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Postrádáte zajímavé 
čtení na prázdniny?

K dostání je v celé řadě 
informačních center ČR 
nebo přímo v naší redakci.

www.kampocesku.cz

Potom si nenechte ujít 
publikaci „Od gotiky cesta 
aneb městečka a města 
Čech, Moravy a Slezska“, 
která zachycuje historii 
našich měst na jejich cestě od 
gotiky do současnosti.

       a
neb městečka a města 

Čech, Moravy a Slezska 
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www.hradceskysternberk.cz

lp 1241
H rad byl založen kolem roku 

1241 Zdeslavem z panského 

rodu Divišovců a pojmenován byl 
podle rodového erbu, zlaté osmihro-

té hvězdy v modrém poli, Šternberk. 

Jeho název byl podle tehdejších 
zvyklostí poněmčen. Odtud se datuje 

i nový přídomek pánů ze Sternberga, 

kteří patřili po staletí k nejpředněj-
ším v českých zemích.

Od gotiky cestaKe stavbě hradu si Zdeslav vybral příhodné místo na skalnatém ostrohu 

nad řekou Sázavou. Na straně východní byl hrad chráněn příkrým 

svahem spadajícím k řece Sázavě, na straně západní údolím potoka. 

Na jihu a severu byl ostroh přeťat hlubokými příkopy a obranné prvky 

byly posíleny válcovými i hranolovými věžemi. Přesto byl r. 1467 hrad 

po několikaměsíčním obléhání vojsky krále Jiříka z Poděbrad dobyt. 

Poškozený hrad byl na přelomu 15. a 16. stol. obnovován, nejzajímavěj-

ším obranným prvkem z tohoto období je jižní předsunutá věž s břitem, 

která se dochovala v téměř nezměněné podobě, a je tedy unikátním do-

kladem středověkého obranného stavitelství. Ve druhé polovině 17. stol. 

došlo k posledním větším úpravám hradu. Interiéry středověkého 

obranného sídla byly zčásti přeměněny na raně barokní zámecké sídlo.

Významné osobnostiZdeslav ze Sternberga († 1263) – zakladatel hradu, ve službách krále 

Přemysla Otakara II. hájil moravské země před útoky uherského krále 

Bély IV., odměnou získal území severně od Olomouce, kde založil druhý 

hrad stejného jména jako v Čechách.
Petr ze Sternberga († 1420) – odpůrce husitů, válčil r. 1419 u Nahorub, 

r. 1420 u Sudoměře a u Poříčí nad Sázavou, padl v bitvě pod Vyšehradem 

Perchta, rozená z Kravař († 1447), 
manželka Petra ze Sternberga 

– po smrti manžela se přihlásila 
ke čtyřem pražským artikulům 

a získala ochranu mírnější strany 
husitské, proto zůstalo šternberské 

panství ušetřené. Petr ze Sternberga – nejvyšší zemský sudí, nejvyšší komorník, hejtman 

kouřimského kraje, on a později jeho syn Jan provedli úpravy hradu 

ve stylu pozdní gotiky Václav Jiří Holický ze Sternberga († 1684) – císařský rada, zemský 

soudce,  podnikl nákladnou přestavbu hradních prostor ve stylu raného 

baroka, sepsal první rodopis Sternbergů.

Pozvání…Prohlídka hradu trvá přibližně 50 minut a objednat si ji můžete 

i mimo sezonu, po celý rok. V letní sezoně jsme pro vás připravili 

ukázky dravých ptáků s výkladem sokolníka. Samostatnou prohlíd-

kou je pak návštěva „hladomorny“, jednoho z nejlépe dochovaných 

objektů pozdně gotického fortifi kačního stavitelství nejen u nás.

Přesně 760 let od svého založení oslaví 

hrad v roce 2011.

Celá staletí dominuje 

kraji hrad, kdysi nazvaný 
perlou Posázaví.

Foto: Karel Jíra

Od gotiky cesta…

Z majetku Rožmberků přešlo 

na krátkou dobu ke koruně krá-

lovské. Roku 1362 je Karel IV. po-

výšil na město a obdařil stejnými 

právy, jaké měly například České 

Budějovice. V roce 1943 došlo 

ke sloučení Veselí a sousedního 

Mezimostí, o němž je první 

zmínka z roku 1322 (na město 

bylo povýšeno roku 1908). 

Součástí města je od roku 1980 

také obec Horusice. V její blízkosti se rozprostírá Horusický rybník, 

třetí největší český rybník. Ukázku gotiky můžeme ve Veselí spatřit 

v kostele Povýšení sv. Kříže. Nejstarší část kostela – portál na jižní stra-

ně – je románská, ale již jeho oblouk je gotický. Gotické jsou vchody 

severní a západní a klenby v presbytáři a v sakristii. U hlavního oltáře 

je zazděna gotická kamenná kropenka.

Turistika na Blatech

Městečko leží v třeboňské pánvi na soutoku Lužnice a Nežárky. Je 

pravidelnou zastávkou vodáckých výprav a východiskem k výletům 

do překrásného okolí s borovými lesy a bezpočtem menších i větších 

rybníků, protkaného hustou sítí značených turistických cest i cyklotras. 

