, zadupejte na to, ono se 
to lekne a uteče. Je na vás někdo ošklivý, potom 
věřte, že štve především sám sebe. Pomlou-
vá vás někdo, buďte rádi, ještě žijete. Útočí na 
vás složenky za to či ono? Zvažte, zda to či ono 
potřebujete, a váš život bude mnohem levnější. 

Nejlepší bude vzít nohy na ramena nebo 
kolo a vydat se po některé z mnoha značených 
tras, které vás spolehlivě provedou naší krás-
nou krajinou. Můžete to vzít od severu k jihu, od 
západu k východu, od Aše po Ostravu, prostě 
někam, kde je krásně, a to je u nás skoro všude. 
Cestou potkáte lidi, budou milí, usměvaví, pros-
tě normální a mluvní. Potom si uvědomíte, že na 
bolesti tohoto světa nejste sami, je nás víc, co se 
nebudeme bát vlka nic…

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Na Akademii ho vedl Josef Václav Myslbek, v jehož ateliéru 
vznikly Štursovy první akty. Po absolvování Akademie pracoval až 
do 1. světové války jako Myslbekův asistent. Za války sloužil u 81. 
pluku v Jihlavě, z vojenské služby ho uvolnilo až jmenování profe-
sorem na Akademii. Posléze se stal jejím rektorem. Z neznámých 

příčin se Štursa 28. dubna 1925 
ve svém ateliéru těžce postřelil 
a na následky tohoto zranění 
o několik dní později (2. května) 
zemřel. 

Štursovým základním ma-
teriálem byl bronz a kámen. 
Jeho počáteční tvorba je ovliv-
něna secesním symbolismem 
(Z lázně), později se přiklonil 
k smyslovému pojetí ženského 
těla (Sedící Eva). Po válce reago-
val na drastické zážitky (Pohřeb 
v Karpatech). Poslední roky ži-
vota se věnoval hlavně portrét-
ní tvorbě (Max Švabinský, Alois 

Místo zahradníka sochařem
Jan Štursa se narodil před 130 lety, 15. května 1880.  
Po skončení měšťanky chtěl být zahradníkem. Díky učiteli 
kreslení, který rozpoznal jeho mimořádný talent, vystudoval 
sochařsko-kamenickou školu v Hořicích a poté Akademii 

výtvarných umění v Praze.

n Dopisy čtenářů

Vážený pane šéfredaktore, srdečně Vás zdraví-
me z Olešovic. Děkujeme moc a moc za časopis, to 
je super. My ho nemáme jen jako „nějaký“ časopis, 
nejprve si řekneme, že je od Vás, a potom s ním 
v jednotlivých třídách pracujeme. Ještě jednou 
děkujeme a přejeme hezké jarní dny. 

Za celé Olešovice M. Nečadová
Pozdravení mé i celé redakce všem dětem 

i zaměstnancům internátní školy v Olešovicích.

Dobrý den, jako Váš věrný a spokojený čtenář 
se na Vás obracím s dotazem, kde je nyní možné 
časopis Kam po Česku obdržet? Až doposud jsem 
jej pravidelně dostával v Turistickém informačním 
centru v Praze 1, Staroměstské náměstí (centrum 
myslím patří pod Ministerstvo místního rozvoje). 
Naposledy jsem tam sehnal dvojčíslo 1–2. Bohužel 
číslo 3, které již vyšlo, tam do dnešního dne nedo-
šlo, alespoň jsem tak při pravidelných návštěvách 
informován. Náhradou mi je nabízen magazín 
TIM, který však nemá takovou úroveň jako KpČ. 
Je případně možné si časopis vyzvedávat v sídle 
Vaší redakce? Případně na kterém jiném odběrním 
místě? Děkuji předem za Vaši odpověď a přeji Vám 
stále hodně věrných čtenářů.

Ivan Havlínek, Praha 
Nejste první, kdo se nás dotazoval ve stejné věci. 

Měli jsme také několik telefonátů, proč nebyla zásilka 
magazínů dodána do informačního centra agentury 
CzechTourism na Staroměstském náměstí. Věc se má 
tak, což dokladuje také šetření u spediční společnos-
ti PPL, že zásilka byla v řádném termínu i na před-
mětnou adresu dodána v pořádku – zásilku převzal 
vedoucí informačního centra. Kam se však poděla, 
nevíme dodnes ani my, ani on. V podobných přípa-
dech máte možnost vyzvednout si magazín KAM po 
Česku přímo u nás v redakci, nebo si objednat jeho 
zasílání na Vaši poštovní adresu. 

Dobrý den, včera jsem vám poslala odpovědi 
na všechny soutěžní otázky i tajenku křížovky, ale 
křížovky březnové! Až dnes, kdy jsme byli na Vel-
kém Javorníku a stavili se ve Frenštátě v íčku, kde 
měli KAM, jsem si ve vlaku všimla, že jsem vče-
ra luštila starou křížovku. Takže dneska to bude 
z dubnového čísla! 

Zdraví vás Miloslava Lasáková, Havířov
Berte to z té lepší stránky, paní Lasáková, nic se 

nestalo a Vaše nově zaslaná tajenka byla zařazena 
k dubnovým…

Děkuji za skvělé informace, tipy a fotografie.
 Radek Šafárik, Radíčeves, Žatec

Není vůbec zač.
Luděk Sládek, šéfredaktor

Studoval na pražské malířské akademii, později 
i v Mnichově. Právě německé prostředí zesílilo jeho 
národní uvědomění. Na národopisných cestách po 
Moravě, Slezsku a Slovensku zachycoval pestré kro-

Mistr malby
Josef Mánes, zakladatel českého výtvarnictví, se narodil 
12. května 1820 v Praze. Pocházel z umělecky založené 
rodiny, a snad také proto se stal nekorunovaným králem 
české malby. 

je a zejména lidové 
typy. Malířský zájem 
věnoval především žen-
ským modelům, ve „své“ Jose-
fině ztvárnil ideální ženský portrét, napůl skutečnost 
a napůl představu. Obsáhl mnoho malířských smě-
rů, od nástěnné malby (jeho návrhy se však nikdy 
nerealizovaly) přes portréty (již zmíněná Josefina) až 
po knižní ilustrace (Rukopisy). Jedním z jeho nejzná-
mějších děl je kalendářní deska na Staroměstském 
orloji (originál najdete v Muzeu hl. m. Prahy), která 
zobrazuje alegorii dvanácti měsíců. 

Těžiště Mánesova uměleckého odkazu spočí-
vá zejména v jeho kresbách, v nichž vytvořil nový 
svět představ. Zemřel poměrně mladý (9. prosince 
1871) na nemoc slavných a mocných – na syfilis. 

Význam Mánesovy osobnosti je pro české 
malířství nedocenitelný. Svou tvůrčí silou doslova 
překlenul propast času – posledními českými malí-
ři evropského formátu před ním byli barokní mistři 
K. Škréta (1610–1674) a P. Brandl (1668–1735). 

-jol-
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přešla, a živila se jako služka, vychovatelka či ta-
nečnice. Později absolvovala dramatické oddělení 
pražské konzervatoře. Vystřídala řadu malých scén, 
hrála v Osvobozeném divadle, Novém divadle, pů-
sobila i v Městském divadle v Ostravě. 

Od roku 1948 do roku 1976 byla členkou 
činoherního souboru Národního divadla v Praze. 

Na rozdíl od jiných 
významných herců zde 
nastudovala jen něco 
přes třicet velkých rolí, 
přesto se zařadila k nej-
výraznějším ženským 
osobnostem naší první 
scény. Natočila i šest-
náct filmů, ale hlavní 
roli hrála jen v jednom 
(Daleká cesta, 1949). 
V televizi se objevila 
v řadě přepisů kvalit-
ních literárních předloh. 
Zemřela 6. července 
1986 v Praze.  -jol-             

Na své rodiště nikdy nezapomněl a do Frenštátu se 
rád vracel na dovolenou. Zemřel před čty-

řiceti pěti lety – 19. května 1965.
Během svého působení v USA 

vytvořil řadu sochařských artefaktů 
– medaile, sochy, monumentální 
sousoší, pomníky i náhrobky. Jeho 
nejznámějšími díly u nás je socha 
Radegasta a sousoší Cyrila a Me-

toděje na Radhošti a také socha 
prezidenta W. Wilsona, zničená za 

nacistické okupace, která stála před 
Hlavním nádražím v Praze.

-jol-

KAM na výlet s:
Pražský Ježíšek

Řekne-li se kostel Panny Marie Vítězné v Praze, 
ne každý si toto místo spojí s místem, které je od 
roku 1628 domovem Pražského Jezulátka. Malou 
voskovou sošku zobrazující Ježíše Krista v útlém 
dětství věnovala zdejším karmelitům Polyxena 
z Lobkovic. 

Bosí karmelitáni neboli Bosí bratři blahoslave-
né Panny Marie z hory Karmel jsou členové katolic-
kého řeholního řádu nesoucího jméno hory Karmel 
v Palestině, kde se během křížových výprav usadili 
první z bratří. Již dlouho se odhodlávám požádat 
představeného pražského kláštera karmelitánů 
o jeho pozvánku do kostela Panny Marie Vítězné. 
Tady je… 

Jmenuji se Petr Šleich a jsem 
převorem Kláštera Pražského 
Jezulátka. Mám štěstí, že žiji na 
místě, kam mnozí putují z vel-
ké dálky. Bydlím přímo v kostele 
Panny Marie Vítězné v Praze na 
Malé Straně. Na Malou Stranu 
jsem přišel v osmnácti, když jsem 
začínal studovat matematiku v budově univerzity 
na Malostranském náměstí. Malá Strana si sama 
zaslouží navštívit. Je tak romantická a obklopená 
zelení, že by nedělala ostudu ani v historickém 
Římě. Na úpatí Petřína leží chrám, kam za malým 
Ježíškem přichází milion lidí ročně. Místo ote-
vřených dveří a setkávání s lidmi mnoha různých 
národů a kultur. Kostel Panny Marie Vítězné je kul-
turní a uměleckou památkou světového významu. 
Mimořádný barokní interiér zdobí díla nejlepších 
českých umělců 17. a 18. století. V klášterních chod-
bách si na své přijdou také děti, které si zde mohou 
osahat dřevěné sochy zvířat ze střední Afriky. Dva 
z klášterních bratří jsou Indové, dva Češi a jeden je 
Ital. Přijďte je někdy navštívit!

Děkuji vám, pane převore, a věřím, že do chrá-
mu Panny Marie Vítězné a zároveň k Pražskému 
Jezulátku si lidé svou cestu najdou. 

Luděk Sládek
www.pragjesu.info/cs/ n

Polášek se narodil 14. února 1879 a od dět-
ství projevoval umělecké sklony. Proto 
se ve Vídni vyučil řezbářem, po návra-
tu domů však nenašel práci. Odjel 
tedy se svým bratrem do Ameriky, 
kde mu řezbářství otevřelo cestu 
k úspěchu. Zpočátku opravoval 
výzdobu v kostelích. Z ušetřených 
peněz vystudoval Pensylvánskou 
akademii výtvarných umění ve Fi-
ladelfii. Zajímal se především o kla-
sické sochařské techniky. Po studiu se 
stal profesorem na prestižní Akademii 
umění v Chicagu a otevřel si i vlastní ateliér. 

Albín Polášek, Radegast a Wilson
Jméno rodáka z Frenštátu pod Radhoštěm je u nás málo známé, a přitom ve 
Spojených státech ho považují za jednoho z největších amerických sochařů 
20. století.

Blanka Waleská
Herečka s nevšední elegancí, kvalitním mluveným projevem 
a pečlivě propracovanou psychologií postav patřila ve 
20. století k významným osobnostem Národního divadla. 

Blanka Waleská, 
vlastním jménem 

Wedlichová, se naro-
dila před sto lety, a to 

19. května 1910 v Cerheni-
cích na Kolínsku. Nedostu-

dovala ani gymnázium, ani rodinnou školu, na niž 
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Informace  
na dosah?

Informace nás zahlcují. Oči hltají denní tisk 
a časopisy, uši vstřebávají rozhlas, oba smysly 
zaměstnává stále častěji televize. A tak se turisté 
čím dál méně připravují před cestou, spoléhají na 
dostatek informací v místě jejich pobytu. Za tím 
účelem existují turistická informační centra – TIC. 

V Česku jich působí přes 600 a lze konstatovat, 
že co do jejich počtu jsme na tom výborně. Vlastně 
je u nás v této oblasti takový boom. Každé „dob-
ré“ město či obec má TIC. Teprve dalším důvodem 
bývá, zda se u nich vůbec turisté vyskytují. I řada 
dotací a grantů umožnila vybudovat TIC v příjem-
ných prostorech, se zajímavým vybavením, s něko-
lika pracovníky a téměř všude. Projekt na papíře 
snese mnoho a teprve praxe ukáže, na kolik peněz 
skutečně přijdou provozní náklady, a začíná se šet-
řit. A jak to souvisí s turistou? Přijede do svého cílo-
vého místa pobytu a vyhledá TIC. Problém nastane 
při snaze o otevření vstupních dveří. Zvlášť když 
se o to turista snaží v sobotu či neděli, v podve-
čer. Pokud si ale přivstane, otevřeno často najde 
již od sedmi či osmi hodin. Výjimkou není, že TIC 
nepracuje v sobotu a neděli, ani když město pořá-
dá slavnosti. Za zamyšlení stojí tudíž i název infor-
mačních center. Pojďme používat název „Informač-
ní centra pro turisty“. Snad to přispěje k tomu, že 
turisté budou mít informace na dosah, podle svých 
potřeb. Dobrou zprávou je, že někteří zřizovatelé 
TIC již takto uvažují. 

Petr Kratochvíl

V sobotu 17. dubna se na státním hradě 
a zámku Bečov nad Teplou konala oslava 25 let od 
nalezení Relikviáře svatého Maura. Říká se, že jde 
o památku, která je v České republice hodnocena 
jako druhá nejvýznamnější, hned po korunovač-
ních klenotech českých králů. Karlštejn by možná 
namítl, že deskové obrazy mistra Theodorika stojí 
také za povšimnutí, stejně jako Věstonická a Petř-
kovická venuše nebo Dalimilova kronika. To ale ať 
posoudí jiní. Každopádně se jedná o objev unikátní, 
proto také byla vydána speciální monografie a CD, 
jejichž křest proběhl za přítomnosti pana Marišky, 

který v roce 1985 vedl tým objevitelů, dnes tým 
autorů a vydavatelů zmíněné publikace.

zdroj Jiří Mika, upravil Josef Grof

Najít tak poklad 
Snem každého kluka bývalo najít poklad. Snad také proto kluci nosívali po 
kapsách takové drobnosti, jako byl provázek, kus drátu, nůž a kdoví co ještě. 
Co tam nosí dnešní kluci, je těžké už jen vyslovit, natož pak využít při hledání 
pokladu. 

Stejně jako Marco Polo také Ibráhím sepsal 
o svých cestách pojednání, z kterého se však 
dochovaly jen úryvky v dílech jiných autorů. Při-
tom právě z jeho pera pochází nejstarší známý 
popis Prahy: „Město Frága je zbudováno z kamene 
a vápna, je obchodem město ze všech nejbohatší, 
země je nejlepší ze zemí severu a potravinami nej-

bohatší...“ Popisuje Boleslava I. jako vládce Prahy, 
Bohemie i Krakova a polského Měška I. (nejstarší 
doložený polský kníže z rodu Piastovců) považuje 
za krále severu. Zajímavý je i popis obyvatel „země 
Buima (Bohemia – Čechy), kteří jsou snědí a ryša-
vost je u nich vzácná...“, nebo kurzovní lístek, kdy se 
na pražském tržišti dal směnit 1 denár za 10 šáteč-
ků (plátěné šátečky byly tehdy běžným platidlem, 
odtud také české platit). Přitom za 1 denár jste si 
mohli koupit tolik pšenice nebo žita, kolik bylo 
potřeba k obživě na měsíc pro jednoho člověka, 
nebo deset slepic. 

Zajímavostí je, že ve stejné době, co Ibráhím 
navštívil Prahu, bylo v polském Hnězdně založeno 
arcibiskupství (nad hrobem sv. Vojtěcha) a prvním 
arcibiskupem se stal Vojtěchův nevlastní bratr 
Radim (Gaudencius). Současně bylo zřízeno bis-
kupství v Krakově, čímž se Krakovsko politicky i cír-
kevně odtrhlo od Čech.

Antonín Rula

Kupec či diplomat?
Letos je tomu už 1 045 let, co židovský arabsky mluvící kupec z Andalusie 
Ibráhím ibn Jákúb al-Isráíli cestoval střední Evropou (965–966) a navštívil také 
Prahu. Ale jednalo se skutečně o mimořádně vzdělaného kupce? Mohlo také jít 
o neoficiálního vyslance nebo člena diplomatické mise córdobského chalífy  
Abd ar-Rahmána III., který v té době navštívil císaře Otu I. v Magdeburku.  
Ale to ví jen sám Ibráhím.