Rodáci města i jeho okolí

Veselským rodákem je Václav Filípek 

(* 29. 8. 1811, † 27. 5. 1863 Praha), který 

byl významným českým národním 

buditelem, divadelníkem, překladate-

lem a novinářem. Dalším je Vojta Slukov 

(1847–1903), vlastním jménem Jakub 

Vojta, který se narodil v nedaleké vsi 

Zlukov. Byl českým hercem Prozatím-

ního a Národního divadla, režisérem, 

zakladatelem Ústřední jednoty českého 

herectva (1885) a jejím prvním předsedou nebo prvním ředitelem 

pražského divadla Uránie (1902). K významným rodákům patří 

i hudební skladatelé Emil Hlobil (1901–1987) a Ladislav Kubeš (1924–

1998). Ale byl to také Lubomír Štrougal (* 19. 10. 1924), komunistický 

politik a československý premiér v letech 1970–1988. 

Tradice stále živé

Každoročně se tu pořádá několik významných akcí, jako je pro 

cyklisty i pěší Krajem rybníků (duben), Jaro na Blatech (květen) a Kr-

čínův labyrint (září), rekreační triatlon Betonový muž a žena (srpen) 

a Vodácký triatlon (září), pro dálkové plavce Veselská hodinovka 

(srpen), pro běžce Běh kolem Lužnice (říjen). Vrcholnou kulturní akcí 

jsou Veselské slavnosti (červen).

Přesně 750 let od první písemné zmínky 

oslaví město v roce 2009.

Vítejte v kraji rybníků

ti

i ký b ík

tí á H
i
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www.veseli.cz

Kdy Veselí vzniklo, můžeme 

pouze hádat. Jist
é však je, 

že nejdříve zde byla vybudována tvrz 

na místě zvaném „Na Talíři“. 
Tu dnes 

připomíná zalesněný pahorek a příkop, 

který ho obepíná v severozápadní části 

města. Pod tvrzí potom vznikla osada 

Veselí. Název prozrazuje, jak tu asi 

bývalo, když Rožmberkové pořáda-

li různé kratochvíle 

a veselice. Poprvé 

je Veselí doloženo 

k roku 1259.

p

KAM_cervenec_obalka.indd 2KAM_cervenec_obalka.indd   2 23.6.2010 21:13:5823.6.2010   21:13:58



www.kampocesku.cz   1

obsah

Milí čtenáři,

musím hlubo-
ce smeknout před 
všemi těmi, kteří se 
rozhodli zůstat letos 
doma a užít si své za-
sloužené volno v ČR. 
Přestože vás asi vedly 
k tomuto rozhodnutí 
různé důvody (pra-
covní, ekonomické, 

časové, rodinné), je to něco, co tu už dlouho ne-
bylo. Ale ať už budete na chatě, v kempu nebo si 
zajistíte dovolenou v tom či onom hotelu, penzio-
nu nebo privátu, můžete se vydat kamkoli, kam 
vás to táhne, kde to máte rádi nebo kde jste ještě 
nebyli. Také proto jsme pro vás připravili prázd-
ninový dvouměsíčník, který je doslova nabitý 
nejen tipy na výlet a dovolenou. Najdete v něm 
pozvánky na nejednu skvělou městskou slavnost, 
řemeslné jarmarky, historická tržiště, koncerty 
a divadelní představení, pořádané takřka všude. 
Nechybí také několik pozvánek a výletů do pří-
hraničí k našim sousedům.  

Hlavně si ale nekažte přípravy před odjezdem 
malichernostmi. Uvolněte se a až potom se vydej-
te na dovolenou. Dobré je několik dní před odjez-
dem zůstat doma, vydechnout si a zapomenout 
na práci i jiné každodenní starosti. V opačném pří-
padě se vám může stát, že se připravíte nejméně 
o dva dny klidné dovolené a o stejný počet dní 
života (protože rozčilovat se znamená stárnout). 
Jinak řečeno – klídek, pohoda, nadhled…, to je 
cesta ke spokojené dovolené.  

Dovolte mi také několik praktických rad. 
Před odjezdem zabezpečte dveře i dům, uzavře-
te plyn, zaopatřete domácí mazlíčky a babičkám 
i dědečkům napište svůj mobil na lednici. Cestou 
pamatujte na to, že serpentiny nejsou silnice pro 
opilce. Pokud vás po příjezdu do penzionu uvítá 
majitel slovy, ať se tu máte jako doma, slušně mu 
poděkujte a taktně ho upozorněte, že jste jeli na 
dovolenou. Stejně tak ale pamatujte na bezpečný 
návrat. Všem našim čtenářům přejeme krásnou 
dovolenou, úžasné prázdniny a zážitků tolik kolik 
poberou na svých cestách po krásné zemi v srdci 
Evropy. Na shledanou v září…,

Luděk Sládek, šéfredaktor
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 Dopisy čtenářů

Krásné léto, milý KAMe! Když jsem v květno-
vém čísle četla o tajemném místu Svatý kámen, 
nedalo mi to a posílám také jeden tip na výlet. 
Málokdo dnes ví, že existují „české Lurdy“ – Suchý 
Důl u Broumova. V letech 1892–95 se tam odehrá-
lo 23 mariánských zjevení, zázračný pramen při-
náší nemocným uzdravení. Nestojí tam nádherný 
chrám jako ve Francii; sbírku na jeho výstavbu zne-
hodnotila po válce měna, takovou smůlu Francie 
neměla... místo zdobí dřevěná kaple. Uzdravili se 
tam nemocní, kterým hrozily amputace, ze stavů 
po mrtvicích atp. Kéž se o tomto místu opět ví 
a může sloužit svému účelu, být nadějí pro nemoc-
né nebo hezkým cílem výletů pro všechny. 

Daniela Břoušková
Děkujeme Vám, paní Břoušková, a věřte, že teď 

už o tomto místě vědí přinejmenším čtenáři KAM po 
Česku. 

Časopis Kam po Česku je, myslím, jeden z má-
la, který stojí za to číst. Jen bych měla „malililinkou“ 
připomínku. U některých fotografi í chybí informa-
ce, o co se jedná, a z textu se to nedá jednoznačně 
určit. Ale jinak jsem ráda, že takovýto časopis exis-
tuje. Díky! 

Ludmila Amchová, Liberec 
Víme, víme, do duše si promluvíme a příště se po-

lepšíme…

Vážené dámy a pánové, vážený pane Sládku, 
již několikrát jsem dle vašich nabídek v časopise 
Kam pro Česku vyhledala pro Klub seniorů něja-
kou zajímavou trasu pro naše jednodenní výlety… 
Tentokrát mi přišel jak na zavolanou článek o Mo-
ravském Kravařsku a už si dohledávám ještě další 
k tomu... Děkuji vám za tyto nabídky a informace. 
Články máte vždy přehledně uspořádané a srozu-
mitelně podané, což mi usnadňuje další dohledání 
podrobností na webu. Přeji vám i nadále dobré tipy 
a těším se na další čísla vašeho časopisu. 

Seniorka a vedoucí Klubu seniorů Bruntál Anni Staňková

Dobrý den, mám takovou prosbu. 4. 3. jsem si 
zaplatila předplatné časopisu Kam po Česku. Přišlo 
mi první číslo leden-únor, pak ještě březen, ale dal-
ší čísla jsem už nedostala. Bylo by možné je ještě 
zpětně dostat? 

Děkuji, Jiroušová  Zuzana, Dolní Čermná 
Zjistil jsem, že nám skřítek paní Klimtové Zášup-

šák, který pořád někomu něco schovává, ukryl také 
Vaši adresu. Naštěstí jsme ji našli díky Vašemu upo-
zornění a v tuto chvíli je již vše v pořádku. Omlouvám 
se Vám za toto nedopatření a Zášupšáka za uši vy-
krákám…

Luděk Sládek, šéfredaktor

Pověst říká, že se Dalibor naučil ve věži hrát na 
housle a vyžebrat si tak něco k jídlu od vděčných 
posluchačů – tak „naučila nouze Dalibora housti" 
– hrát na housle. Jakmile se pověst objevila v Jirás-
kových Starých pověstech českých a zhudebnil ji 
Smetana, bylo dokonáno. Od té doby se děti učily, 
že hlad naučil Dalibora hrát na housle. Pravda je ale 
jiná. Odsouzenci a vězni si v té době opravdu mu-
seli jídlo opatřovat sami, kdo neměl přátele a pří-
buzné, hladověl. Ale věznitelé nemohli připustit, 
aby vězeň unikl svému trestu tím, že by zemřel hla-
dy. Proto existovalo nařízení, které dávalo za úkol 
biřičkám (biřic – hospodář šatlavní, biřička – žena 
jeho) prosit o jídlo pro tyto vězně, někde je do-
konce vodily dům od domu na řetěze, aby si jídlo 
vyžebrali. Vězni prý také vyvěšovali na provázcích 
mošny z oken žalářů, do kterých jim lidé jídlo dáva-
li. Ale o tom se dá pochybovat, protože potom se 
v takové mošně mohlo najít cokoli – třeba pilník.

A jak vlastně nouze naučila Dalibora housti? 
O pověsti Jiráskově jsme mluvili, ten ji ale neměl ze 
své hlavy. První, kdo příběh zemana z Kozojed za-
znamenal, byl Václav Hájek z Libočan v České kroni-
ce (1541), tedy více jak 40 let po popravě Dalibora, 
o které však dobové kroniky mlčí. Přitom Hájek jako 
kaplan na Pražském hradě Daliborku znal, a přesto-
že byl „pověstný vypravěč“, v případě Dalibora je 
až nečekaně stručný. Říká jen, že „...věž od téhož 
Dalibora až do dnes slove Daliborka, a potom jemu 
sťata hlava.“ Tato historka a z ní poklady národního 

Co naučila nouze Dalibora?
Žil byl na Litoměřicku rytíř Dalibor z Kozojed. Když se nevolníci Adama 
Ploskovského z Drahonic vzbouřili a dobyli tvrz svého pána, vynutili si na něm 
propuštění z roboty. Dobrovolně se pak poddali rytíři z Kozojed, který je přijal. 
To ale neměl. Roku 1497 byl zatčen, uvězněn ve věži Pražského hradu (dnes 
Daliborka) a popraven o rok později. Potud fakta. 

uvědomění vzniklé jsou omyl zaviněný záměnou 
dvou významů slova housle. Housle, o kterých je 
řeč, byl nástroj mučicí, houslím tvarem podobný. 
Na těchto houslích odsouzenci „hráli“ tak dlouho, 
až řekli pravdu. Tak také nouze naučila Dalibora na 
houslích housti – přiznat se.
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První zmínku o lidových kacířích u nás na-
jdeme ve Zbraslavské kronice (1315) a v letech 
1315–1318 už v Čechách působili inkvizitoři. Roku 

1340 byla proti českým kacířům (valdenským a ka-
tarům) zorganizována křížová výprava tak rázně, 
že v okolí Jindřichova Hradce a Landštejna zbylo 
na práci jen málo těch, kdo by dělal v zemědělství 
nebo v živnostech. Jak je patrné, do českých zemí 
však nepřišlo kacířství až s husity. České kacířství 
mělo u kurie (ústřední administrativní a soudní 
orgán sloužící papeži) svůj zvuk, konkrétní zmínka 
pochází z roku 1244. Kolik přesně kacířů bylo u nás, 
se neví, ale rakouská zpráva z roku 1315 doslova 
říká: „V Čechách a na Moravě je zástup kacířů ne-
konečný.“ Možná proto máme dodnes rádi 30. du-
ben. 