Relikviář sv. Vojtěcha v Hnězdně
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Za šumavským 
bobrem…

Věděli jste, že chráněný bobr evropský zavítal 
ze sousedního Bavorska také na Šumavu? Asi ano, 
ale věděli jste, že tři kolonie kulaťoučkého hlodav-
ce, které zatím neuvidíte, táboří u Alžbětína a jed-
na o něco dál na říčce Ostružná u Běšin? 

Než se však budete moci jít podívat na kolonie 
bobrů, bude to nějaký čas trvat. Zatím vás ale můžu 
pozvat za již zdomácnělým šumavským bobrem 
– Poláčkem, do Pohádkové chalupy v Mlázovech 
u Kolince. Po dlouhé a tuhé zimě se tu probouzí ze 
zimního spánku víla Šumava nebo třeba pohádko-
ví muzikanti, skřítci a mnohé další šumavské bytos-
ti a stvoření. V květnu a červnu má chalupa plná 
pohádek otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin, a to 
kromě pondělí. Vstupné je lidové, pro děti 40 a pro 
dospělé 50 kaček. 

Tajemný rej skřítků, strašidel a jiných pohádko-
vých bytostí láká každoročně mnohé školní výlety, 
malé i velké návštěvníky, rodiny s dětmi i kolem 
jdoucí i jedoucí návštěvníky Šumavy. Pokud se vás 
sejde víc, nemine vás maňáskové divadlo o skřítku 
Tuláčkovi. Venku na děti čeká pohádková stez-
ka skřítků, co vede okolo tůňky U vodníčka Fialy. 
Pro zlobivější děti tu mají Šatlavu, pro hravější 
pohádkový golfík a pro zvídavé hrad Troškov, sídlo 
pohádkového krále Trošky prvního a posledního. 
V ateliéru U Šišouna si děti mohou nakreslit nebo 
vymodelovat svoji pohádkovou postavičku nebo 
jen tak postát u skřítčí pily a dívat se, jak to jde těm 
malým pracantíkům od ruky. Přijeďte se pobavit, 
povyrazit i pobát… Kapr JakubKolem roku 1210 za vlády Přemysla Otakara I. 

proběhla další měnová reforma. Dosavadní nekva-
litní dvoustranné denáry byly nahrazeny tzv. brak-
teáty s ražbou po jedné straně podle míšeňského 
vzoru. Jejich zavedení signalizovalo prudce se 
rozvíjející domácí i mezinárodní obchodní směnu. 
Mince se v době platnosti nazývala denarius a je-
jí platnost ukončila v roce 1300 měnová reforma 
Václava II. a nástup pražského groše.

-slau-

Břetislav I., nemanžel-
ský syn Oldřicha a Boženy, 
reformoval kolem roku 1050 
peněžnictví. Zavedl tzv. 
pražskou hřivnu o váhovém 
základu 210  g (s rozvojem 
obchodu se pojem hřivna 
začal užívat pro množství 
kovu, zatímco v době před-
mincovní plnily hřivny roli 
symbolického platidla). Ta 
zůstala měrnou peněžní 
jednotkou až do 17. století. 
Do doby mincovní reformy 
se razily stříbrné denáry tzv. 
velkého střížku (o průměru 
18–20 mm), po Břetislavo-
vě reformě se začaly razit 
denáry malého střížku (o průměru 16 mm). Jedna 
hřivna stříbra vystačila na 200 mincí. Platilo se jimi 
v omezené míře až do roku 1300. 

Moravy a v roce 880 ho papež vysvětil také bis-
kupem nitranským. To ale Wichingovi nestačilo. 
Napsal z Říma Svatoplukovi zfalšovaný papežský 
dopis, podle kterého měl dokonce Svatopluk sesa-
dit Metoděje. Vše se provalilo a o rok později sám 
Metoděj sesadil Wichinga z biskupského stolce nit-
ranského a pověřil ho misí ve „Vystrkově“, přesněji 
ve Vislansku (jižní Polsko). Wiching se však nevzdal. 
Už v roce 885 se mu podařilo se souhlasem Sva-
topluka navštívit Řím a u papeže na Svatoplukovo 
přání požádat o opětovné potvrzení své biskupské 
funkce na Velké Moravě. Krátce po Metodějově 
smrti papež opět jmenoval Wichinga biskupem 
nitranským i velkomoravským. Tím se podařilo 
Wichingovi zabránit Gorazdovi stát se nástupcem 
Metoděje. Bohužel se mu však také podařilo pře-
svědčit papeže o tom, aby zakázal slovanské boho-
služby. Přitom staroslověnština (nejstarší slovanský 
spisovný jazyk a církevní slovanština) byla jedním 
ze tří jazyků té doby, ve kterých se mohly sloužit 
bohoslužby. Čert vem tyhle švábské pleticháře. 

Antonín Fridrich

Švábské pletichy
Je tomu už 1 125 let, co vyvrcholil spor (885–886) o nástupnictví po arcibiskupu 
Velké Moravy Strachotovi (815–885). Metoděj (staroslověnsky Strachota), starší 
bratr sv. Konstantina, byl původně byzantským státním úředníkem, později 
mnichem, diakonem, až se nakonec stal arcibiskupem Velké Moravy.

Spory o nástupnictví se dají popsat jako sna-
hy nitranského biskupa Wichinga sesadit jmeno-
vaného moravského metropolitu Gorazda, aby se 
Wiching sám stal církevním správcem celé Mora-
vy. Wiching jako poradce Svatopluka I. (871–894) 
a představený latinského kléru Velké Moravy měl 
k tomu důvodů i příležitostí víc než dost. Proto 
také neustále rozdmychával spory s arcibiskupem 
Metodějem. Nakonec dosáhl svého a roku 879 
ho Svatopluk jmenoval za prvního biskupa Velké 

Svatopluk I. se třemi pruty a jeho tři synové, Mojmír II., Svatopluk II. a Predslav

Peníze,  
peníze, peníze…
Peněžní reformy jsou jen o málo mladší 
než samotné peníze. Jedna z nich 
proběhla přibližně před 800 lety.

Břetislav I. 

Brakteát Přemysla 
Otakara II. 

Pražský groš 
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Místo s magickou 
atmosférou
Vyšehrad vznikl jako opevněné 
hradiště v 10. století. Jeho existenci 
dosvědčují denáry Boleslava II., 
ražené ve zdejší mincovně. Významu 
nabyl za vlády Vratislava II., který si 
ho vybral za své sídlo.

Se souhlasem papeže položil kolem roku 
1070 základy vyšehradské kapituly (chrámu 
sv. Petra a Pavla), která podléhala přímo Římu, 
a nikoli pražskému biskupství. Současně začal 
vyrůstat nad známou skálou kamenný knížecí 
palác s kaplí sv. Jana, bazilika sv. Vavřince 
a dodnes stojící rotunda svatého Martina. 

Vyšehrad se stal i důležitým kulturním stře-
diskem. Ke korunovaci Vratislava II. králem byl 
kolem roku 1085 zhotoven bohatě zdobený 
evangeliář, označovaný dnes jako Kodex vyše-
hradský – jedno z nejhodnotnějších děl román-
ské knižní malby v Evropě. Vratislavův nástupce 
Soběslav II. také dbal o uměleckou výzdobu 
kostelů a společenskou prestiž Vyšehradu. Koru-
novací Vladislava r. 1140 skončila nadřazenost 
tohoto sídla nad Pražským hradem. -slau-

Jindřich V. na setkání znepřátelených stran v Roky-
canech potvrdil Vladislavovu vládu. Kníže se poté 
tvrdě vypořádal se svými odpůrci (od konfiskací 
majetku až po mučení, oslepování a vyklešťo-
vání). Ota II. byl uvržen do žaláře na právě 
dostavěném hradě Křivoklátě, Vladislavův 
mladší bratr Soběslav musel uprchnout 
do Polska, kde na svoji stranu získal krá-
le Boleslava III. Křivoústého a postupně 
došlo k několika polským vpádům do 
Čech. 

Po několika letech se znepřátelení 
představitelé přemyslovského rodu začali 
postupně sbližovat. Otovi II. bylo vráceno 
Olomoucko a Soběslav se mohl vrátit do vlas-
ti. Koncem roku 1117 Vladislav z nepříliš jasných 
příčin dobrovolně předal vládu Bořivojovi II. a pro 
sebe si vyčlenil panství ve východních Čechách.

 -slau-

Vladislav I.
Vladislav I. byl po smrti knížete Svatopluka 
Olomouckého v roce 1109 uznán českým 
knížetem. Jeho moc však ohrožoval bratr Bořivoj II. 
a Svatoplukův bratr Ota II. Olomoucký. Naštěstí 
Vladislav v roce 1110 získal podporu císaře 
Jindřicha V. 

Tak například, odečtěme 700 let a vydejme 
se do roku 1310 za první městskou dochovanou 
knihou. Městská kniha je označení pro veřejnou 
a pomocnou knihu, která byla vedena městskými 
úřady pro potřebu jejich i obyvatel města. Tyto 
knihy nebyly dány městu vrchností, ale potřebami 
evidence řízení městské samo-
správy. Přestože se první měst-
ské knihy u nás objevují již 
koncem 13. století, dochovaly 
se až ty ze století čtrnáctého. 
Jedná se o již zmíněnou kni-
hu staroměstskou (1310), dále 
pak novobydžovskou (1311) 
a brněnskou (1343). Přestože 
po celá staletí tyto knihy dobře 
sloužily svým účelům, s přícho-
dem josefínských reforem za-
nikají a nahrazují je knihy nové, 
například knihy pozemkové. 

Když už jsme v roce 1310, podívejme se také 
na politiku té doby. Přestože se nejednalo o super 

volební rok, změny se udály 
převeliké. Eliška Přemyslov-
na, poslední dosud svobodná 
dcera Václava II., utíká do Nym-
burka před králem Jindřichem 
Korutanským, který jí bránil 
ve sňatku s Janem Lucembur-
ským. Stejně tak odpor české 

šlechty vedené Jindřichem z Lipé 
proti králi Jindřichu Korutanskému přerostl v pří-
mou vzpouru a Jindřich s královnou Annou utíkají 

Co se událo v roce 1310?
Mít schopnosti pana Broučka a možnost udělat si výlet do minulosti, to by bylo 
něco. Problém nastane v okamžiku, když si položíte otázku, do jakého roku se 
vydat. Možností je víc než dost, a pokud nepomůže znalost historie, postačí prostá 
matematika. 
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Podbrdskými vískami a kolem hradů
Tato 39 km dlouhá trasa krásnými brdskými lesy vede 
údolím Úslavy, poté pokračuje nad Kornatickým 
potokem, nad nímž se vypíná Kozelské polesí plné 
zaniklých tvrzí, přírodních zajímavostí a zpevněných 
cest. Úsek z Mirošova do Vísek směřuje západním 
cípem středních Brd kolem zřícenin hradů Dršťka 
a Homberk. Závěr trasy je nádhernou vyhlídkovou 
projížďkou nad spálenopoříčským údolím Bradavy. 

Brdskými bučinami 
k Padrťským rybníkům
Trasa vede zpočátku po jednom z hřebenů nad 
údolím Úslavy, poté hlubokými lesy jižních Brd 
kolem chráněných území starých bukových lesů 
a mrazových skal. Další část trasy zajíždí po nově 
vyznačených cyklotrasách, přístupných o sobo-
tách, nedělích a svátcích, do nejatraktivnější oblas-
ti středních Brd – k Padrťským rybníkům. Poslední 
úsek je vyhlídkovou jízdou do údolí Spáleného 
Poříčí. Trasa dlouhá 51 km je jako dělaná pro milov-
níky přírody a jízdy po klidných lesních cestách 
a krásných vyhlídkách.

KAM na kole s cykloRADKOU
Takzvaný spálenopoříčský cyklobalíček je soubor tří cyklovýletů 
– výletů se startem i cílem ve Spáleném poříčí. Stihnete je 
absolvovat třeba během prodlouženého víkendu.

       

Vaše odpovědi zasílejte na e-mail: info@kampocesku.cz. Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.

www.kartografie.cz

Na kole po České republice s Kartografií PRAHA

?
K 01. 01. 2010 bylo na území České 
republiky napočítáno celkem:

a) 1009 km cyklostezek

b) 1601 km cyklostezek

c) 2517 km cyklostezek

• podrobné měřítko 1 : 70 000 
•  zákres všech vyznačených cyklotras
• rozlišení povrchu cyklotras (asfalt, šotolina...)

Cykloturistické 
mapy

Vaše odpovědi zasílejte do 15. května na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Tři autoři správných odpovědí od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a. s.

Za výhledy přes hory a doly
Cyklotrasa vás vede kolem přírodní památky Kok-
šín, přírodní rezervace Chejlava a přírodním parkem 
Buková hora – Chýlava. Z rozhledny Na Skále u Želez-
ného Újezda dohlédnete za dobré viditelnosti až na 
Šumavu. Tato 37 km dlouhá trasa je pro požitkáře 
– stoupání a krásné dlouhé sjezdy s vyhlídkou stojí 
za to, ale vyžadují dobrou kondici. 

www.plzenskonakole.cz �
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Z nejstarší kamenné rozhledny 
v Čechách za jasného počasí 
dohlédnete až do Alp

Atraktivním turistickým cílem na jihu Čech je 
bezesporu nejstarší kamenná rozhledna v Čechách, 
vystavěná na nejvyšší hoře Blanského lesa Kleť ve 
výšce 1 084 m. Vrchol Kleť leží asi 20 kilometrů jiho-
západně od Českých Budějovic. K výstupu můžeme 
zvolit některou z turistických či cyklistických tras, 
nebo se nechat pohodlně vyvézt lanovou dráhou. 
Problémem není ani přeprava dětské kárky či kola. 
Po úspěšném zdolání hory nás čeká návštěva roz-
hledny s nádherným pohledem do okolní krajiny. 
Za návštěvu jistě stojí i Observatoř Kleť. Jde o nej-

výše položenou hvězdárnu v Čechách (www.hvez-
darnacb.cz). Informace o provozu rozhledny a jízd-
ní řád lanovky www.klet.com. 

Sportovně relaxační areál 
v Hluboké nad Vltavou, 
zábava pro celou rodinu 

V posledních letech bylo na Hluboké vybu-
dováno několik špičkových sportovišť a relaxač-
ních areálů. Pro rodiny s dětmi doporučujeme 
především návštěvu Sportovně relaxačního are-
álu a nově otevřeného Adrenalin parku, který se 
nachází na konci cyklostezky spojující České Budě-
jovice a Hlubokou. Dětský areál, jeden z největších 
areálů jižních Čech, je známý a oblíbený téměř 
v celém regionu. Unikátní stavby, jako je obří dět-
ský dřevěný hrad, prolézačky, skluzavky a lezecké 
stěny, jsou pro děti opravdovým zážitkem. Mezi 
další atrakce pak patří obří trampolíny, bungee 
trampolína nebo lanové centrum. Pro zájemce je 
zde otevřena půjčovna kolečkových bruslí, skáka-
cích bot nebo jednokolek. Bližší informace najdete 
na adrese www.areal-hluboka.cz. 

? Víte, v kterém roce byla postavena nejstarší 
kamenná rozhledna v Čechách? Pokud ano, 
napište nám do 15. 5. na adresu redakce 

nebo na info@kampocesku.cz. Pro pět ze správných 
odpovědí máme připraveny zajímavé ceny 
věnované Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.

Plánovač cest, přehled aktuálních akcí   �
konaných v regionu, nabídku ubytování  
 a dalších služeb naleznete na 

www.jiznicechy.cz

Jižní Čechy 
– „Baby friendly region“

„Mít děti není žádny hendikep, ale naopak se jed-
ná o nejkrásnější etapu lidského života. Proto vznikla 
myšlenka podpory tohoto trendu v rámci projektu 
‚Baby friendly region´, který připravuje Jihočeská cen-
trála cestovního ruchu. Ze statistik vyplývá, že právě 
rodiny s dětmi jsou nejvýznamnějšími návštěvníky 
Jihočeského kraje a jejich podíl na ekonomických pří-
nosech z turismu se neustále zvyšuje. V rámci toho-
to projektu chceme poskytnout formou webového 
portálu a mediální kampaně ucelenou a přehlednou 
nabídku produktů, služeb a volnočasových aktivit 
pro rodiny s dětmi, a představit tak region jižních 
Čech jako místo, kde je možné strávit nezapomenu-
telné chvíle s rodinou.“

Ing. Pavla Konopová, PhD., ředitelka Jihočeské centrály  cestovního ruchu
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Malebné město vzkvétá na řece Otavě od 13. století, kdy bylo založeno českými králi. 
Dnešní Písek sice historií stále dýchá, ale žije veskrz moderně. Naleznete zde kvalitní 
gastronomická i ubytovací zařízení, konají se tu zajímavé akce, město nabízí také 
rozsáhlé sportovní zázemí a možnosti pro setkání různého typu. Kromě toho můžete 
z Písku podnikat zajímavé výlety do blízkého i širšího okolí, např. k perlám Orlické 
přehrady – hradu Zvíkov a zámku Orlík.

ným zážitkem bude v sobotu večer (při suchém 
počasí ) provedení oratoria Carmina Burana. 
Připraveny jsou závody dračích lodí, turnaj a ukáz-
ky frisbee. Regionální pochoutky chystají písečtí 
gastronomové a v neposlední řadě na vás čekají 
písecké zajímavosti. Pro více informací navštivte  
www.cipiskoviste.cz. Pokud to tento víkend nestih-
nete, sochy z písku na náplavce v Čechově ulici 
zůstanou stát do začátku července, a pokochat 
se jimi tak můžete např. při Městské slavnosti  
(11.–13. června, www.dotknisepisku.cz). 

Výstava Tourpropag ve Sladovně
Od 25. května do 5. června tu bude k vidění aktu-

ální výstava nejlepších propagačních tiskovin našich 
měst a obcí a soubory materiálů různých evropských 
regionů. Více o této odborné akci pořádané městem 
Písek ve spolupráci s agenturou CzechTourism a za 
její podpory na www.tourpropag.cz.

–   Národní kulturní památky: Kamenný most (nej-
starší zachovaný v Čechách) a Zemský hřebči-
nec Písek.

–   Prácheňské muzeum v budově bývalého krá-
lovského hradu, otevřeno denně kromě pon-
dělí 9–18 hod.

–   Dům Adolfa Heyduka, otevřeno úterý–sobota 
9–12 a 13–17 hod.

–   Sladovna – kulturní prostor se stálými expozi-
cemi Po stopách ilustrace a Radka Pilaře, ote-
vřeno denně kromě pondělí 9–17 hod.

Písek – jihočeské Athény

Kdo by nyní uvažoval o návštěvě Písku, 
doporučujeme květnový víkend 21.–23. května. 
Při akci Cipískoviště 2010 Písek ožije sochami 
a hrátkami s pískem, programy pro děti včetně 
pochodu Pohádkovým lesem a řadou koncertů, 
mj. na plovoucím pódiu na řece Otavě – vrchol-

–   Funkční historická městská vodní elektrárna 
s muzeem osvětlování, otevřeno denně 9–16, 
o prázdninách 9–18 hod.

–   Moderně obnovené prostranství Bakaláře 
s archeologickými nálezy; nově odsud mož-
nost výstupu na věž děkanského kostela, do 
května o víkendech, od června do srpna denně 
kromě pondělí ve 13, 15 a 17 hod., rezervace 
na www.icpisek.cz.

Všem zájemcům o návštěvu Písku doporuču-
jeme informační systém cestovního ruchu Písecka 
www.pisek.eu, kde najdete aktuality, kalendář 
akcí, podrobné katalogy ubytovacích, stravova-
cích, kulturních a sportovních zařízení, databázi 
zajímavostí, obcí v regionu, fotogalerii a panora-
matické prohlídky, mapy s možností vyhledávání 
tras, tipy na aktivity pro pěší, cyklisty, horolezce či 
vodáky, nabídky připravených programů, tematic-
ké trasy… 

Doprava do Písku
Autem z Prahy a Plzně 90 min., z Českých Budějo-
vic a Tábora 60 min.
Autobusem na linkách Student Agency (Praha 
– Písek – České Budějovice – Český Krumlov) 8krát 
denně.
Vlakem z Prahy, Tábora a Českých Budějovic pří-
mo.

Infocentrum Písek ,  � Heydukova 97, 397 01 Písek 
tel./fax: +420 382 213 592, e-mail: icpisek@mupisek.cz 
www.pisek.eu

Co byste v Písku 
měli vidět
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Vimperské oslavy 
Milénia Zlaté stezky
Jak ten čas letí. Letos 
je tomu už 1 000 let, 
co Zlatá solná stezka 
odstartovala nejslavnější 
období Šumavy, které trvalo s kratšími 
přestávkami téměř 700 let. 

Solnou stezku zná na Šumavě popravdě každé 
odrostlejší dítě a stejně tak i většina turistů se chtě 
nechtě po ní někdy prošla. 

Zlatá solná stezka je takřka všudypřítomná. 
Jsou to dějiny dovozu soli do českých zemí, jsou 
to v minulosti týdny a týdny pochodů skrz husté 
šumavské hvozdy, jsou to malá i velká osobní vítěz-
ství i prohry, je to oživlá současnost i budoucnost.

V roce 2010 a 2011 toto výročí oslavujeme, 
a nebudou to oslavy jen tak ledajaké. Města Vimperk, 
Kašperské Hory, Prachatice a bavorské pohraničí mají 
pro návštěvníky Šumavy připraveny desítky kultur-
ních a společenských akcí. (www.zlatastezka.eu)

Náš tip pro vás…
Vimperské soumarské slavnosti 
Letošní turistická sezona Vimperku se pone-

se ve znamení Milénia Zlaté stezky. V areálu Vod-
ník ji zahájí 19. června multižánrový happening 
s tancem, hudbou i nejrůznějšími atrakcemi pro 
malé i velké, a to jak suchozemskými, tak vodními. 
Program bude zakončen velkolepým bubenickým 
koncertem.

Turistické informační středisko Vimperk  �
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz 
www.vimperk.cz
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Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj Investice do Vaší budoucnosti.

1 000 let soumarských stezek  
mezi Bavorskem a Čechami

Základní okruh v délce 36 km prochází vesni-
cemi s nejkrásnějšími ukázkami selského baroka. 
Z Veselí nad Lužnicí vás provede vesnicemi, které si 
nejvíce zachovaly původní ráz a kde majitelé větši-
ny usedlostí udržují svá stavení v původní podobě. 
Jsou to Borkovice, Mažice, Zálší, Klečaty, Komárov, 
Svinky, Vlastiboř a Záluží. Vyznačení okruhu pod-
pořila Nadace Partnerství.

Zajímavosti na trase: Naučná stezka Borkovic-
ká blata, Národopisná expozice Blatská kovárna 

doplněná výstavou loutek v Záluží u Vlastiboře, 
Jezdecký klub Dolli Zálší, Keramika U Kočků ve Svi-
nech, Svinenský morový krchůvek. 

Infocentrum Veselí nad Lužnicí  �
nám. T. G. Masaryka 25 
391 81  Veselí nad Lužnicí 
tel./fax: +420 381 548 180 
www.veseli.cz  

Zveme vás do Veselí nad Lužnicí na 
Greenway Selského baroka
Nový cyklistický okruh Greenway Selského baroka navazuje  
na páteřní trasu Greenway Praha Vídeň.

K místu se dostanete po silnici z Českých Budě-
jovic do Dolního Dvořiště, před kterým asi 2 km 
odbočíte do Rychnova nad Malší. Odtud vede asi 
1,5 km dlouhé, nenáročné stoupání ke kostelu 
Panny Marie Sněžné, lemované kapličkami křížové 
cesty. Nejzajímavější z nich je pak volně přístup-
ná kaple, která v sobě ukrývá dva velké balvany. 
Význam místa pro věřící dokládá bezpočet svatých 
předmětů. Vrcholu většího z kamenů vévodí soška 
Panny Marie, druhému pak plastika Ježíše. Jak pra-
ví legenda, před více než 500 lety tu býval kámen 
jediný, ale roku 1500 se prý na jeho vrcholu zjevila 
Matka Boží v nebeském lesku, obklopena anděly, 
a kámen pukl vedví. Od té doby se prasklina zvět-
šovala, roku 1650 se už prý mezi kameny dalo pro-
jít a dnes je rozestup 90 cm. Podle stejné legendy, 
až se kameny rozestoupí natolik, že tudy projede 
povoz, přijde apokalypsa. 

Pravdou je, že roku 1502 získal pozemek 
s kamenem řád klarisek z Českého Krumlova a roku 
1652 byl nedaleko kamene objeven také léčivý pra-
men. Není divu, že zde byla zahájena stavba koste-

Svatý Kámen
Dobře víte, že na jihu Čech se ukrývá nejedno místo tajemné i kleté a bájemi 
opředené. Přijměte tedy mé pozvání k výletu za jedním z nich. Svatý Kámen 
dlouhá léta stál nepovšimnut v zemi nikoho, proto si myslím, že trochu té naší 
pozornosti si zaslouží alespoň nyní.   

la s malým klášterem, 
která byla dokončena 
v roce 1701 a roku 1709 
doplněna o kapli nad 
pramenem. Po roce 
1949 se ale celá oblast 
stala součástí hranič-
ního pásma a kostel 
úspěšně chátral. V roce 
1975 byl zbořen klášter 
a troskám kostela se 

dostalo označení historická zřícenina. Po roce 1989 
byl kostel včetně kaplí nákladně rekonstruován (za 
podpory Rakouska i Německa) a k vysvěcení i zpří-
stupnění všech objektů došlo v roce 1993. A proč 
se vydat právě sem? Možná proto, že, jak tvrdí 
odborníci, kameny kaple jsou zdrojem nebývale 
silné kosmické energie, zejména pak větší z nich je 
schopen vás pozitivně nabít. A pokud nevěříte na 
energie, potom proto, že kaple postavená na dvou 
kusech jednoho kamene je, mírně řečeno, místo 
neobvyklé.  -lgs-
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Nová prohlídková trasa pivovarem (Po stopách 
Kozla) vás zajímavou a zábavnou formou seznámí 
s bohatou historií i současností slavného pivovaru 
a dovolí vám nahlédnout pod pokličku tajemství 
výrobního procesu piva Velkopopovický Kozel. 

Z nového Návštěvnického centra se společně 
s průvodcem vydáte přes malebné nádvoří pivova-
ru do historické varny z roku 1928. Během výkladu 

o historii pivovaru a řemeslech je zde pro starší 
18 let připravena ochutnávka piva Velkopopovický 
Kozel. 

Další zastavení netradičním a interaktivním 
způsobem mapuje klíčové etapy ve vývoji pivova-
ru i značky Velkopopovický Kozel a věnuje se pod-
nikatelskému příběhu barona Ringhoffera a jeho 
rodiny, která výrazným způsobem tvořila a měnila 
nejen příběh pivovaru, ale celého kraje. 

V prostoru nové varny se seznámíte se surovi-
nami, ze kterých se Velkopopovický Kozel vyrábí. 
V ležáckém sklepě se dozvíte, jak v tancích probíhá 
dokvašování piva. Na závěr prohlídky se seznámíte 
s živým maskotem pivovaru – kozlem Oldou, popu-
lárním členem týmu Velkopopovického pivovaru. 

Prohlídka končí opět v Návštěvnickém centru, 
jehož součástí je i Kozlí obchod s dárky pro každé-
ho milovníka piva. Od 6. května vám v pivovaru 
nabídnou i dobré jídlo a pití v nové Velkopopovic-
ké Kozlovně. 

Koupání na Jindřichohradecku 
Je libo rekreační rybník uprostřed hlubokých lesů 
nebo vodní ráj s řadou atrakcí pro malé i velké ná-
vštěvníky? Tady je náš tip…
Aquapark ve městě nabízí rekreační bazén s mno-
ha vodními atrakcemi.
Městský plavecký bazén i plovárna splňují pod-
mínky pro relaxaci i sportovní vyžití. 
Dolní Skrýchov – Březský rybník, 2 km od Jindři-
chova Hradce směr Pelhřimov. 
Jindřišská pískovna, 3 km od Jindřichova Hradce 
směrem na Kunžak.
Horní Pěna – Pěnenský rybník, 4 km od Jindři-
chova Hradce směr Nová Bystřice.

Jaro na Vás čeká u nás…

Informační středisko města Jindřichův Hradec  �
ul. Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec 
tel.: +420 384 363 546, e-mail: info@jh.cz, www.jh.cz

Kardašova Řečice  
(Krajem jemčinských lesů) – 46 km
trasa: Jindřichův Hradec (1 148) – Děbolín – Velký 
Ratmírov – Studnice (32) – Pluhův Žďár (1 170) – 
Kardašova Řečice – Cikar – Jemčina (1 236) – Hatín 
(Rožmberské dědictví) – Jindřichův Hradec
občerstvení: Děbolín – keramické dílny Romany 
Hulíkové; Kardašova Řečice – restaurace na náměs-
tí; Jemčina – na zámku; Hatín – restaurace na roz-
cestí (U pily)
zajímavosti: Holná – vodní dílo (250 ha); Jemčina 
– zámek (do revoluce protiraketový voj. útvar)

Deštná (Za červeným  
pokladem nad hladinou) – 45 km
trasa: Jindřichův Hradec (321) – Dolní Skrýchov – 
Dolní Radouň – Kostelní Radouň (1 237) – Okrouh-
lá Radouň – Horní Radouň (1 239) – Deštná (1 182) 
– Červená Lhota (32) – Pluhův Žďár – Studnice 
– Jindřichův Hradec
občerstvení: Deštná – Staré dobré časy (na náměs-
tí); Červená Lhota – restaurace u zámku
zajímavosti: Deštná – letecké muzeum (2. sv. 
vál ka); provaznické muzeum; Červená Lhota  
– zámek

Na kole za jarem 
Jednou z dobrých možností využití volného času na Jindřichohradecku 
je především cykloturistika. Nabídnout vám můžeme celou řadu 
cyklotras a cyklostezek včetně oblíbené půjčovny jízdních kol 
v prostorách nádraží Českých drah.

Vydejte se po stopách Kozla  
do Velkých Popovic
Velkopopovicko symbolizuje region s krásnými historickými, 
kulturními a přírodními památkami v těsné blízkosti Prahy. Zveme 
vás na návštěvu Velkopopovického pivovaru, který zde stojí již 135 let 
a v současnosti je výchozím i cílovým bodem pěších turistických výprav, cyklistů, 
rodin i mezinárodních exkurzí. 

Otevírací doba:
duben–září: denně 10.00–18.00 (prohlídka pro 
návštěvníky bez rezervace ve 12.00 a 16.00)
říjen–březen: denně 10.00–16.00
Pro skupiny od 10 osob je možné uskutečnit 
prohlídku na základě včasné rezervace kdykoliv 
i mimo stanovenou návštěvní dobu.

Prohlídky pivovaru Velké Popovice  �
Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice 
tel.: +420 323 683 425  
e-mail: exkurze.kozel@pilsner.sabmiller.com 
www.kozel.cz
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ci v areálu již nenajdou dřívější padesátimetrový 
bazén, ten nahradil bazén poloviční, nicméně se 
šesti drahami a všemi potřebnými závodními para-
metry. Během rozsáhlých stavebních prací vyrost-
la nad hlavním bazénem střecha z lehké dřevěné 

konstrukce. Vznikla tak nová hala, která je propo-
jena s halou „starou“, jež prošla také výraznou pro-
měnou. Do stávajícího bazénového tělesa byla osa-
zena nerezová bazénová vana. K vodním hrátkám  
slouží dva zakryté tobogány a další atrakce jako 

Pozvánka na 
Liberecký jarmark

Původní termální koupaliště v ulici Topolová 
bylo postaveno v sedmdesátých letech minulé-
ho století. Venkovní bazény prošly rekonstrukcí 
již v předchozích letech, ale stav budov, bazénů 
a technologie si už vyžadovaly další velmi vyso-
ké investiční náklady. Koncem června 2003 byl 
Aquadrom slavnostně otevřen pro veřejnost. Plav-

divoká řeka, samostatný dětský bazének se sousta-
vou chrličů vody, dětský bazén pro výuku, masážní 
trysky, lůžka, chrliče, lezecká síť nad vodou a další. 
V objektu zbylo místo i pro parní komoru, saunu, 
fitnescentrum, kadeřnictví, masáže a solárium. 
Nově byl vybudován malý cvičný bazén v podzem-
ních prostorách.

 -kris-
www.aquadrom.cz �

Za vodními hrátkami  
do Aquadromu v Mostu
Přijeďte do mosteckého Aquadromu za vodními hrátkami. Tento vodního park 
otevřel své brány v prostoru bývalého termálního koupaliště.

Ve dnech 12.–13. června proběhne 
v Liberci tradiční jarmark s historickým 
tržištěm, rytířskými turnaji a bohatým 
doprovodným programem. Na své si 
přijdou milovníci dobových kostýmů, 
kulinářských specialit, ale i rodiny 
s dětmi, pro které je jako každoročně 
připraveno netradiční divadélko.

Městské informační centrum Liberec  �
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
tel.: +420 485 101 709 
www.infolbc.cz
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vysokou věží s hodinami a vyhlídkovým ochozem. 
Odtud trasa pokračuje okolo sochy Piety a budovy 
starého špitálu k nejstaršímu kostelu ve Frýdlantu 
– sv. Máří Magdaleny z roku 1381. Městským par-
kem zavítáte k mohutné stavbě chrámu Nalezení 
sv. Kříže v sousedství Mariánského sloupu a budo-
vy bývalé solnice. Podél horské řeky Smědé a kos-
tela Krista Spasitele pokračuje okruh k zámeckému 
parku. Zde se nad městem majestátně tyčí frýd-
lantský hrad a zámek. Zámeckou ulicí se dostanete 
zpět do centra k frýdlantskému betlému s mnoha 
pohybujícími se figurkami. 