Antonín Fridrich

Kacíři a zase kacíři
V Čechách se začalo šířit valdenství (Valdenští), středověké náboženské hnutí 
založené jistým Petrem Valdem, s cílem reformovat křesťanství. Postupem času se 
stalo nejrozšířenější herezí (bludařstvím) evropského středověku.

Čarodějnický proces v Salemuwww.kampocesku.cz 2
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KAM na výlet s:
RNDr. Jiřím Grygarem, CSc.

Věděli jste, že se Jiří Grygar 
narodil v Heinersdorfu (Prus-
ký Jindřichov, Německo), dnes 
Dziewiętlice (Polsko)? Tedy co by 
jen kamenem dohodil z městečka 
Javorník. Dnes pracuje ve Fyzikálním 
ústavu Akademie věd ČR a je známým 
odborníkem v oblasti astrofyziky, astronomie 
nebo vztahu vědy a víry. Za své celoživotní dílo zís-
kal celou řadu významných ocenění.

Krajem Tří Studní
Už je to alespoň čtvrt století, co jsem se poprvé 

dostal na Vysočinu do okolí Nového Města na Mo-
ravě. Myslím, že je to dobrý tip na výlet v každém 
ročním období, ale snad především v létě na kole. 
Z nádraží v Novém Městě (na náměstí Štursova 
socha Raněný) lze vyjet přes Maršovice (Bábinčin 
maršovský valčík) a Rokytno k rybníku Medlov (zde 

složil Jaroslav Ježek hudbu k písni Když jsem kytici 
vázala) a dál přes Fryšavu do Tří Studní (zde trávili 
prázdniny Bohuslav Martinů a jeho žačka Vítězsla-
va Kaprálová; obrazová minigalérie Svatošových) 
k rybníku Sykovec (nejvýše položený rybník na 
Vysočině). Pak se můžete přes Vlachovice a skiareál 
vrátit do Nového Města, anebo naopak přes Sklené 
na Zelenou horu u Žďáru n. Sázavou, kde je k vidě-
ní poutní kostel sv. Jana Nepomuckého (památka 
UNESCO) Jana Santiniho. Trasu můžete absolvo-
vat také kombinací chůze a autobusu. V zimě jsou 
v okolí skiareálu na Harusově kopci protahovány 
běžecké trasy; okolí Tří Studní vás zaujme za kaž-
dého počasí. 

Jiří Grygar
Děkuji Vám za inspirativní tip, jak strávit chvíle 

volna na Vysočině. Osobně také věřím, že věda u nás 
bude mít konečně na růžích ustláno, což ne hned, ale 
časem jistě chytrá česká hlava ocení. 

Luděk Sládek

Narodil se 1. srpna 1555 v Dencesteru. Pod vy-
myšleným jménem Weston studoval v Oxfordu. Stu-
dia sice nedokončil, ovšem i přesto celý život užíval 
univerzitní tituly. Potom se učil lékárníkem. Získané 
znalosti mu pomohly při pozdější alchymistické práci. 
Byl zaměstnán také v advokátní kanceláři, ale zde se 
dopustil podvodu, za což mu byly uříznuty obě uši.

V roce 1582 vstoupil do služeb věhlasného astro-
loga a alchymisty Johna Dee. Společně dorazili 9. srp-
na 1584 z pověření anglické královny do Prahy, kde 
získali audienci u císaře Rudolfa II. Někteří historikové 
se domnívají, že jejich mise měla špionážní poslání, 
což je dost dobře možné, protože je císař přijal chlad-
ně a Dee byl zakrátko obviněn z čarodějnictví. Museli 
s Kelleym uprchnout a našli útočiště na dvoře Vilé-
ma z Rožmberka v Třeboni. Kelley zde zdokonaloval 
své alchymistické pokusy a brzy získal přízeň svého 
hostitele. O jeho alchymistickém umění se doslechl 
i císař Rudolf II. Kelleyho první alchymistický kousek 
před císařem dopadl skvěle – pomocí speciální rtu-

ti proměnil kov ve zlato. Stal se prvním císařovým 
alchymistou, rozmnožoval svůj majetek a dokonce 
získal rytířský titul. V jednom ze svých sídel v Jílovém 
u Prahy se pro císaře snažil vyrobit elixír mládí. Stihl 
se i zamilovat do vdovy z Mostu, která ho po svatbě 
následovala do Prahy. Bydleli v domě na dnešním 
Karlově náměstí.

Osudným se Kelleymu stal rok 1591, kdy na něj 
císař zanevřel kvůli jeho souboji s dvorním úřední-
kem. Protože souboje byly zakázány, alchymista byl 
zatčen a uvězněn na Křivoklátě. Pokusil se o útěk, ale 
při pádu na skálu si poranil nohu, kterou mu museli 
amputovat. Poté byl převezen do bezpečnějšího ža-
láře v mosteckém hradu Hněvín. I odtud se pokusil 
uprchnout a zlomil si druhou nohu. Přestože mu pak 
císař udělil milost, Kelley nechtěl žít jako mrzák. Prv-
ního listopadu 1597 požil prudký jed vlastní výroby 
a vzápětí zemřel. Dnes už nikdo neví, kde se jeho 
hrob nachází. Je možné, že byl pohřben v jeskyni na 
úpatí kopce pod Hněvínem. -jol-