Městské informační centrum Frýdlant  �
náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
tel.: +420 482 464 013, fax: +420 482 312 053 
e-mail: mic@mesto-frydlant.cz 
www.mesto-frydlant.cz

 Pro obyvatele i návštěvníky města je připraven 
kulturní program a prodejní trh s občerstvením 
a ukázkami řemesel. Májové odpoledne zahájí ve 
12.30 klášterecký orchestr pod vedením Viliama 
Béreše, o hodinu později jej vystřídá dirigent Johan 
Laseur s orchestrem Crescendo z holandského 
Baarnu. Ve 14.30 uslyšíte projev starosty a jeho hos-
tů, po němž bude R.D. Artur Ściana světit klášterec-
ké minerální prameny. V 15.00 přijede hrabě Thun 
a bude objeven pramen Evženie – v podání diva-

dla Klas a ZUŠ Klášterec nad Ohří. V 16.10 zahraje 
německý orchestr JBO Oederan pod vedením diri-
genta Carmena Fuchse a v 17.00 vystoupí všechny 
zmíněné orchestry najednou. Vrcholem sváteční-
ho odpoledne bude od 18.00 hodin vystoupení 
legendární skupiny Olympic. Programem provede 
Vladimír Dlouhý. Těšíme se na vaši návštěvu!

Turistické informační centrum  �
tel.: +420 474 376 431, e-mail: icklasterec@muklasterec.cz 
www.goklasterec.cz

Skupina Olympic zahájí lázeňskou sezonu 
v Klášterci nad Ohří
15. května 2010 bude v Klášterci nad Ohří zahájena 3. lázeňská sezona v areálu 
Lázní Evženie.

Hotel Merkur
  v centru Jablonce nad Nisou v Jizerských 

horách
  79 pokojů (včetně apartmá a pokoje pro 

invalidní hosty)
  všechny pokoje jsou vybavené sociálním 

zařízením, televizí, rádiem a telefonem 
  kavárna, vinárna, restaurace 
  prostory vhodné pro firemní večírky, 

promoce, rodinné oslavy
 

Hotel Merkur  �
Anenské nám. 8, 466 01 Jablonec nad Nisou 
tel.: +420 483 312 741, e-mail: recepce@hotelmerkur.cz 
www.hotelmerkur.cz

Pro návštěvníky je připraven značený vyhlíd-
kový okruh Sluneční cesty, který poskytne službu 
jako spolehlivý průvodce po všech zajímavých 
místech našeho města. Okruh začíná na náměstí 
T. G. Masaryka, které je centrem městské památko-
vé zóny. Z náměstí vede značená odbočka k frýd-
lantské rozhledně na Resselově vrchu. Dominan-
tou náměstí je neorenesanční radnice se 48 metrů 

Městský vyhlídkový okruh  
Frýdlant v Čechách
Město Frýdlant na říčce Smědé je správním centrem Frýdlantska. 
První zmínka o Frýdlantu je z roku 1278 a díky jeho bohaté historii, 
ale i kulturní současnosti a blízkosti hranic s Polskem a Německem má město 
charakter přitažlivého mezinárodního turistického centra. 

Chrám Nalezení sv. Kříže Radnice

Frýdlantský hrad a zámek
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s ním i Nina Jirsíková, 
se kterou ve Voiceban
du (1929) nastudoval 
Máchův Máj (Jirsíková 
ho později uvedla také 
v koncentračním tábo
ře Terezín). Burian byl 
zanedlouho z pankrác
ké věznice převezen do 
Malé pevnosti v Terezí
ně, odkud byl v první 
polovině června 1941 
transportován nejprve 
do Dachau a poté do 
Neuengamme u Ham
burku, kde pracoval 
ve zbrojní továrně. Ale 
jen zázrakem se dočkal 
konce války. Dopoled
ne 26. dubna 1945 byl 
totiž nahnán na zaoce
ánskou loď Cap Arco
nu a spolu s ním přes 
4 500 vězňů z koncen
tračního tábora Neuen

gamme a přeživších z pochodů smrti z tábora Fürs
tengrube. Plánem nacistů bylo Cap Arconu spolu 
s další nákladní lodí Thielbek vyvézt na otevřené 
moře a potopit i s vězni. Třetího května však zaú
točilo na lodě britské královské letectvo a potopilo 
je. Přežilo jen asi 400 lidí, mezi nimi také Emil Fran
tišek Burian. 

Po návratu do vlasti se Burian nejprve zapojil 
do přestavby českého divadelnictví a od roku 1946 
vedl divadlo „D“ (později divadlo E. F. Buriana, dnes 
divadlo Archa). Po únoru 1948 se stal poslancem 
a v roce 1954 mu byl udělen titul národní umělec. 
Zemřel za dosud nevyjasněných okolností na otra
vu jater. Burian byl celkem třikrát ženatý. Z druhé
ho manželství s Marií Šubrtovou má dceru Kateřinu 
BurianovouRajmontovou (1946), herečku a bás
nířku, členku činohry ND a držitelku ceny Thálie 
2009. Syn z třetího manželství s herečkou a spiso
vatelkou Zuzanou Kočovou je písničkář Jan Burian. 
Vnuk Buriana a syn dcery Kateřiny je Filip Rajmont 
(1977), herec a dabér. 

Přestože bylo dílo E. F Buriana silně levicově 
ovlivněno, byl kritizován „zleva i zprava“ a spo
lustraníky byl považován za nevypočitatelného 
i nepohodlného. Svou především předválečnou 
divadelní tvorbou však pozitivně ovlivnil moderní 
české divadlo, které z něj čerpá dodnes.

Luděk Sládek
www.pamatnik-terezin.cz �

Narodil se v hudebnické rodině v Plzni. Jeho 
otec Emil Burian (1876–1926) byl operním pěv
cem, matka Vlasta učitelkou zpěvu a strýc Karel  
(1870–1924) předním tenoristou své doby. 
E. F. Burian začal svá studia na smíchovském gym
náziu (1914), ta ale nedokončil, a začal se věnovat 
hudbě. Studoval na Státní konzervatoři v Praze, kde 
v roce 1927 absolvoval. V devatenácti vstoupil do 
KSČ a v jedenadvaceti uvedlo Národní divadlo jeho 
operu Před slunce východem. Byl členem sdružení 
Devětsil a stál u zrodu Osvobozeného divadla či 
Divadla DaDa, kde se spolupodílel na představe
ních jako skladatel, hudebník, herec, režisér i autor. 
V roce 1927 založil soubor E. F. Burianův voiceband 
a vystřídal několik úspěšných angažmá, především 
jako režisér, například v kabaretu Červené eso. 
Roku 1933 založil známé divadlo D 34 (číslice ozna
čovala vždy rok), kde jako jediný umělecký vedoucí 
i režisér působil až do svého zatčení gestapem. 

Až příliš nezakrytě projevoval svůj nesouhlas 
s nacistickou okupací. „Déčko“ bylo uzavřeno 
nacisty 12. března 1941, Burian zatčen a spolu 

Nevypočitatelný 
i nepohodlný
Další osobností, která v době nacistické okupace byla 
nedobrovolným „hostem“ Malé pevnosti v Terezíně, je 
Emil František Burian (11. června 1904, Plzeň – 9. srpna 

1959, Praha). Tento mimořádně nadaný český dramatik, ale také teoretik umění, 
žurnalista, básník, zpěvák, herec, hudebník, skladatel a režisér, patří bezesporu 
k našim nepřehlédnutelným předválečným osobnostem.  

Představení z roku 1937

Emil František Burian

Dopis Buriana do Terezína z 13. 10. 1947

Cap Arcona, německá luxusní zaoceánská loď

Burianův Voiceband měl 
v Sieně veliké úspěchy

Burianova knížečka  
Zameťte jeviště! 

E. F. Burian po návratu  
v roce 1945

www.kampocesku.cz   14
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KAM to vidí

České povstání 1945
Dnes také Květnové, dříve jen Pražské, vždy ale ozbrojené vystoupení 
českého lidu proti německým okupantům a jejich přisluhovačům během 
2. světové války na území Protektorátu Čechy a Morava v roce 1945.

Hitlerovcům se rozplynul sen o tisícileté říši 
a jedinou nadějí byl přechod na stranu USA, Velké 
Británie a Francie a pokračování v boji proti Sovět
skému svazu. Uvážímeli, že území Čech a Moravy 
mělo posloužit za nárazníkovou zónu, kde měla 
milionová Schörnerova armáda zastavit postup 
Rudé armády, potom sbohem „...zemský ráj, to na 
pohled“. Podmínkou však bylo přesvědčit domácí 
odboj, aby upustil od plánovaného povstání. Ale 
už počátkem jara 1945 na území Moravy probíhaly 
otevřené střety německé armády a partyzánských 
skupin. Do konce dubna navíc sovětská vojska 
osvobodila část Moravy a přišla zpráva o Hitle
rově smrti. Povstání se nedalo zabránit. 1. května 
vypuklo v Přerově, kde byla odzbrojována němec
komaďarská okupační vojska, a moc nad městem 
převzal Národní výbor. Téhož dne vypuklo povstání 
také v Olomouci a jeho okolí, ale zde tvrdě zasáh
ly jednotky SS. 2. 5. povstal Nymburk, Poděbrady, 
Chlumec nad Cidlinou, Úpice, 3. 5. Semily, Železný 
Brod, Turnov, Jilemnice, Stará a Nová Paka, Příbram, 
Beroun, Vizovice, 4. 5. Vsetín a Kladno, 5. 5. Louny, 
Jindřichův Hradec, Rokycany, Klatovy, Domažlice 
a další města, například Praha. 

Přibližně na tisíci místech proběhly protině
mecké demonstrace, které přerostly v ozbrojený 
odpor, obsazování pošt, železnic a důležitých sil
ničních křižovatek. Povstání propukla v 37 měs
tech, 240 obcích a na více než 120 místech Protek
torátu proběhla jednání o převzetí moci. Německá 
vojska však začala zpět obsazovat důležité komu
nikace, nádraží a pošty. Byl vyhlašován výjimečný 
stav. Okupanti zajali a vraždili rukojmí, protože 
vytvoření souvislého povstaleckého území by zce
la znemožnilo jejich ústup. Odbojové a partyzán
ské skupiny se ale doslova přes noc rozrostly o tisí
covky povstalců a podařilo se jim k sobě připoutat 
značnou sílu německých vojsk, která nemohla 
být nasazena v Praze. Znemožněno bylo plynulé 
německé zásobování, stejně jako jejich organizo
vaný ústup ARLZ, jehož cílem byla taktika spálené 
země – Auflockerung (uvolnění), Räumung (vykli
zení), Lähmung (ochromení), Zerstörung (zničení). 

Povstání v Praze 5. 5. odstartovalo vyhlášení 
České národní rady o konci Protektorátu a pře
vzetí vládní i výkonné moci. Účinnou pomocí mu 

byla Ruská osvobozenecká armáda 
(ROA) generála A. A. Vlasova (1901–1946), která 
ustupovala přes území Protektorátu na západ. Dvě 
její divize, které se koncem dubna nacházely asi 
50 kilometrů od Prahy, se rozhodly, že budou bojo
vat proti Rusům i Němcům, a vyrazily na pomoc 
Čechům. Podpořily tak české květnové povstání 
v jeho nejkritičtější úvodní fázi. Ale Vlasovci chtěli 
jediné, dostat se za každou cenu na západ. V noci ze 
7. na 8. května vedla ČNR neúspěšná jednání s Vla
sovem, který rozhodl opustit Prahu. Povstalci tak 
přišli o výraznou pomoc. Přestože Němci věděli, že 
generál Jodl v Remeši podepsal bezpodmínečnou 
kapitulaci s účinností z 8. na 9. května, připravovali 
se k boji, který měl maršálu Schörnerovi pomoci 
zachránit, co se dá, a dostat se do amerického zaje
tí. K tomu ale potřeboval volný průchod Prahou. 
Proto také časně ráno 8. května začal mohutný 
útok na Prahu za použití všech dostupných pro
středků. Hořela Staroměstská radnice, pokračovaly 
masakry civilistů, město vzplálo prudkými boji. Od 
rána probíhala jednání ČNR s německou armádou 
a jejich výsledkem byl volný odchod Wehrmachtu 
a správních, soudních, policejních i okupačních 
úřadů, včetně některých civilistů z Prahy. Příslušníci 
jednotek SS se však této dohodě nepodřídili a pod 
velením SSGruppenführera Carla von  Pücklera 
pokračovali v boji. 9. května v časných ranních 
hodinách vjely do Prahy první sovětské tanky 
1. ukrajinského frontu maršála Koněva, které sved
ly boje s poslední částí německých vojsk, kterým se 
nepodařilo z Prahy uprchnout. 

České povstání si vyžádalo v Praze a jejím okolí 
přibližně 3 700 lidských životů, na českém a morav
ském venkově zahynulo dalších asi 8 tisíc lidí. 
V důsledku bojů o Prahu bylo zabito přes 300 Vla
sovců, 1 000 Němců a 692 vojáků Rudé armády. 
Nacistické krutosti posledních dní vyvrcholily 
na některých místech ve stejně krutou odplatu 
na německých vojácích a civilistech. Po převzetí 
moci revolučními orgány a za podpory sovětských 
vojáků tyto excesy ustaly. Mementem zůstává, že 
v našem národě se našlo dost lidí, kteří byli ochotni 
ve jménu svobody obětovat své životy. Čest jejich 
památce!

Alois Rula, zdroj Wikipedie 

Generál Vlasov a příslušníci ROA

Maršál Koněv v Praze, květen 1945

Oznámení o kapitulaci Německa

Detail čepice příslušníků SS



–   Městská policie (dětský řidičák, výcvik psů 
a bojových umění)

–   Hasičský záchranný sbor (ukázka techniky 
a zásahu)

–   Český červený kříž (test znalostí ze základů 
první pomoci)

Vstupné:
dospělí 60 Kč; děti nad 100 cm 30 Kč;  
děti pod 100 cm zdarma, 
děti z Klokánku, náhradních rodin Fondu 
ohrožených dětí a dětské domovy zdarma

Fond ohrožených dětí,  � Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 224 236 655, 224 221 137 
mobil: +420 724 667 888, e-mail: zdts@seznam.cz  
www.fod.cz

Správa státního zámku v Hořovicích  �
Vrbnovská 22, 268 01 Hořovice 
tel./fax: +420 311 512 479 
e-mail: horovice@stc.npu.cz, www.zamek-horovice.cz

Pohádkové prohlídky
8. a 9. 5. – začátky prohlídek po oba dny jsou: 
10.00; 11.00; 12.00; 13.30; 14.30 a 15.30 hod. 
Délka prohlídky je cca 50 minut.

Z důvodu velkého zájmu veřejnosti o tyto prohlíd-
ky doporučujeme využít on-line předprodej vstu-
penek nebo předprodej přímo na níže uvedených 
kontaktních spojeních zámku. 

Tím ale naše pozvání nekončí…
V neděli 6. června od 10.00 do 16.00 hodin 

proběhne na našem zámku již 8. ročník populární 
akce „Zámecké slavnosti“. Pořádajícími jsou již tra-
dičně správa zámku a Fond ohrožených dětí. Akce 
je dárkem dětem žijícím v náhradních rodinách 
a Klokánku, otevřena je široké dětské i rodičovské 
veřejnosti. Výtěžek již tradičně věnujeme na pod-
poru projektů Fondu ohrožených dětí. 

Nejvíc nej z chystaného programu
–   prohlídka expozic zámku (zdarma)
–  tvůrčí dílna (malování na kameny a sklo)
–   tvůrčí dílna (zlacení přívěsků)
–   horolezecká stěna, trampolína, lukostřelba 

a další 
–   soutěže pro děti (zapomenuté sportovní 

disciplíny)

Zámek v Hořovicích dětem
Věděly jste, děti, že na zámku v Hořovicích se občas dějí pohádkové věci? Je to tak! Ale 
pokud nepřijedete a nepřesvědčíte se samy na vlastní oči, neuvěříte. Vezměte rodiče 
a přijeďte na nezapomenutelné kostýmované prohlídky, letos s princeznou Ladou. 

Poznejte Moravský kras i jinak
Moravský kras je znám především díky svým unikátním 
krasovým útvarům a zachovalé přírodě. Mezi další jeho 
skvosty však rozhodně patří i tradiční výrobky a produkty 
oceněné značkou MorAVský krAs regionální produkt®.

Značku uděluje certifikační 
komise kvalitním výrobkům, které 
jsou jedinečné ve vztahu k regionu 
a nepoškozují jeho životní prostředí. 
Takové jsou třeba nádherně malova-
né kameny paní Čermákové či origi-
nální skleněné šperky paní Jonicové. 
Z dalších místních produktů se znač-
kou pyšní ručně malované hedvábí, 
klasické šlové zástěry a barchetové 
šaty, originální umělecká litina, včelí 
produkty, mýdla, umělé květiny z pří-
rodních materiálů, dřevěné hračky 
a hry, tvaroslovné a dekorativní peči-
vo, med a dokonce i pštrosí produkty. 
Při svých toulkách krajinou Moravské-
ho krasu zavítejte do Šošůvky na kozí 
farmu pana Sedláka či na ovčí farmu 
pana Korenka v Hlubokých Dvorech. 
„Tamější produkty jsem sama ochut-
nala a mohu je vřele doporučit,“ láká 
do Moravského krasu Magda Sedmí-

ková, národní koordinátorka Asocia-
ce regionálních značek. Vše můžete 
zapít pivem, limonádou či stolní 
vodou z Černé Hory.      

Jestli chcete vědět více o regi-
onálních produktech z Moravské-
ho krasu, podívejte se na stránky  
www.domaci-vyrobky.cz, kde nalez-
nete i informace o dalších deseti čes-
kých regionech s fungující regionální 
značkou. 

www.domaci-vyrobky.cz �

www.kampocesku.cz 16

KAM na výlet



284 01 Kutná Hora

tel./fax: +420 327 512 873
e-mail: vlasskydvur@kh.cz
http://guide.kh.cz
http://www.kutnahora.cz

turistická destinace Kutná Hora a okolíturistická destinace Kutná Hora a okolí

Navštivte Kutnou HoruNavštivte Kutnou Horu

Přijeďte do Kutné Hory za kulturou
7. 5. Den Evropy
Oslavy Dne Evropy proběhnou na Palacké-
ho náměstí. Vystoupí Mig 21, Josef Zíma, 
Alžbětiny Sosny a další, akci moderují 
Andrea Verešová a Míra Hejda.
www.kutnahora.cz 

8. 5. GASK
Slavnostní otevření Galerie Středočeského 
kraje v Jezuitské koleji. www.gask.cz 

20. 5. Koncert v kostele  
sv. Jana Nepomuckého
Koncert u příležitosti zahájení oslav 
10. výročí zpřístupnění kaple Božího těla 
a kostela sv. Jana Nepomuckého veřejnosti.
http://guide.kh.cz

22. 5. Čáslavský strongman
Silácký závod s mezinárodní účastí pro 
obdivovatele silných mužů, na své si 
přijdou i příznivci dobré zábavy.
www.meucaslav.cz

30. 5. Chotkovské slavnosti 
Tradiční slavnosti a dětský den na zámku 
Kačina. www.nzm.cz/kacina/ 

5.–12. 6. Mezinárodní hudební festival 
Hudební festival s mezinárodní účastí se 
koná v historických objektech města.
www.mfkh.cz

17.–26. 6. Operní týden
Hudební festival přibližující díla význam-
ných hudebních skladatelů.
www.opernityden.cz

19.–20. 6. XIX. Královské stříbření 
Kutné Hory 
Každoroční gotická slavnost připomínající 
slavné tradice královského horního města 
Kutná Hora.
www.stribreni.cz

1. 7.–12. 9. Kutnohorské léto
Celoprázdninový kulturně zábavný festival.
www.kutnohorskeleto.cz

www.kampocesku.cz 17



Může se pochlubit bohatou historií 
a množstvím památek, počínaje odkrytými 
velkomoravskými stavbami až po architekturu 
městského centra. Historické jádro města bylo 
prohlášeno městskou památkovou zónou. Expo-
zice Slováckého muzea a Galerie Slováckého 
muzea vás seznámí s bohatými kulturními tra-
dicemi Slovácka. Uherské Hradiště a především 
Mařatice jsou také centrem vinařství. Historické 
sklepy určitě stojí za obhlídku a hradišťská vína 
za ochutnání. 

Okolí města je charakteristické rozmanitou 
krajinou a přírodními zvláštnostmi – řekou Mora-
vou s rozsáhlými lužními lesy s původní flórou 
a faunou. Nedaleko se nachází dvě podmanivá 
pohoří, Chřiby a Bílé Karpaty a neměli bychom 
zapomenout ani na Baťův kanál. To všechno činí 
z města atraktivní turistické centrum. Poznávat 
zdejší pamětihodnosti a přírodní krásy můžete na 
stezkách pro pěší, pro cyklisty, v koňském sedle 
i z koše balonu.

www.mesto-uh.cz, www.uherske-hradiste.cz �

Pozvání do Telče, 
do města renesance
Jsou města, která jsou nasvícena 
ze všech stran, a vy nevíte, kam se 
podívat, ale jsou městečka, kde 
při vstupu na náměstí zhlédnete 
neopakovatelnou divadelní scenérii 
měšťanských domů.

Právě zde můžete zažít jedinečná setkání 
s pohádkovými bytostmi, historickými osobnostmi, 
ale i objevit kouzla, která vám vyrazí dech. Zveme 
vás do Telče, do města šťastných lásek, s duchem 
renesance plného pohostinných lidí, nepřeber-
ného množství různorodé muziky, dobrého piva, 
starých příběhů, pověstí, pohádek. Ať přijedete 
kdykoliv, najdete si to své – fascinující večery na 
Prázdninách v Telči, historické slavnosti, kde se 
na náměstí nebo u kašny potkáte se Zachariášem 
z Hradce a jeho chotí, dny otevřených památek 
nebo řemeslné trhy, kde spatříte um lidí, kteří stále 
ovládají stará řemesla. Přijměte tedy pozvání vel-
komožného pána Zachariáše z Hradce do rene-
sanční Telče, a každý den i večer se vám promění 
v zážitek.

www.telc.eu �

Město roku 2009
Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón schválila vláda 
ČR v roce 1992. Jeho původním 
záměrem byla celková regenerace 
společenská, hospodářská, z hlediska 
životního prostředí a kulturní. Realizací 
Ministerstvem kultury od roku 1994 
se zdůraznily přínosy pro zachování 
a vhodné využívání kulturního dědictví. 

Soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci 
Programu regenerace MPR a MPZ od roku 1994 
zase vrátila programu plnou šíři. Krajská kola již 
druhým ročníkem podporují soutěživost a důvod 
k oslavám na krajské úrovni. Ukazuje, že není tak 
důležité množství památek nebo jejich stáří či 
startovní zachovalost nebo degradace struktur, 
ale vztah obyvatel a představitelů měst k odkazu 
minulosti a úsilí, jež dokáže postavit regeneraci 
města na přední příčku žebříčku hodnot a zorgani-
zovat složité regenerační procesy s účastí vlastníků, 
města a plejády odborníků. Vztah k památkám také 
zušlechťuje duši a zlepšuje sociální klima. Pak ne-
jde už jen o rehabilitaci stavebních struktur, umění, 
architekturu, prostředí, kde se nám dobře žije, ale 
o regeneraci duše a nápravu traumat minulosti 
a také o příklad pro ostatní. Na to se vyplatí přijet 
se podívat a zeptat se, jak to dokázali. Za to vše pat-
ří dík všem, kdo se na regeneraci měst podílejí. 

Přijeďte si užít atmosféru památek a historické-
ho prostředí a všímejte si umu architektů a řeme-
slníků, kteří dnes dokáží obnovit vrcholná díla 
umělců minulosti při zachování jejich autenticity 
a celistvosti. Objevíte úžasné podloubí a náměstí 
v Novém Jičíně a uvědomíte si, že to jde i bez ruši-
vých reklam. V Uherském Hradišti zhlédnete parter 
a kontinuální harmonický vývoj města až do sou-
časnosti. V Berouně zase atraktivní centrum města, 
které vstalo doslova z rozvalin, v Telči pohádkovou 
atmosféru snoubící přírodu a umění, v Klatovech 
město věží a velkých komplexů, v Přerově milé 
překvapení, které přiměje k zastavení a prohlídce 
zámku. 

Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc.,  
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Uherské Hradiště
Město Uherské Hradiště je odedávna přirozeným středem Slovácka – regionu se 
svébytným folklorem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem a překrásnými kroji.

Vítejte v Telči. Vy, kteří se k nám vracíte, i vy, kteří 
navštívíte naše město poprvé. Vy, kteří přijíždíte za 
kouzlem památek zapsaných na seznamu UNESCO, 
i vy, kteří se chystáte obdivovat přírodní krásy v okolí. 
A proč právě k nám? V letošním roce se každý z vás 
může stát hostem, obdivovatelem renesančního 
náměstí, impozantního zámku s pohádkovým par-
kem, kam vás zavedou nově vyznačené vycházkové 
trasy. Výstupem na věž sv. Jakuba vám utkví nezapo-
menutelný a jedinečný pohled na telčské teritorium. 
Telčské léto pro vás připravilo festivaly, historické 
slavnosti, koncerty, výstavy a mnoho dalších kultur-
ních, sportovních a společenských lákadel. Věřím, že 
si každý z vás vybere. Přeji vám krásné zážitky a hezké 
dny strávené v Telči. Mgr. Roman Fabeš,

starosta města Telče
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Otázka pro starostu Jiřího Bessera
Beroun se stal Historickým měs-
tem roku 2009. Co to pro Vás zna-
mená? 

Jsem šťastný, doopravdy šťastný. 
Ale říct, že je to jen můj úspěch jako 
starosty, by bylo příliš sobecké. Toto 
ocenění je úspěchem všech Berouňá-
ků, ať už těch, kteří byli členy rady a zastupitelstva 
města v uplynulém šestnáctiletém období, zvele-
bovali své domy v městské památkové zóně, anebo 
těch, kteří nám jen prostě drželi palce. Odcházet do 
starostenského důchodu s pocitem, že se v našem 
městě lidem dobře žije, a navíc zažít tu atmosféru, 
která vyhlášení Historického města roku ve Španěl-
ském sále Pražského hradu provázela, je ta největší 
odměna, které se mně na závěr mé dráhy komu-
nálního politika mohlo dostat. Své zkušenosti bych 
ale nechtěl jen tak uložit na dno šuplíku, a proto se 
do politického důchodu ještě nechystám. Získám-li 
důvěru voličů v nadcházejících parlamentních vol-
bách, kam kandiduji jako nezávislý za TOP09 s pod-
porou Starostů, budu se snažit o to, aby stát více 
vnímal obce jako partnery. Rád bych, aby si členové 
Parlamentu uvědomili, že právě obce a jejich zastupi-
telé jsou v každodenním kontaktu s občany, a o jejich 
potřebách toho proto vědí nejvíce. To je to poslední, 
čeho bych chtěl ještě v politice dosáhnout.

Berounské hradby patří mezi 
nejzachovalejší v Česku 

Svou městskou památkovou zónu vyhlásil 
Beroun v roce 1992 a o dva roky později ji začal 
postupně zvelebovat. Za tu dobu se vložené 
investice vyšplhaly na bezmála 600 milionů korun. 
Z historického hlediska jsou jednoznačně nejcen-
nější městské hradby, které vymezují celou oblast 
památkové zóny a patří mezi nejkomplexněji 
zachované opevnění u nás. Žádné jiné město se 
nemůže pochlubit dvojicí původně zcela shodných 
bran, navíc z doby nejstaršího budování městských 
opevnění v českých zemích. V jejich interiérech 
jsou výstavní prostory přístupné veřejnosti a je 
z nich krásný výhled na město. 

Pyšní jsou Berouňané samozřejmě i na své 
Husovo náměstí, které po ničivé povodni (2002) 
prošlo komplexní opravou, při níž se výrazně 
změnila jeho tvář. Vynikly opravené fasády a ští-
ty měšťanských domů i starobylost historického 
jádra města. Do centra města se vrátila i původní 
historická kašna z roku 1729. Za zmínku určitě stojí 
také pseudorenesanční Duslova vila z roku 1890, 
v jejímž přízemí sídlí městská galerie. 

Beroun je ideálním místem pro aktivní i pasivní 
odpočinek. Můžete se projít historickým centrem 
města, navštívit galerii nebo lesopark Městská hora, 
kde nedaleko 13,6 m vysoké rozhledny žijí také 
známí večerníčkoví méďové Vojta, Kuba a Matěj. 
Aktivní odpočinek nabízí Městský plavecký areál 
Tipsport laguna, nová in-line dráha či jeden z nej-

modernějších skateparků v ČR. Dobrým důvodem 
k návštěvě města jsou také proslulé Hrnčířské trhy 
pořádané od roku 1997, vždy o druhém zářijovém 
víkendu. Od roku 2003 se v květnu konají také Jar-
ní hrnčířské a řemeslné trhy, které letos připadnou 
na 8. a 9. května. Navíc 19. června si město histo-
rickým průvodem v čele s Přemyslem Otakarem II. 
připomene již 745. výročí svého založení. Přijeďte, 
určitě nebudete litovat. 

www.mesto-beroun.cz �

Královské město Beroun se od 13. dubna pyšní prestižním titulem Historické město 
roku 2009. Město na řece Berounce má přes 18,5 tisíc obyvatel a jeho dominantou 
jsou dvě věžové brány z přelomu 13. a 14. století nebo budova radnice na Husově 
náměstí, jejíž současná pseudobarokní podoba pochází z roku 1903. 
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Klatovy se o své památky a památkové rezerva-
ce starají nejlépe ze všech měst Plzeňského kraje, 
proto jim byla zaslouženě udělena cena za I. místo 
v kraji za rok 2009. Ocenění a finanční odměnu pře-
vzala místostarostka Klatov Mgr. Věra Tomaierová 
ve Španělském sále na Pražském hradě.

Z pohledu měst je největší přínos Programu 
regenerace spatřován v jeho nepřetržité soustav-
nosti. Program regenerace zařadil péči o kulturní 
památky a regeneraci památkově chráněných úze-

mí mezi priority místní politiky, aktivizoval a moti-
voval všechny ke koncepční a koordinované péči 
o kulturní hodnoty v rámci sociálního a ekonomic-
kého rozvoje území. Také město Klatovy se ve své 
každoroční systémové starostlivosti o městskou 
památkovou zónu velice proměnilo. A proto byla 
cena za I. místo v kraji po zásluze udělena právě 
Klatovům.

www.klatovy.cz �

Historické město
Sdružení historických sídel Čech, Moravy 

a Slezska je dobrovolná, zájmová a nevládní 
organizace sdružující historické obce, na jejichž 
území jsou zachovány významné kulturní hod-
noty, zejména nemovité památky. Vzniklo z ini-
ciativy měst koncem roku 1990. Jeho činnost 
se ve všech aspektech soustřeďuje na uchová-
ní, ochranu a trvalou využitelnost kulturního 
dědictví. Program regenerace ustavilo MK ČR 
ve spolupráci se Sdružením už v roce 1992. Od 
tohoto Programu se odvíjí soutěž o Cenu za nej-
lepší přípravu a realizaci Programu regenerace 
MPR a MPZ spojenou s udělením titulu Historic-
ké město roku, kterou Sdružení organizuje od 
roku 1994.

www.shscms.cz   �
www.ehd.cz 

Historie města je neodmyslitelně spjata 
s významnou kapitolou evropských dějin – husit-
stvím. V roce 1420 zde husité pod vedením Jana 
Žižky založili opevněné vojenské ležení, odkud 
podnikali své válečné výpravy. Během staletí pro-
šel Tábor mnoha proměnami, ale svůj středověký 
charakter si uchoval až dodnes. Připomíná ho 
pozůstatek středověkého opevnění, spletitý laby-
rint podzemních chodeb a jediná věž původního 
hradu Kotnov s přilehlou Bechyňskou bránou. His-
torické jádro města je díky unikátnímu systému 
zástavby a množství zachovalých památek měst-
skou památkovou rezervací. Po příjezdu do Tábora 
určitě zamiřte na Žižkovo náměstí, jemuž vévodí 
monument slavného vojevůdce. Nevynechejte ani 
návštěvu Husitského muzea, jehož expozice jsou 
umístěny v prostorách pozdně gotické radnice. 
Krásný pohled je i na fasády starých měšťanských 
domů, v jejichž výzdobě se harmonicky mísí sta-

vební slohy – pozdní gotika s renesancí, barokem 
i rokokem. Za zmínku také jistě stojí nedaleký 
barokní chrám v Klokotech – známé poutní mís-
to. Oázou klidu v rušné části města je botanická 
zahrada, kde se na ploše 2,5 ha nalézají sbírky hos-
podářsky významných rostlin a skleníky s ukázka-
mi teplomilné flóry. V samotném centru města se 
rozprostírá nejstarší údolní nádrž ve střední Evro-
pě zvaná Jordán. Zajímavou expozicí je Táborský 
poklad s unikátním nálezem téměř 4 000 stříbr-
ných mincí z jagellonského období.

Od roku 1993 se město Tábor aktivně zapojuje 
do Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón. Město 
Tábor je zodpovědné za zpracování a realizaci Pro-
gramu regenerace, organizačně zajišťuje činnost 
při opravách památek, a významnou měrou se 
tak podílí na realizaci rozvoje památkového fondu 
České republiky. 

Klatovy
Královské město Klatovy bylo založeno roku 1260 českým králem 
Přemyslem Otakarem II. V roce 2010 si tak připomíná 750 let své 
existence.

Ministerstvo kultury na konci kalendářního roku 
vyhlásilo 16. ročník soutěže O cenu za nejlepší pří-
pravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. 
Za rok 2009 byl Tábor oceněn prvním místem v rám-
ci Jihočeského kraje. Jako krajský vítěz postoupil 
společně s dalšími 13 městy do celostátního kola, 
a zúčastnil se tak slavnostního vyhlášení soutěže 
Historické město roku, které proběhlo 13. dubna 
2010 při příležitosti Mezinárodního dne památek 
a sídel ve Španělském sále Pražského hradu.