Angličan, který proklel Most
Alchymista Edward Kelley prožil velkou část života na 
dvoře císaře Rudolfa II. v Praze. Vypadal jako černokněžník 
– vysoký, štíhlý, měl plnovous a dlouhé vlasy. A možná to i byl 
černokněžník. Říká se, že před svou smrtí proklel město Most 
i mostecký hrad Hněvín. Pravdou je, že hrad zmizel za několik 
desítek let a starý Most za necelých čtyři sta let také.
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Vzdělán byl ve staroslo-
věnské liturgice, ale také 
se oženil a měl syna Jimra-
ma (teprve roku 1143 byl 
v Čechách nařízen kněžský 

celibát). Proč odešel po vy-
vraždění Slavníkovců do be-

nediktinského kláštera, se neví, 
ale zanedlouho poté už žil v ústraní 

jeskyně v Dalejích u Jinonic. Tady prý také sepsal 
tzv. Remešský evangeliář (Texte du sacre), který je 
součástí katedrálního pokladu v Remeši, na který 
přísahali francouzští králové. Jedná se o bohatě 
iluminovaný rukopis, který daroval Karel IV. slovan-
skému klášteru v Emauzích, poté se jako dar dostal 
v 15. století do Cařihradu a odtud ho vykoupil fran-
couzský kardinál a odvezl do Remeše. 

Prokop se nakonec přestěhoval na Sázavu, kde 
žil v modlitbách, mýtil les a obdělával takto získa-
nou půdu. Se souhlasem knížete Oldřicha vznikla 
kolem jeho poustevny nejprve mnišská osada a dí-
ky Břetislavu i dnešní Sázavský klášter. Po Proko-

pově smrti převzal opatství jeho synovec Vít, poté 
také syn Jimram. Ostatky Prokopa byly uloženy 
v kryptě klášterního kostela, kam byly později po-
hřbeny také ostatky dalších osobností. V 15. století 
chrám zpustl, strop se zhroutil a probořil kryptu. 
Roku 1588 odtud horníci vyzvedli velké množ-
ství kostí, které jako domnělé ostatky sv. Prokopa 

byly převezeny do Prahy. 
Moderní výzkum iden-
tifi koval jen několik Pro-
kopových kostí, ostatní 
pravděpodobně dodnes 
leží v kryptě sázavského 
kostela. A protože arci-
biskup Sobek navrátil sá-
zavskému chrámu rámě 
sv. Prokopa už roku 1205, 
je pravděpodobné, že 
jeho ostatky jsou kom-
pletní a stále na Sázavě. 

Josef Grof

Svatoprokopská legenda
Prokop se narodil kolem roku 970 v Chotouni jako zemanské dítko Víta a Boženy. 
Zemřel 25. března 1053 v Sázavském klášteře, který založil a jehož byl prvním 

opatem. Původně kněz, později poustevník a opat se stal (1204) po 
Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi čtvrtým českým světcem.

Sázavský klášter

www.kampocesku.cz 3
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Když se podaří, 
co se dařit má
Jedním ze světových unikátů byly 
československé spartakiády, jedna 
z velkých propagandistických akcí 
tehdejšího režimu. Účastníci, ať už 
cvičenci nebo diváci, si je připomínají 
s nostalgií a jejich osobní vzpomínky 
nemají s ofi ciální ideologií nic 
společného. 

Masovost spartakiádních skladeb byla im-
pozantní a strahovská vystoupení překvapovala 
barevností, vytvářenými obrazy na cvičišti, neob-
vyklými nástupy a odchody a mnohým dalším. 
Spartakiády sledovali snad všichni a některé cvi-
čební písně zlidověly, jako hit Poupata. Vystupovat 
na Strahově byla pro většinu cvičenců pocta. Na-
víc, umíte si představit, jak to v Praze žilo, když do 
matičky stověžaté dorazilo na týden několik stovek 
tisíc cvičenců a cvičenek? Pokud pomineme explo-
zi populační, byla to i společenská bomba. 

Spartakiády se konaly od roku 1955 každých 
pět let. Ve dnech 1.–4. července 1965 proběhla 
3. celostátní spartakiáda, která se významně lišila 
od obou předchozích. Místo tradičních dvou cyk-
lů (dny dospělých a dny žactva) vznikl čtyřdenní 
cyklus složený ze dvou programových odpolední 
nazvaných Zpěv míru a Vítězství patří nám (velko-
lepé vystoupení armády, při němž 16 tisíc vojáků 
nastoupilo na plochu stadionu z obrněných trans-
portérů). Účastnilo se jí na 356 tisíc cvičících. Vel-
kou změnou byl také ústup od násilných metod 
náboru cvičenců směrem k jisté dobrovolnosti: 
„Kdo nechce, ať necvičí“ (nikoliv však „Kdo chce, ať 
cvičí“). Poprvé a naposledy se paralelně konala Ce-
lostátní spartakiáda neslyšících, nevidomých a tě-
lesně postižených sportovců. Poslední spartakiáda 
byla organizována v roce 1990, ale již v mnohem 
menším měřítku, protože přípravy na ni byly pře-
rušeny sametovou revolucí. 

-jol- 

To jsou slova Oty Pavla, vlastním 
jménem Otto Poppera, který by se 
2. července dožil 80 let. Pocházel 
z židovské rodiny a za druhé světo-
vé války byl se dvěma staršími syny 
transportován do Terezína. Jako zá-
zrakem se po skončení války vrátili 
živí. Osud své rodiny popsal v působi-
vé povídce Smrt krásných srnců, podle 
níž natočil Karel Kachyňa dojemný fi lm, při 
němž se usmíváme a zároveň se nám hrdlo stahuje 
pohnutím. 