V příštím roce oslaví město Tábor výročí 50 let 
od prohlášení historického jádra města za měst-
skou památkovou rezervaci.

www.tabor.cz �

Tábor – jihočeské  
historické město roku 2009
Město Tábor patří díky architektonickým památkám a zajímavé přírodní poloze 
k turisticky atraktivním místům. Rozhodně stojí za to se zastavit, nechat se 
vtáhnout do děje rytířských soubojů, středověkého hodování nebo se jen vydat  
do křivolakých uliček Starého města a prohlédnout si architektonické skvosty, 
které se staly němými svědky středověké minulosti.
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Počátky Nového Jičína, jenž byl založen na kři-
žovatce důležitých obchodních cest, spadají do 
2. poloviny 13. století. První písemná zmínka o měs-
tě však pochází až z roku 1313, kdy byly městu udě-
leny králem Janem Lucemburským první městské 
výsady. Mimořádná koncentrace historicky cenných 
budov v samotném jádru města vedla v roce 1967 

ta a dnes slouží Městskému kulturnímu středisku. 
Díky rozsáhlé rekonstrukci v letech 2008 a 2009 se 
na centrální plochu náměstí po více než 120 letech 
vrátila socha svatého Mikuláše, byla načrtnuta ces-
ta, která náměstím staletí úhlopříčně vedla, a nově 
se objevily vodní prvky – Fontána času a kašna 
sv. Mikuláše. Střed náměstí nadále zdobí morový 
sloup z počátku 18. století a kamenná kašna se 
sousoším tančících sedláků. Monumentální vzhled 
náměstí vkusně doplňuje novobarokní helmice 
nad renesančním ochozem kostelní věže chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie.

Součástí městské památkové rezervace je také 
renesanční Žerotínský zámek, dnes sídlo Muzea 
Novojičínska se stálou a svým druhem ojedinělou 
expozicí klobouků, které se ve městě vyrábějí již od 
roku 1799. Díky tomu Nový Jičín získal svůj přívlas-
tek a je označován jako město klobouků. V muzeu 
jsou dále k vidění výtvarná díla nejvýznamnějších 
umělců Novojičínska nebo historická expozice 
města prezentující období od prvopočátků do 
konce 18. století. Kromě stálých expozic se zde 
pořádají také další výstavy.

Informační centrum,   �
Úzká 27, 741 01 Nový Jičín 
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz 
www.icnj.cz 
www.novy-jicin.cz

k jeho prohlášení za 
městskou památ-
kovou rezervaci. 

Nejstarší částí 
a chloubou Nové-
ho Jičína je pravi-
delné, čtvercové 
náměstí, které 
patří k nejkrásněj-
ším v naší zemi. 

Najdeme zde cenné měšťanské domy někdejších 
bohatých obyvatel, na všech stranách doplněné 
podloubím. Mezi množstvím nádherných staveb 
vyniká pozoruhodný renesanční dům s dvoupod-
lažními lodžiemi, známý pod názvem Stará pošta. 
Dům byl postaven roku 1563 pro purkmistra Ond-
řeje Řepu. Roku 1787 zde byla zřízena dědičná poš-

Město Přerov se může pochlubit jedním 
z nejznámějších nalezišť kostí mamutů a dalších 
pravěkých zvířat, ale také zachovalou městskou 
památkovou zónou, která se nachází na Horním 
náměstí. Tato historická část města je obehnána 
komplexem středověkých hradeb s deseti baštami, 
střílnami a fortnou, což je výpadní ulička spojují-
cí Horní náměstí s nábřežím řeky Bečvy. Náměstí 
lemují měšťanské domy z 15. a 16. století. Nej-
vzácnější dům s číslem 31 – Korvínský – získal své 
jméno podle nedoloženého pobytu uherského 
krále Matyáše Korvína. Dominantu města, kterou 
je bezesporu přerovský zámek, uvidíte také v té-
to městské památkové zóně. Věž zámku má výšku 

Vážení přátelé, 
dnešní pozvání do Přerova 

je netradiční. Chtěli bychom 
se totiž pochlubit vítězstvím 
v krajském kole soutěže o Cenu 
za nejlepší přípravu a realizaci 
Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací 
a městských památkových 

zón za rok 2009. Pro mnoho lidí může být toto oce-
nění překvapivé, vždyť Přerov je veřejností vnímán 
více jako město průmyslové než historické. O tom, 
že jsme vyhráli zaslouženě, se můžete přesvědčit, 
když Přerov navštívíte. Dobrou příležitostí je folklorní 
festival V zámku a podzámčí 18. a 19. června nebo 
Svatovavřinecké hody 6.–8. srpna. Těšíme se na vaši 
návštěvu.

Ing. Jiří Lajtoch, primátor

43 metrů a na vrchol se dostanete po 72 schodech. 
Nyní uvnitř zámku sídlí muzeum nesoucí jméno po 
světově známém pedagogovi Janu Amosu Komen-
ském, který v Přerově působil. V muzeu se můžete 
seznámit s rozsáhlou sbírkou Komenského map, 
archeologickými sbírkami nebo expozicí školních 
tříd od 17. století. Před zámkem naleznete pomník 
přerovského rodáka Jana Blahoslava.

Městské informační centrum Přerov  �
Kratochvílova 14 (pasáž)  
750 02  Přerov 
tel., fax: +420 581 217 187 
www.prerov.eu

Přerov

Nový Jičín 
Nový Jičín se stal vítězem krajského kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu 
a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón 
v Moravskoslezském kraji. V tomto prestižním klání město dosáhlo největšího 
úspěchu v roce 2001, kdy v celostátním kole zvítězilo a získalo titul Historické 
město roku 2001. Milion korun, který za toto vítězství Nový Jičín obdržel, věnoval 
českým městům, obětem tehdejších povodní. Přijměte pozvání do tohoto 
pohádkově krásného města, v kterém během celého léta probíhá bohatý kulturní 
program vrcholící městkou slavností 4. a 5. září.
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Opět přináší poutavé čtení s velkým množstvím 
praktických informací a je také samozřejmostí, že 

v novém čísle nebudou chybět dobré tipy na výle-
ty, nabídky služeb nebo pozvánky na kulturně spo-
lečenské, sportovní i zábavní akce. Noviny mají čty-
řiadvacet plnobarevných stran a jejich distribuce je 
již tradičně zajištěna prostřednictvím sítě turistic-
kých informačních center, vybraných gastronomic-
kých a ubytovacích zařízení, k dispozici budou také 
na vybraných památkových objektech. Čtenářům 
Kam po Česku se tyto turistické noviny dostanou 
do rukou jako příloha červnového vydání. Cizoja-
zyčné mutace budou k dostání mimo jiné také na 
zahraničních zastoupeních agentury CzechTourism 
v Polsku, Německu, Rakousku a na Slovensku.  

Napište nám, jak se vám nové letní vydání 
Turistických novin líbilo…

www.vychodnicechy.info �

Turistické noviny Východních Čech
Destinační společnost Východní Čechy vydává další letní číslo oblíbených 
Turistických novin pro region Východní Čechy. Čtenářům se dostane do 
rukou již počátkem května. 

Projekt Turistické noviny pro region  Východní Čechy je spolufinancován  
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. (OKO)

Dvacet sedm překážek je umístěných na ži-
vých stromech ve výšce od dvou do osmi metrů. 
Nevšední adrenalinový zážitek na vás čeká na dvou 
superdlouhých lanovkách napříč sjezdovkou v dél-
ce 90 a 100 m, ve výšce až 15 m. 

A jak se k nám dostanete?
Ze všech směrů autem a také od vlakového 

a autobusového nádraží vás navede městský infor-

mační systém, držte se směrovek „Lyžařský vlek“, 
případně „Lanové centrum“. 

Více informací najdete na www.peklak.cz. 

Turistické informační centrum  �
Staré náměstí 78, 560 02  Česká Třebová 
tel.: +420 465 500 211 
www.ceska-trebova.cz

Kam za zážitkem?  
Do lanového centra Peklák v České Třebové!
Lanové centrum zahájilo svůj provoz 1. 5. 2010. Park se nachází ve Ski areálu 
Peklák v jeho dolní části, v krásném prostředí lesa. 
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–  Fotosoutěž na téma Postřehy ze Železnohor-
ského regionu.

–  Putování za pověstmi Chrudimska-Hlinecka.

Více informací o celkovém území, kulturních 
akcích a soutěžích najdete na www.zelezneho-
ry-hm.cz a www.maszr.oblast.cz, nebo vám je 
rádi poskytnou informační centra regionu.

Dominantou Železných hor je impozantní zří-
cenina hradu Lichnice. Na území regionu leží nej-
větší rekreační lokalita Pardubického kraje – Seč-
ská přehrada.

Centrála občanského sdružení Železnohorský 
region se nachází v Heřmanově Městci. Domi-
nantu města tvoří kostel sv. Bartoloměje, zámek 
s anglickým parkem a nedaleký hřebčín. Je zde 
také komplex židovských památek. Přijměte tedy 
pozvání do tohoto kraje s řadou kulturně historic-
kých památek, přírodních zajímavostí a volnoča-
sových aktivit. V nynější době vznikly také tři nové 
trasy, které mapují vodní plochy a díla v regionu, 
tento projekt je pojmenován Z potůčku potok, 
z říčky řeka. Turistická sezona je pravidelně zahajo-
vána čtyřdenní akcí Dny Železnohorského regionu, 
které se pravidelně konají v půlce dubna. Dovolte 
nám pozvat vás na pár stěžejních akcí regionu:
–  Tradice Železnohorského regionu: 19. 6. 2010 

v areálu rozhledny Barborka v Horních Raško-
vicích. 

–  XV. ročník prodejní výstavy Babí léto na Želez-
ných horách: 17.–18. 9. 2010 v Autokempinku 
Konopáč. Na tuto výstavu navazuje  
XXX. ročník prodejní výstavy Svinčany 2010:  
17.–19. 9. 2010.

Nyní bychom vám rádi představili ještě pár sou-
těží, kterými si můžete zpestřit návštěvu regionu:
–  Velká razítková soutěž Železnohorského 

regionu. 

Hustá síť vycházkových tras a cyklotras vás 
dovede nejprve pod Ivanskou skálu, kde po zdolání 
asi deseti metrů vstoupíte na plošinu s vyhlídko-
vým altánem a jeskyní poustevníka Ivana. K místu 
se váže nejedna pověst o poustevníku samém, ale 
také se traduje, že se zde ukrývali Čeští bratři. Altán 
je příjemným odpočinkovým místem s vyhlídkou 
do údolí Javornického potoka. Od skály pokraču-
jete dál, až dojdete k nejvyhledávanějšímu místu 
celého přírodního parku, kterým je Ivanské jezero. 
Romantická vodní plocha s ostrovem není sice sku-
tečným jezerem, ale umělou vodní nádrží. Přehrada 
byla postavena v roce 1907, je 82 m dlouhá a 7 m 
vysoká. 

Od Ivanského jezera je to necelý jeden 
kilometr k dalšímu výletnímu místu, kterým je 
Studánka. Zdejšího vydatného prameniště bylo 
využíváno k lázeňským účelům, což dokládá zdě-
ná kaple stojící nad jednou ze studánek. Původní 
lázeňské budovy s restaurací vznikly v 18. století 
a dnes prochází nákladnou rekonstrukcí. Přesto 
je přírodní park Včelný dost dobrým tipem na 
výlet z Rychnova nad Kněžnou, kam vás zavede 
červená i žlutá turistická značka. 

Kam z Rychnova nad Kněžnou? 
Dobrým tipem třeba pro rodinný výlet je trasa lesopark Včelný – Ivanské jezero – Studánka. 
Zavede vás do překrásného údolí Javornického potoka, pouhé 3 km od Rychnova nad Kněžnou. 
Místo samo je už více než dvě století oblíbeným výletním cílem obyvatel města i jeho návštěvníků. 

Městské informační centrum  �
Svatohavelská 105 
516 01  Rychnov n. Kněžnou 
tel./fax: +420 494 539 027 
e-mail: mic@rychnov-city.cz 
www.kulturark.cz 
www.rychnovsko.cz

10 m vysoká Ivanská skála

Stoletý obyvatel a strážce jezera

Ivanské jezero

Trasa je vhodná pro cyklisty,  
kočárky a in-line brusle

fo
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www.3athlon.com

Tradice Železnohorského regionu v areálu rozhledny Barborka

Přehrada Seč

Železnohorský region
Železnohorský region se rozkládá v Pardubickém kraji na 
pomezí dvou turistických oblastí: Pardubicko a Chrudimsko-
-Hlinecko. Zahrnuje území pěti svazků obcí a je venkovskou 
oblastí částečně se rozkládající v CHKO Železné hory s velkým 
potenciálem pro rozvoj v oblasti venkovské turistiky. 
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Málokdo 
ví, že v do-

mech s pamětí 
věků žijí skřítci. Jsou hodní, veselí, sta-
rostliví a pečlivě svůj dům chrání před 
bubáky, jako je zloba, závist, lež a pýcha. 

Vždycky jednou za rok se všichni skřít-
ci a víly scházejí u katedrály sv. Ducha, 
aby si popovídali a poradili se, jak nej-
lépe svůj dům ochránit. Pojďte se i vy, 
děti a dospěláci, společně podívat, kde 
jednotliví skřítkové a víly bydlí, poznej-

te dlouholetou historii města, nakouk-
něte do starobylých uliček a zákoutí nebo 
zkuste postavit dominantu města – Bílou 

Rok 2010 – Rok architektury
Město má z hlediska české moderní architek-

tury a urbanismu výjimečné postavení. Nejméně 
třikrát bylo ohniskem progresivní tvorby. Poprvé 
tomu bylo počátkem 20. století, když osvícený 
starosta František Ulrich zaměstnal mladého archi-
tekta Jana Kotěru. Podruhé se do dějin zapsalo ve 
dvacátých letech, když tentýž starosta získal pro 
spolupráci s městem Josefa Gočára. Do třetice se 
dostalo na výsluní v roce 1947, kdy na mezinárodní 

výstavě bydlení v Paříži představilo svou rozvojo-
vou koncepci navrženou Gočárovými žáky (Josef 
Havlíček a František Bartoš). 

Počátkem 21. století dává město příležitost 
soudobé architektuře. Nejvýznamnější a také nej-
diskutovanější stavbou je nová budova Studijní 
a vědecké knihovny, oceněná titulem Stavba roku 
2009.  Jakub Potůček

Rok 2010 je v Hradci Králové vyhlášen Rokem 
architektury, který po celý rok budou připomínat 
mnohé doprovodné akce, jako například:
18. 5. – 26. 9. Josef Gočár (1880–1945): Tvůrce 
moderního Hradce Králové – výstava nerealizo-
vaných projektů arch. Gočára.
21. 6. – 31. 8. Bíle noci na Malém náměstí 
– výtvarné a světelné oživení prostoru Malého 
náměstí.
8.–9. 9. Symposium Gočár za účasti historiků, 
archivářů a architektů zhodnotí posledních sto let 
vývoje Hradce Králové.

1. 7. – 30. 10. Salon hradeckých architektů 
– výstava současné tvorby architektů působících 
v Hradci Králové.
Celoročně – Po(d)chodem vchod – Walk Thru Gal-
lery – galerie v podchodu pod tř. Karla IV.

? Víte, kolikáté výročí narození letos oslaví 
arch. Josef Gočár? Pokud ano, napište do  
15. 5. na turista@mmhk.cz.  Pro tři ze 

správných odpovědí má Magistrát města Hradec 
Králové připravené opravdu zajímavé ceny. 

Více na…
Statutární město Hradec Králové   �
Československé armády 408 
502 00 Hradec Králové 
www.hradeckralove.org  
www.calendariumregina.cz  
www.walbrzych-hradec.eu

Putování pohádkovým Hradcem 
Králové se lvíčkem Gustavem 
„V noci, když staré domy na Velkém náměstí usínají, vyskočí 
ze sklepa jednoho z nich malinká bytost. V ruce drží kamínek, 
kterým když ťukne o zem, začnou se dít věci...“ 

Rok architektury v Hradci Králové
Město leží na soutoku řek Labe s Orlicí v severovýchodních Čechách a patří jak 
k největším, tak i nejvýznamnějším městům ČR. Je stotisícovou krajskou metropolí 
východních Čech, kde mají sídla státní instituce, významné firmy, muzea, galerie, 
divadla a další kulturní či sportovní organizace. Je také městem univerzitním se 
šesti fakultami třech vysokých škol. 

věž! Od června do září se na vás v Hradci 
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Arcibiskupský 
zámek a zahrady 

v Kroměříži,  
památka UNESCO

Knížecí holdování a jarmark 
lidových řemesel
Dvoudenní akce s podtextem  
Post belum pax – Po válce mír
s bohatým kulturním programem
4.–5. června na Velkém náměstí v Kroměříži
telefon: +420 573 321 111

Den tance a jarmárek
Vystoupení tanečních klubů, kroužků  
a souborů z Kroměříže a širokého okolí
12. června dopoledne na Velkém náměstí 
v Kroměříži
telefon: +420 573 500 583

Zemědělská výstava 
Kroměříž 2010
Přehlídka moderní zemědělské techniky 
a technologie, potravinářského průmyslu 
i živočišné výroby, včetně atrakcí pro děti
12. června v areálu Navos, a. s.,  
v Kotojedech u Kroměříže
telefon: +420 573 341 382, +420 573 321 201

Podrobnosti na www.mesto-kromeriz.cz

Bavte se s námi!