Zajímal se o sport a po válce pracoval jako 
redaktor. V časopise Stadion začaly vycházet jeho 
první literární pokusy, především fejetony ze spor-
tovního prostředí. Hodně cestoval, ale na jedné 

z cest u něho propukla maniodepresivní 
psychóza, kvůli níž odešel roku 1966 

do invalidního důchodu. Zemřel 
v Praze 31. března 1973 na srdeční 
infarkt ve věku 43 let.

V Pavlových prózách hraje do-
minantní roli příroda Křivoklátska, 

řeka Berounka a její okolí. Životní lás-
kou mu bylo rybaření, které je také hlav-

ním námětem vzpomínkové knihy Jak jsem 
potkal ryby. Ale jeho největší vášní bylo asi psaní: 
„Psaní je nejtěžší z toho, co jsem dělal, zdá se mi 
obtížnější než havířina. Píšu i v noci, probouzím 
se a dělám si poznámky, z toho jsem se pravděpo-
dobně zbláznil... Psaní je prokletí, jako opium…“

-jol-

Spisovatel, který potkal ryby
„Chceš-li být šťasten hodinu, tak se opij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak se ožeň. 
Chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářem.“

 Dokonce bylo považováno za kýčovité, ale zvýšená 
obliba secese přinesla obrat v jeho hodnocení.

 -jol-

Luděk Marold
Před 145 lety, 7. srpna 1865, se v Praze 
narodil malíř a ilustrátor Luděk Marold. 
Jeho nejznámějším dílem je panoráma 
Bitva u Lipan. 

Studoval v Pra-
ze i Mnichově. Měl 
skvělý pozorovací 
talent a brzy získal 
pověst výborného 
ilustrátora. Nějakou 
dobu žil v Paříži, kde 
pracoval pro nejlepší 
francouzské nakla-
datele. Přispíval do 
prestižních časopi-
sů a maloval také 
 plakáty.

Do Prahy se vrá-
til namalovat panoráma Bitva u Lipan pro Výstavu 
architektury a inženýrství na pražském Výstavišti 
v roce 1898. Práci musel zvládnout v krátkém čase, 
byl nesmírně vyčerpaný a jeho srdce, již dříve osla-
bené revmatickou horečkou, neobstálo v souboji 
s tyfem. Luděk Marold zemřel 1. prosince 1898 
v „Kristových“ třiatřiceti letech. Byl již uznávaným 
umělcem, ale časem zájem o jeho dílo upadal. 
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Zelinářský trh v Paříží, 1889

Vaječný trh v Praze, 1888

Maroldova busta od Vilíma Amorta, 
1898
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Neuvěřitelná policie
Na toto téma jsme už v minulosti cosi 
psali, ale musím přiznat, že to nebylo 
pro policisty nic lichotivého. Na jedné 
straně byla nesprávně a proti všem 
předpisům zaparkovaná auta policie, 
na straně druhé pak odtahování 
podobně nesprávně zaparkovaných aut 
obyčejných řidičů. 

Ale v zájmu objektivity je potřeba připustit, 
že se od té doby cosi změnilo. Jaké bylo mé pře-
kvapení, když přijdu ke svému autu a za stěračem 
mám „vzkaz“ od městského policisty. V duchu mi 
však nejprve proběhly myšlenky typu „co se zase 
děje, co se jim nezdá, jakou značku jsem přehlédl?“. 
Pomalu se ve mně odehrával proces „samonaštvá-
vací“, který se stále více blížil nevraživosti vůči této 
složce represe a dostával podobu nelichotivých 
přívlastků. 

Jaké ale bylo mé pře-
kvapení, když jsem vyndal 
lístek zpoza stěrače a četl: 
„Při kontrolní obchůzce 
dne 16. 6. jsem zjistil, že 
vozidlo RZ té a té se na-
cházelo v následujícím 
stavu: BEZ ZÁVAD. Váš 
strážník 2368.“ A podpis. 
Následovalo sdělení: „Dě-
kujeme Vám, že správně parkujete. Svým zodpo-
vědným přístupem přispíváte ke zlepšení pořádku 
v této lokalitě.“ No hurá, říkám si, to už asi nebudou 
dávat lístečky za stěrač, botičky na kolečka, nebo 
dokonce odtahovat? To se také může stát, že mi 
ráno před sedmou ranní zavolá můj osobní stráž-
ník a upozorní mě na skutečnost, že se dnes čistí 
ulice, kde právě stojím. Místo toho, aby dal vydělat 
magistrátem vybrané odtahové službě, doporučí 
mi přeparkovat. A stejné to bude v případech, když 
auto nezamknu, děti nechají otevřené okénko 
a podobně. 

Ale protože jsem realista a nevěřím na pohád-
ky sebekrásnější, dovolím si jedno praktické va-
rování. Vy všichni, kdo se o prázdninách chystáte 
navštívit matičku Prahu, dávejte pozor na to, kde 
a jak parkujete. Možná si myslíte, že ušetříte, když 
zaparkujete někde za rohem místo na odstavném 
nebo placeném parkovišti, ale jen do doby, než 
vám na to přijde městský strážník. To vás potom 
přijde levněji i taková sekačka na trávu. 

Kapr Luděk Jakub 

Od své první návštěvy divadla 
v šesti letech toužila stát se he-
rečkou. Vystudovala gymnázium 
a začala navštěvovat konzerva-
toř, kterou však nedokončila. 
Na jaře 1940 nastoupila do své-
ho prvního angažmá v Brně. 
Odtud přešla do Plzně a před 
koncem války do Prahy.

První velký úspěch jí přinesla 
role Slávky Hlubinové v Šrámkově 
Měsíci nad řekou. V této roli zazáři-
la i ve stejnojmenném fi lmu. Na scéně 
Městských divadel pražských a Národního 
divadla vytvořila desítky různorodých ženských 
postav. Dokázala jedinečně vystihnout komické 
i tragikomické charaktery. K jejím životním rolím 
kromě Šrámkovy Slávky patřila Blanche v Tramvaji 
do stanice Touha, titulní role v Brechtově Matce Ku-
ráži nebo Erži Orbánová v Kočičí hře. Zásluhou její-
ho mistrovského výkonu se Kočičí hra stala divácky 
nejúspěšnějším představením v historii Národního 

Dáma každým coulem
Dana Medřická, jedna z největších českých hereček, se narodila 11. července 1920. 
Měla velkou dávku šarmu a osobního kouzla. Seznam jejích divadelních, fi lmových 
a televizních rolí jde do stovek. 

divadla a dosáhla 403 repríz. Ale snad 
neúžasnější roli dostala v divadel-

ní hře Vévodkyně valdštejnských 
vojsk.

 Málokdo z fi lmových režisérů 
jí však nabídl roli, jaká by odpo-
vídala jejímu hereckému talentu. 
Nezapomenutelným zůstal herec-

ký koncert dvojice Dana Medřická 
– Karel Höger v televizním dramatu 

Romeo a Julie na konci listopadu. 
Podobně jako v tomto dramatu proži-

la herečka po smrti svého celoživotního 
partnera Václava Vydry mladšího „babí léto“ se 

svým dávným obdivovatelem, Španělem Artemi-
em. Jejich manželství trvalo však jen něco přes rok. 
Dana Medřická zemřela 21. ledna 1983 na selhání 
srdce.

Její syn Václav Vydra 
nám o ní napsal: „Máma 
byla skvělý člověk a skvě-
lá herečka. A pro mě úžas-
ná, milovná a nejskvělejší 
máma. Odešla odtud pří-
liš brzo. Tolik jsem se od ní 
mohl ještě dozvědět, tolik 
jsem se toho mohl naučit. 
A tolik bych jí mohl ještě 
říct. Člověk si uvědomuje, 
co měl, většinou až ve chvíli, kdy to ztratí. Byla to 
pro mě veliká rána, ale velice brzo jsem pochopil, 
že máma je tu se mnou pořád, že mi odkudsi radí, 
dává sílu a lásku. Pokud někoho milujeme a on nás, 
stejně se jednou zase sejdeme. Jak a kdy, to ví jen 
Bůh.“ -jol-fo
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Navíc se pak Vladislav stal téhož roku i čes-
kým králem. Ale první doložené vyobrazení lva 
je až na pečeti markraběte moravského Vladi-
slava Jindřicha (1213). Není však jasné, kolik má 
lev ocasů – dva, nebo jeden? K rozhojnění oca-
sů českého lva na dva (rukopis oseckého klášte-
ra) došlo za Přemysla I. Otakara až v roce 1204 
od císaře Otty IV. za pomoc při jiném vojenském 
tažení proti odbojným Sasům. Nesporné vyob-
razení dvouocasého lva najdeme na pečetích 
z roku 1247. Naštěstí už za žádné další hrdinské 
činy českých králů ocas lva dělen nebyl. Potom 

by se mohlo stát,  že by náš státní znak nebyl dvou-
ocasý lev, ale chobotnice. Antonín Fridrich

Dvouocasý lev
Podle Dalimilovy kroniky dostal do erbu stříbrného lva v červeném poli Vladislav II. 
od císaře Friedricha I. Barbarossy. Bylo to za odměnu při válečném tažení proti 
lombardským městům – dobytí Milána 23. 7. 1158. 

vyobrazení  z poč. 14. stol. malý znak ČR
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Jakýsi Cimrman kdysi shrnul bitvy Čechů, Moravanů i Slezanů do jedné strohé 
věty: Naše slavné prohry. Protože s tímto jeho názorem nemohu a nechci souhlasit, 
mám pro vás jiný pohled na bitvy, které se odehrály od dávnověku do dnešních 
dní a v nichž bojovali naši předkové. Ne vždy to byly prohry. 

byla zdrcující. Kroniky uvádějí (přehnaně) 100 000 
mužů na Přemyslově a 140 000 na Bélově straně, 
ale určitě se jednalo o jednu z největších středově-
kých bitev. Uhrové prý ztratili 18 000 mužů v poli 
a dalších 14 000 se utopilo v řece.

Bitva u Grünwaldu 15. 7. 1410 
(letos 600 let)

Byla to krvavá, ale rozhodná bitva armád Řádu 
německých rytířů a polsko-litevských vojsk. Jeden 
z padesáti praporů spojenecké armády se skládal 
z asi 3 000 českých a moravských žoldnéřů vede-
ných Janem Sokolem z Lamberka. Sokol najal stov-
ky lidí, mezi nimi i známé příslušníky lapkovských 
tlup (také Jana Žižku z Trocnova), a už v dubnu byl 
se svým vojskem v Polsku. Porážka Řádu němec-
kých rytířů byla zničující a již nikdy nezískali zpět 
svůj bývalý vliv. 

Bitva u Lučence 7. 9. 1451 
Byla to rozhodující bitva českých bratříků, 

chránících zájmy krále Ladislava Pohrobka, pod ve-
dením správce Horních Uher Jana Jiskra z Brandý-
sa proti gubernátorovi Uherského království Janu 
Hunyadimu. Jiskra tu na hlavu porazil početnější 
armádu Uhrů.