Stačí jen zatočit klikou nebo zmáčknout tlačítko 
na klávesnici, a vzápětí se dozvíte zajímavé infor-
mace nejen o historii města, pamětihodnostech, 
významných osobnostech, ale i o současnosti 
Uherského Brodu. Kromě české verze je možné 
získat informace v anglickém a německém jazyce. 
Všechny památkové objekty na stezce jsou ozna-
čeny tabulkami s popisem. Putování vám rovněž 
zpříjemní odpočinkové zóny. Stezku městskou 
památkovou zónou jistě ocení nejen milovníci his-
torie a rodiny s dětmi, ale může se stát zajímavou 
inspirací i na školní výlet. Celý okruh je navíc bez-
bariérový a tlačítka na zvukových průvodcích jsou 
opatřena braillovým písmem, proto jej lze doporu-
čit i handicapovaným návštěvníkům. 

Město Uherský Brod  �
Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod 
tel.: +420 572 615 111, e-mail: posta@ub.cz 
www.uherskybrod.cz

Městské informační centrum  �
Mariánské náměstí 2187, 688 01 Uherský Brod 
tel.: +420 572 615 125, e-mail: mic@ub.cz 
http://turista.ub.cz/

Krásu a zajímavosti jednotlivých památkových 
objektů, jako je dominikánský kostel a klášter, 
Chrám Mistra Jana Husa, Panský dům, Muzeum 
J. A. Komenského aj., vám ve městě poodhalí nauč-
ná stezka nacházející se v jeho historickém jádru. 
Okruh je 1 660 m dlouhý a začíná v jižní části měs-
ta. Stezka je doplněna pěti zvukovými průvodci. 

Poznejte královské město Uherský Brod
Přijměte pozvání do Uherského Brodu, královského města, jehož bohatá historie 
se zrcadlí v řadě pamětihodností. Ty nejzajímavější můžete poznat prostřednictvím 
stezky městskou památkovou zónou.

Slavnosti chřestu 
Ivančice
21. a 22. května 2010

Prodej čerstvého chřestu
Chřestová restaurace
Chřestová menu
Chřestové speciality na náměstí
Degustační zóna
Kulturní program
Tradiční trhy

www.kic.ivancice.cz �

foto ©  Robert Kovář: Foťte naše město 2007 www.kampocesku.cz 25

KAM na výlet



1.  Jak se jmenuje pohádka, ve 
které chtěla baba upéct děti?

a) O strašidelné chaloupce
b) O perníkové chaloupce
c) O chaloupce strýčka Toma

2.  Koho nenajdete v této 
pohádce?

a) děti 
b) babu 
c) vodníka 

3.  Jak se jmenovala zlá baba,  
která si chtěla děti upéct?

a) Jéjébaba
b) Ježibaba
c) Ježčíbabka

4.  Jak se jmenovaly děti,  
které chtěla baba upéct?

a) Jeníček a Madlenka
b) Jiříček a Mařenka
c) Jeníček a Mařenka

5.  Kde se děti v této pohádce 
ztratily?

a) v horách
b) v lese
c) v nákupním centru

Perníkový test
6. Proč vylezl  
kluk na strom?
a) aby viděl světýlko
b) aby si sedl na bidýlko
c) aby našel ulítlého papouška

7. Co loupaly děti  
z chaloupky?
a) oříšky
b) perníčky
c) březovou kůru

8.  Co odpověděly děti, když se 
baba ptala, kdo jí to loupe 
chaloupku?

a) „To je jen větříček!“
b) „To je jen pavouček!“
c) „To je jen deštíček!“

9.  Kam zavřela baba chlapce, 
aby si ho mohla vykrmit? 

a) do garáže
b) do skříně
c) do chlívku

10. Co nepatří do perníku?
a) maso
b) mouka
c) med

11.  Které město u nás  
proslavil perník?

a) Pardubice
b) Perníkovice
c) Protivín

12.  Kde najdete  
Perníkové hejtmanství?

a) v hlubokém lese
b) pod Kunětickou horou
c) v pohádce

13.  Proč se někomu dává 
perníkové srdce?

a) z lásky 
b) za vrásky
c) jako pomlázka 

14.   Jak dlouho se u nás  
peče perník?

a) nikdy se nepekl
b) od včerejška
c) už několik století

15.  Má baba v Perníkovém 
hejtmanství fousy?

a) ano
b) jen ráno, než se oholí
c) ne

?  Pokud znáte správné odpovědi, poproste rodiče a napište nám do 15. 5. na adresu 
redakce nebo na info@kampocesku.cz. Pro pět ze správných odpovědí máme 
připraveny volné vstupenky na prohlídku Perníkového hejtmanství. 
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Milé děti,

zavedem vás do pohádky, 
ráno tam a večer zpátky.
V té pohádce dozvíte se,
jak to bylo tenkrát v lese,

kde Mařenka s Jeníčkem
krmili se perníčkem.
No a dál to dobře znáte,
test si s námi uděláte.



O chaloupce  
z perníku trochu jinak

Nejdůležitější osobností tohoto pohádkového 
světa je samozřejmě paní Ježibaba. V Perníkové 
chaloupce je stále plno návštěvníků, dětí i dospě-
lých. Kdo u ní zaklepe, pozdraví a poprosí, určitě 
dostane perníčky. O paní Ježibabě z pohádky kolu-
je pomluva, že je zlá. Ale to není pravda! Jenom 
se rozzlobila na dva malé zloděje – na Jeníčka 
a Mařenku. Nezaklepali, nepozdravili, nepoprosili, 

kradli perníček a navíc ještě lhali, že to prý nějaký 
větříček! Drzouni! Vždyť to znáte: krást se nemá. 
Proto paní Ježibaba zapálila oheň v peci. Ale neboj-
te se! Vy jste hodné děti, jistě zaklepete a o perníč-
ky poprosíte, vy se pece bát nemusíte. 

A co ještě najdete v Perníkovém hejtmanství? 
No přece pohádky! Tedy pohádky přímo ne, ty si 
přečtete doma, ale chtěly byste vidět, jak vypadá 
třeba ohniště pro dvanáct měsíčků, saně pro Mrazí-
ka, úl pro včelku Máju nebo třináctá komnata? A co 
taková perníkářská dílna Ježibaby nebo pohádko-
vý les? Určitě chtěly, že? Tak vezměte rodiče a při-
jeďte se podívat do Muzea perníku. 

 Ježibaba Jolana 
Muzeum perníku   �
V Perníkové chaloupce č. p. 38, 533 52 Ráby 
tel.: +420 466 612 474, e-mail: info@pardub.cz 
www.pernikova-chaloupka.cz

Za sedmero horami a za devatero řekami najdete Perníkové hejtmanství. Zatímco 
o jeho hlavním městě se vedou spory (prý je to bájný Perníkov), úřad vlády 
Perníkového hejtmanství najdete v Perníkové chaloupce pod hradem Kunětická hora. 
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České Švýcarsko �
Hotel Beseda v Českém Švýcarsku
květen–říjen

Od května do října platí pro návštěvníky tohoto 
kraje top nabídka: při pětidenním pobytu (min. 
čtyři noci) v hotelu Beseda zaplatíte za jednu oso-
bu 450 Kč se snídaní, druhá osoba pak platí pouze 
100 Kč se snídaní. Možnost objednání polopenze 
nebo plné penze za výhodné ceny. Těšíme se na 
vaši návštěvu.

www.ceskehory.cz/hotelbeseda �

Chlumany �
Chlumanský trh
Každou první sobotu v měsíci od května do září
5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9.
Od 8 do 12 hod. se na volném prostranství u obec-
ního úřadu koná trh, kde dostanete ovoce, zeleninu, 
bylinky, med, houby, koláče, květiny, koření, potře-
by pro drobné chovatele a další tradiční produkty. 
Přijďte se podívat a nakoupit si čerstvé produkty, 
všichni jste srdečně zváni! Můžete nabídnout i svo-
je vlastní produkty.

www.chlumany.cz �

Ledeč nad Sázavou  �
Majáles v maskách
8. 5.
Na hradě v Ledči nad Sázavou se pořádá netradiční 
akce. Odpolední program pro děti od 14 hod. zahr-
nuje pohádky (divadlo Mimochodem), vystoupení 
šermířské skupiny Notorix Denatur, soutěže a tan-
cování. Večerní program pro dospělé od 17 hod. 
vám přinese vystoupení kapel Červená cihla, Ustře-
lená tikef a dalších. Občerstvení a náhradní prosto-
ry v případě deště zajištěny. Přijdete-li v masce, 
budete mít vstupné o polovinu levnější.

www.notorixdenatur.ic.cz �

Nové Město nad Metují  �
Mezinárodní den muzeí
Zveme vás do Městské galerie Zázvorka na výsta-
vu Sever a Jih, historie českých polárních výzkumů 
(do 31. 8.). Na přípravě výstavy se podílelo téměř 
sto českých polárníků. Současně zde do 30. 5. pro-
bíhá výstava Jan Juránek – fotografie, věnovaná 
100. výročí narození novoměstského historika, 
pedagoga a fotografa. V pondělí 17. 5. v 18 hod. 
proběhne v prostorách galerie koncert u příležitosti 
Mezinárodního dne muzeí a 18. 5. od 18 do 21 hod. 
bude možné navštívit muzeum i galerii zdarma. 

www.muzeum-mnmn.cz �

Náměšť nad Oslavou �
Folkové prázdniny  DOPORUČUJEME
24.–31. 7.
Jubilejní 25. ročník festivalu nabídne jako každým 
rokem vedle zástupců české hudební scény 
významné osobnosti světové worldmusic a folku. 
Evropská výjimečnost Folkových prázdnin spočívá 
v programové náplni, kdy výběr účinkujících souvisí 
se zvoleným tématem festivalu. Letošní téma nese 
název Oslavy, obřady, rituály. Bohatý doprovodný 
program doplňují divadla v rámci Divadelního dne, 
noční koncerty, odpolední Open scéna, Oranžová 
scéna, mezinárodní kolokvium a Hnízdo múz – fes-
tival tvůrčích dílen. Opomenuty nesmí zůstat ani 
výstavy konané nejen v zámeckém areálu. 

www.folkoveprazdniny.cz �

Lanškroun �
Oslavy 725 let od první písemné 
zprávy o městě Lanškroun, 29. 5.
Program oslav:
Místo konání: nádvoří lanškrounského zámku
9.00: Řemesla neznají hranic – lidové a umělecké 
řemeslnické trhy, středověká kovárna atd.
od 9.30: Hry pro děti, naučný program (psaní husím 
brkem, výroba pečeti, malování iniciál, malba vit-
ráží), sokolnické ukázky, lukostřelba 
10.00: Gotická katovna Ordál, výstava kolekce 
zbraní a zbroje 
10.30: Šermířské vystoupení a ukázka dobové střel-
by – Rytíři Svatého Grálu 
14.00: Slavnostní famfáry z oken zámku – středově-
cí trubači, slavnostní průvod 
14.30: Rytířský turnaj 
15.00: Oficiální zahájení, otevření výstav Záviš 
z Falkenštejna a jeho doba, Libuše Pilařová-Kverko-
vá – krajina – zátiší 
15.30: Gotická hudební skupina Codex 
16.15: Gotická katovna Ordál 
16.45: Dobové tance a odívání, ražba speciální 
pamětní mince k výročí města, zřízení zvláštní pře-
pážky pro ražbu zásilek příležitostným poštovním 
razítkem 
18.00: Koncert hudební skupiny One Brain s hosty
 
30. ročník jezdeckých závodů O hliněný pohár
XI. ročník Dne zemědělské školy, 8. 5. 
Parkurové závody s účastí až 100 startujících závod-
níků. V rámci Dne zemědělské školy se můžete pro-
jet kočárem, prohlédnout si výstavu zemědělské 
techniky či humoristickou výstavu Pavla Dvořáčka. 
Děti se mohou účastit dětského dne, jenž má na 
programu řadu soutěží o ceny, jízdu na koni, jízdu 
zručnosti s traktorem a malotraktorem a zábavné 
aktrakce. Pro návštěvníky je dále připravena ukáz-
ka výcviku psů a westernová ukázka ježdění. Den 
otevřených dveří je zase pro zájemce o studium na 
SZeŠ. Nebude chybět ani Festival řemesel.
Den školy 9–17, jezdecké závody od 10 hod.

www.lanskroun.eu �

Muzeum lidových staveb v Kouřimi �
Letnicové slavnosti a máje na Kouřimsku
29. 5. 
Od 10 do 16 hod. se konají letnicové slavnosti 
spojené s křesťanským svátkem sv. Ducha, průvod 
májovníků a tance pod májí jako oslava již probu-
zené přírody. Slavnosti budou doplněny loutko-
vým divadlem, dílničkami pro děti a soutěžemi. 
Ukázka práce včelaře s možností výroby ozdob ze 
včelího vosku. Přijďte prožít s dětmi pohodový den 
v krásném prostředí tradiční vesnice!

www.muzeumkolin.cz �

Vážení čtenáři,

v dubnu příroda opět předvedla, kdo je na Zemi 

pánem. Naučili jsme se zkracovat vzdálenosti, ale 

islandská sopka nám ukázala, jak je svět bez mož-

nosti létání veliký. 

Přejme si tedy, aby se nebe vyjasnilo (i když od toho 

politického to asi očekávat nemůžeme) a my si 

mohli užít ten krásný měsíc, kdy se stromy zahalí do 

závoje květů, milenci se vodí za ruce a někteří z nich 

zplodí Vodnáře, potomky vášnivého jara.

Pokud vás omamná příroda omrzí, nabízíme vám 

pestrý výběr akcí, které vás osvěží na duši stejně jako 

vlahý májový déšť. Můžete se s námi podívat třeba 

na oslavy výročí osvobození, na výstavu, městskou 

slavnost, jarmark, koncert či dokonce do pohádky. 

Přejeme vám příjemnou zábavu a nádherný květen. 

Jolana Uhlířová, Vodnář
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Štíty �
Den Mikroregionu Zábřežsko
22.5.
Sedmý ročník slavnostního dne třiceti obcí Mikro-
regionu Zábřežsko bude letos hostit město Štíty. 
Součástí dne plného zábavy, sportu a kultury bude 
i tradiční Štítecký jarmark. Na náměstí vás čekají 
prezentace obcí, fotografická výstava, dechová 
hudba, taneční, pěvecká a estrádní vystoupení. 
Navštívit můžete Acrobat Park Aleše Valenty nebo 
den otevřených dveří v základní škole. Na své si při-
jdou i děti. Nebude chybět ani kouzelnická show! 

www.stity.cz �

Železný Brod �
Železnobrodský jarmark – 20. ročník
11.–13. 6.
Město se promění v jedno velké zábavní centrum 
a ožije jarmarečním veselím. Na své si přijdou děti 
i dospělí milovníci adrenalinu – po celém měs-
tě najdete množství kolotočů. Zastánci klasiky si 
budou moci užít nákup rozličného zboží a jídla. Na 
Malém náměstí bude probíhat kulturní program. 
Největším „trhákem“ bude představení skupiny 
Walda Matuška revival band. Pro děti je připraven 
hudebně zábavný pořad Bambilionská jízda.

www.zeleznybrod.cz �

Rokycany �
Oslavy 65. výročí osvobození, 8. 5. 
V 10 hod. uvidíte na Masarykově náměstí historic-
kou rekonstrukci z května 1945 a poté pietní akt. Ve 
14 hod. program pokračuje v Muzeu na demarkační 
linii v Rokycanech otevřením projektu Nikdo nemá 
právo zapomenout, jehož součástí je kromě nových 
expozic také Naučná stezka československého stálé-
ho opevnění a Železné opony. Připraveny jsou ukáz-
ky jízdy historické techniky v terénu, ukázky Policie 
ČR a Hasičského záchranného sboru a od 15 hod. 
program pro děti zakončený táborákem. 

www.klub-vm.eu �

Uherský Brod �
Nejen za kulturou do Uherského Brodu 
15. 5. Oslavy osvobození města: rekonstrukce bitvy 
na Masarykově nám. v Uherském Brodě 
5. 6. Přijďte na svatbu!: účinkuje folklorní soubor 
Rozmarýn, atrium muzea J. A. Komenského
9.–11. 6. Musaionfilm 2010: 13. ročník přehlídky 
muzejních filmů, areál muzea J. A. Komenského
12. 6. XX. Brodský jarmark a Dny Naardenu
19. 6. Slovácký večer Olšavy: posezení u cimbálu
23. 6. Zahraniční folklorní soubory 2010: atrium 
muzea J. A. Komenského

www.ub.cz �

Pivovar Plzeňský Prazdroj �
Setkejte se s legendou Pilsner Urquell
Prohlídka pivovaru plná zážitků, která vede auten-
tickými místy, kde se pivo Pilsner Urquell od roku 
1842 vyrábí. Součástí prohlídky je ochutnávka 
nefiltrovaného a nepasterizovaného piva Pilsner 
Urquell čepovaného přímo z dubových ležáckých 
sudů v historických pivovarských sklepích (pro 
starší 18 let).
Otevřeno denně 8.30–18 hod., prohlídky ve 12.30, 
14. a 16. hod. (v létě a o víkendech častěji).
Výstava plakátů Bohumila Konečného „Bimby“ 
14. 5. – 31.7.
V návštěvnickém centru pivovaru můžete zhléd-
nout výstavu originálních reklamních plakátů zná-
mého českého malíře a ilustrátora, který se narodil 
v Plzni v roce 1918 a zemřel v roce 1990. 
Denně 8.30–18 hod., vstup zdarma.
Prolog Historického víkendu, 10. 6.
Divadelní představení Golem (SHŠ Gotika a Strašli-
vá podívaná), koncert skupiny Strašlivá podívaná, 
zábavné soutěže.
18–21 hod. na nádvoří pivovaru, vstup zdarma.

Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň 
tel.: +420 377 062 888
e-mail: visits@pilsner.sabmiller.com

www.prazdroj.cz �

Rajhrad �
15. šermířská show
22. 5.
Na hřišti za sokolovnou se koná vystoupení šermíř-
ských a kaskadérských skupin. Dále uvidíte orien-
tální tance, kejklíře, historickou módní přehlídku, 
dravé ptáky. Pro děti jsou připraveny zábavné sou-
těže, nebude chybět ani dobový jarmark a občer-
stvení. Účinkovat budou: Asmodeus, Poustevník, 
Carpe Diem, Novica, Poustevnik cave a další. Pří-
jemnou zábavu.

www.asmodeus.cz �

Třeboň �
Pohádkový zámek
24.–28. 5.
Netradičně pojatá prohlídka zámku a tajemných 
kasemat plných pohádkových postav: princezen, 
králů, vodníků a draků, které vás nejen postraší, ale 
také vám zahrají kouzelnou pohádku s písničkami 
O Jezerní královně a vodníku Tutínkovi. Začátky 
představení jsou vždy v celou hodinu. Prohlídku je 
lepší pro velkou velkou návštěvnost zarezervovat. 
Akce probíhá v interiéru, tudíž se hraje za každého 
počasí. 

www.zamek-trebon.eu �

Nové Město nad Metují �
Smetanovské dny 2010
5.–25. 5.
27. ročník hudebního festivalu nabídne dvoudenní 
přehlídku dětských pěveckých sborů mateřských 
a základních škol Novoměstská písnička, jarní 
koncert novoměstského orchestru a smíšeného 
pěveckého sboru Kácov i absolventské koncerty 
žáků ZUŠ. Vyvrcholením programu bude koncert 
Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Tomá-
šem Žídkem a sólistkou Editou Adlerovou. Součástí 
festivalu je také sjezd rodáků a přátel města. 

www.mestskyklub.cz �

Olomouc �
Pivní festival 
12.–15. 5. 
Od 14 hod. se na dostihové dráze Lazce koná nej-
větší pivní festival v České republice. Návštěvníci 
budou moci ochutnat okolo 100 druhů piva počí-
naje klasickými desítkami až po nejrůznější pivní 
speciály z produkce více než 25 pivovarů z ČR, regi-
onálních pivovarů a minipivovarů. Během festivalu 
vystoupí přední české hudební skupiny Kryštof, 
Žlutý pes, No Name, Mg 21, Turbo, Fleret, Metalin-
da, Xindl X, Kabát revival a další. 

www.pivnifestival.cz  �

Třebíč �
3. setkání harmonikářů 
15. 5. 
Již potřetí se do Třebíče sjedou amatérští harmo-
nikáři a heligonkáři všech věkových kategorií, aby 
předvedli, co nového se naučili. Kromě pozvaných 
harmonikářů vystoupí host večera – Brněnská heli-
gonka, která má ve svém programu především 
lidové písně z Moravy a známé skladby klasiků čes-
ké dechovky. Jak už se stalo zvykem, celým progra-
mem bude provázet a o dobrou náladu diváků se 
postará populární komik Pavel Kopecký.

www.mkstrebic.cz �

Pivovar Radegast Nošovice  �
Prohlídka pivovaru
Prohlídka seznamuje s historií pivovaru a zasvěcu-
je do tajů vaření nejoblíbenějšího moravského piva 
– Radegast. Součástí je ochutnávka piva v degus-
tační věži nad pivovarem, odkud je krásný výhled 
na Beskydské vrcholky v čele s Lysou horou. 
Otevřeno po–so 8–16 hod., rezervace nutná.

Pivovar Radegast, 739 51 Nošovice 
tel.: +420 558 602 566
e-mail: exkurze.radegast@pilsner.sabmiller.com

www.radegast.cz  �



O češtině fundovaně a zároveň hravě! 
Kniha vás lehce vtáhne do kouzel a tajů naší 
mateřštiny. Předloží vám historii mnoha místních 
a pomístních českých názvů – Českem se tedy 
tentokrát můžete nechat vést rodným jazykem. 
A nejen to, odhalí i původ mnoha slov ze světa 
módy, pomůže proniknout do pojmenování pří-
buzenských vztahů a přiblíží další zajímavá zákoutí 
češtiny. Tento jazykový průvodce vám také pomůže 
vyznat se v pravopisných zádrhelích, jako je psaní 
s a z nebo velkých písmen v názvech úřadů a insti-
tucí. Češtinu různých profesních prostředí vám 
představí formou komiksů. Kromě toho promluví 
o českém jazyce a svém vztahu k němu populární 
osobnosti.
Pevná vazba s potahem, 192 stran s barevně rozli-
šeným textem a komiksy, 279 Kč.

Petr Luniaczek
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? Víte, jaký je původ místního jména Vráž? 
Napište nám do 15. 5. na adresu redakce 
nebo na info@kampocesku.cz. Pro tři 

z nejvtipnějších odpovědí má Edice ČT připraveny 
zajímavé publikace.

S námi máte výběr!
Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 
síti nebo v internetovém knihkupectví České 
televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

V každém koutě jižních Čech narazíme na architektonic-
ké poklady postavené rukama našich předků. Turistický 
průvodce přibližuje památky nejen selského baroka, ale 
i roubenky a sakrální stavby. Najdete v něm 36 výletů zamě-
řených hlavně na tyto památky, jejich historii a vývoj, ale 
opomenuty nejsou ani okolní přírodní a jiné zajímavosti. Na 
výlety se můžete vydat pěšky i na kole. Přínosný je i přehled 
úseků nevhodných pro cyklisty s instrukcemi, kudy lze tyto 
úseky objet po silnicích. Text doplňují černobílé fotografie 
(přímo v popisu) a 3 barevné přílohy, nechybí rejstřík sídel 
a vrcholů. 

Námi doporučovaná kniha je k dostání ve většině jiho-
českých muzeí a v městských informačních centrech, 
nebo si ji můžete objednat na luniaczek@post.cz.

Petr Luniaczek
Putování za jihočeskou 
lidovou architekturou

Zkameněliny Novopacka

Nová Paka a celá podkrkonošská pánev je proslulá svou geologickou rozmanitos-
tí. Na poměrně malém území můžeme nahlédnout do pestré minulosti Země. 
Do povědomí veřejnosti se město Nová Paka a Novopacko zapsaly jako oblast 
s nálezy mnoha zajímavých minerálů – achátů, jaspisů, křišťálů, ametystů aj. Kro-
mě drahých kamenů zde lze nalézt velké množství zkamenělin. Právě pro hoj-
né nálezy permineralizovaných stonků rostlin je Novopacko nazýváno krajem 
zkamenělých stromů. Publikace přibližuje zejména prostřednictvím kvalitních 
snímků fosilní stopy fauny podkrkonošského permokarbonu – zkameněliny 
prvohorních rostlin a ryb. Popisuje také nálezy zkamenělých kmenů na staveništi 
prodejny Lidl. 

Námi doporučovaná kniha je k dostání v Městském muzeu Nová Paka.

O češtině 3
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Správné odpovědi a výherci
Soutěže duben 2010
Celkem došlo 1 415 odpovědí,  
z toho 1 309 e-mailů a 106 dopisů. 

Krajem Plzeňským, krajem tajemným
Otázka: Víte, kde je na území Plzeňského kraje k vidění snad nejstarší docho-
vaná architektonická památka na českém území?
Správná odpověď: Rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec
Celkem soutěžilo: 216 čtenářů, správné odpovědi: 199, špatné odpovědi: 17
Výherci: Soňa Marvanová, Ústí nad Labem; Jaroslav Honzík, Heřmanův  
Městec; Jaroslav Jeřábek, Česká Lípa; Leopold Šrot, Novosedly na Moravě; 
Tomáš Vejražka, Praha 13

Česká inspirace
Otázka: Víte, jaké je motto České inspirace?
Správná odpověď: Za kulturou nejen do Prahy
Celkem soutěžilo: 205 čtenářů, správné odpovědi: 200, špatné odpovědi: 5
Výherci: Tereza Cízová, Praha 10; Radka Drescherová, Děčín 9; Monika  
Karasová, Králův Dvůr; Jana Kratochvílová, Adamov; Iva Lainová, Kladno; 
David Fogl, Studená; Petr Knap, Nová Paka; Jakub Moravec, Letohrad

Z Edice ČT – Fanfárie
Otázka: Víte, jak se jmenuje další pohádková postavička, která se velmi  
podobá Františkovi a setkáváte se s ní v Kouzelné školce?
Správná odpověď: Fanynka
Celkem soutěžilo: 200 čtenářů, správné odpovědi: 187, špatné odpovědi: 13
Výherci: Anděla Matějková, Železný Brod; Marie Štecherová, Opařany; 
Samuel Otlík, Luhačovice

Rychnovské muzeum hraček
Otázka: Víte, co je chloubou této expozice z roku 1900?
Odpověď: 120 cm vysoká panenka s dobovou výbavou – vše zakázková  
výroba z roku 1900 
Celkem soutěžilo: 199 čtenářů, správné odpovědi: 195, špatné odpovědi: 4
Výherci: Lenka Hejduková, Zámrsk; Miluše Kyptová, Praha 6; Petr Kozojed, 
Opařany

Kartografie Praha
Otázka: Na kterém zámku se natáčela pohádka Zlatovláska?
Správná odpověď: b) Červená Lhota
Celkem soutěžilo: 238 čtenářů, správné odpovědi: 233, špatné odpovědi: 5
Výherci: Hana Pášová, Ústí nad Labem; Jana Štruncová, Plzeň; Petr Novotný, 
Chomutov

KAM pro děti – Strašně strašidelný test
Správné odpovědi: 1a; 2b; 3c; 4b; 5c; 6a; 7b; 8b; 9a; 10b; 11c; 12a; 13b; 14c; 
15 – vše je možné
Celkem soutěžilo: 69 čtenářů, správné odpovědi: 43, špatné odpovědi: 26
Výherci: Helenka Steinigerová, Plzeň; Helena Tajcová, Litoměřice; Tomášek 
Bouda, Hostivice; Jaroslav Čelechovský, Zlín; Ondřej Hlusička, Unhošť

Křížovka
Tajenka: Největší zámecký komplex leží v jižních Čechách v Jindřichově  
Hradci. Na místě přemyslovského hradiště vznikl v 1. pol. 13. stol. románsko- 
-gotický hrad, který jeho majitelé mnohokráte přestavovali a upravovali.
Celkem soutěžilo: 275 čtenářů, správné odpovědi: 272, špatné odpovědi: 3
Výherci: Jiří Bednarsi, Přerov; Stanislav Boček, Telč; Ladislav Lajgot, Olomouc
 
Zvláštní cena redakce
za famózní příspěvek panu Radko Sekerkovi z Valašského Meziříčí: 
publikace z Edice České televize Návrat Strážce duší od Arnošta Vašíčka.

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky nám zasílejte  
do 15. května 2010  
na adresu redakce  

nebo na  
info@kampocesku.cz.  

Tři výherci od nás dostanou mapy.

Křížovka
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KAM pro bystré hlavy



Mezi Šumavou na severu a věčným ledem Dachsteinu na jihu, mezi zeleným Innem 
na západě a řekou Enns na východě se rozprostírá Horní Rakousko, jedna z devíti 
spolkových zemí republiky Rakousko.

www.vyletyrakousko.cz naleznete ty správné tipy 
na krásné výlety! Množství praktických informací 
o cestovním ruchu a volném čase v Horním Rakous-
ku je na portálu přehledně uspořádáno a nezapo-
mněli jsme ani na přespříhraniční výlety – to vše 
v češtině! Na portálu jsou zastoupeny také part-
nerské regiony jižních Čechy a Waldviertel. Tímto 
vás srdečně zveme k aktivní účasti na stránkách  
www.vyletyrakousko.cz a samozřejmě na návštěvu 
našeho prázdninového regionu na Dunaji. 

Horní Rakousko je skutečně vděčným výlet-
ním cílem a dnes v každém případě platí: Když už 
budeš v jižních Čechách, neváhej, překroč hranici 

a poznávej „Kraj pro náruživé“. Těšíme se na shleda-
nou v Horním Rakousku!   

Dobrá rada u nás není drahá! 

www.vyletyrakousko.cz �   
nabízí mnoho užitečných informací, které jsou přehledně 
uspořádány a které přinášejí ty nejlepší tipy na krásný výlet 
v Horním Rakousku – to vše v češtině! 

Tipy na výlety v Horním Rakousku!

Rozmanitost  
Horního Rakouska

 V tomto „Kraji pro náruživé“ naleznete pro 
svůj volný čas jedinečně rozmanitou nabídku. Čes-
ko-rakouské regiony spolupracují v mnoha oblas-
tech a sousedé, bydlící na obou stranách státní 
hranice, se spolu setkávají také ve volném čase. 
Za jihočeskými památkami přijíždí velké množství 
návštěvníků z Rakouska, naopak čeští lyžaři, milov-
níci termálních lázní či vyznavači pěší turistiky se 
za odpočinkem a poznáním rádi vydávají ke své-
mu jižnímu sousedovi. Hornorakouská centrála 
cestovního ruchu (Oberösterreich Tourismus) pro 
vás nyní připravila inovační portál, který reagu-
je na velký zájem o výlety. Na internetové adrese 
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KAM za rohem



Jízda králů patří k tradicím Slovácka odedávna. Letos se můžete stát svědky 
této nejpopulárnější folklorní slavnosti hned dvakrát. V Kunovicích nebo ve 
Vlčnově.

Jízda králů v Kunovicích 
21.–23. 5. (www.mesto-kunovice.cz) 

Jízda králů ve Vlčnově 
28.–30. 5. (www.jizdakralu.vlcnov.cz)

Tip na výlet Slováckem
Cyklostezka podél Baťova kanálu
V dubnu byla otevřena nová cyklostezka podél Baťova kanálu, nabízející 
80 km ohodové jízdy z Kroměříže do Hodonína a opačně. Cyklostezka umož-
ňuje ideální spojení plavby na Baťově kanálu s cykloturistikou. Trasa je vede-
na převážně mimo automobilový provoz a její povrch je většinou asfaltový, 
vhodný jak pro cyklisty, tak i pro in-line bruslaře nebo pěší. 

Zahájení plavební sezony na Baťově kanálu
Plavební sezona letos začíná 30. 4., otevřením nového přístaviště v Uherském 
Hradišti. Kromě výletní plavby můžete během turistické sezony absolvovat 
také některý z romantických večerů s country hudbou, grilováním, zkrátka se 
vším, co k létu patří. (www.batacanal.cz)

30. 5. Písně kosecké v Buchlovicích 
Přijeďte za Svátkem ranního rozbřesku do Buchlovic a prožijte tu neopakova-
telnou atmosféru tohoto svátku, který láká návštěvníky domácí i zahraniční. 
(www.fsbuchlovice.cz)

14.–20. 6. Kunovské léto 
XVII. mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto patří mezi nejvý-
znamnější dětské festivaly u nás. (www.oskunovjan.cz)

4.–5. 7. Dny lidí dobré vůle na Velehradě 
Oslavte spolu s námi Den slovanských věrozvěstů, svatého Cyrila a Metoděje, 
na Velehradě. Součástí bohatého programu Národní poutě je Koncert lidí 
dobré vůle. (www.velehrad.eu)www.kampocesku.cz

Slováckem
dvou králů, cyklistů 
a plavby po Baťově kanálu

Region Slovácko, Masarykovo nám. 21, 686 01  Uherské Hradiště
tel./fax: + 420 572 540 303, 572 525 527, e-mail: info@slovacko.cz, www.slovacko.cz



www.bhc.cz

NEJVĚTŠÍ HOTELOVÁ SÍŤ
V ČESKÉ REPUBLICE

VOUCHER NA UBYTOVÁNÍ NA JEDNU NOC VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI V HOTELU S WELLNESS SLUŽBAMI