Bitva o Komárno 
Po vzniku samostatného Československa staly 

se jeho součástí do té doby maďarské Horní Uhry 
a obsazování Slovenska československou armádou 
probíhalo od listopadu 1918 do ledna 1919. Město 
Komárno bylo obsazeno bez boje 9. 1. legionář-
ským 39. střeleckým plukem. S tím se ale Maďarsko 
nechtělo smířit. 

Počáteční klid ve městě vystřídaly stávky a si-
tuace se prudce zhoršovala. Po vzniku Maďarské 
republiky rad začalo docházet k přestřelkám a pře-
padům – mluvilo se o maďarském útoku. Ten začal 
v noci na 1. května, kdy maďarské dělostřelectvo 
začalo ostřelovat československé pozice a během 
toho Maďaři přepravili přes Dunaj své jednotky. 

Čechoslováci se zuřivě bránili velké maďarské pře-
sile a čekali na posily. Ty dorazily a v 6.00 zahájil 
major Basl protiútok. Většina Maďarů byla zahnána 
na tzv. válečný ostrov. Následný boj byl tvrdou po-
rážkou Maďarské Rudé armády, kdy českosloven-
ské jednotky nebraly žádné zajatce. 

Obléhání Dunkerque 
7. 10. 1944 – 9. 5. 1945 

Tato operace byla nejvýznamnější částí his-
torie Československé samostatné brigády, vytvo-
řené v Británii. Do Francie se brigáda přeplavila 
30. 8. 1944 pod velením gen. Aloise Lišky. Na pře-
lomu srpna a září 1944 byla přesunuta k přístavu 
Dunkerque. Ten hájilo 12 000 německých vojáků, 
z toho asi 2 tisíce příslušníků Waff en SS. Čechoslo-
váci zaujali 7. října obranná postavení a spolu s Bri-
ty a Francouzi zahájili obléhání. Ale až 9. 5. 1945 
podepsal německý viceadmirál Friedrich Frisius 
kapitulaci. Generálu Liškovi se vzdalo asi 10 500 
německých obránců města. Nad přístavem zavlála 
československá a britská vlajka.

Letecká bitva nad 
Merklínem 10. 3. 1953

Byl to první střet USAF (2 stíhačky F-84 Thun-
derjet) a Československého letectva (2 stíhačky 
MiG-15) během studené války. Piloti Jaroslav Šrá-
mek a Milan Forst narazili asi 35 kilometrů od stát-
ní hranice na dva americké stíhače. Poručík Šrámek 
dostal rozkaz přimět Američany přistát, ale Ame-
ričan se snažil uniknout zpět do Německa. Proto 
Šrámek sestřelil stroj G. A. Browna, který se musel 
katapultovat, naštěstí pro něho už nad německým 
územím. 

Bitva u základny Shank 1. 10. 2008
Ke střetu došlo v afghánské provincii Lógar, 

asi 4 km od mezinárodní základny Shank. Patrola 
českých vojáků (21 osob a 4 vozidla Humvee) byla 
napadena střelbou a protitankovými granáty. Naši 
vojáci palbu opětovali – přestřelka trvala přibližně 
20 minut a vyžádala si 7 zraněných Čechů a 3 mrtvé 
útočníky Talibanu. Během ústupu z místa incidentu 
jedno z vozidel zapadlo a muselo být zničeno. 

Další a neméně zajímavé (zapomenuté) bitvy 
najdete na www.kampocesku.cz.

Alois Rula

Se ctí a odvahou

Bitva u Wogastisburgu 
631 nebo 632

Bitva se odehrála mezi slovanskými kmeny 
Sámovy říše a franskými vojsky krále Dagoberta I. 
v okolí slovanského hradiště Wogastisburg (snad 
Rubín u Podbořan nebo u Vranova n. Dyjí). Franské 
vojsko napadlo Slovany ve třech proudech a hlavní 
část oblehla zmíněné hradiště. Ale bylo na hlavu 
poraženo a rozprášeno. Pro upřesnění: Sámo byl 
první doložený vládce slovanské Velkomoravské 
říše (Morava, Čechy, malá část Slovenska a Ba-
vorska). Mojmír připojil k říši Nitransko, Rostislav 
pozval Cyrila s Metodějem. Svatopluk (domnělý 
praotec Slováků) vládl nad Moravou, Nitranskem 
a Panonií (část dnešního Maďarska) a slovanskými 
kmeny v Čechách, ve Slezsku, na Lužnici a dnešním 
Slovensku. To jenom pro pořádek.

Bitva u Brůdku na Šumavě 
22.–23. 8. 1040 

Další bitvou byl řešen spor českého knížete 
Břetislava I. s římsko-německým králem Jindři-
chem III. Černým. Jindřichova vojska vpadla do 
Čech ze dvou směrů. Větší oddíl pod vedením krá-
le postupoval na Domažlice. Břetislav mu však při-
pravil past v lesích u vesnice Brůdek. Jindřich, jistý 
si, že ho Břetislav očekává opevněn v Praze, padl 
do nastražené léčky. Češi jeho předvoj zasypali 
kameny a kládami jim znemožnili ústup. Zasko-
čení rytíři byli v masakru pobiti pěšáky a Jindřich 
se zbytkem vojska ustoupil do Bavorska. Po bitvě 
byly ukořistěné nepřátelské korouhve zapíchány 
pod vrch Bezný, kde dodnes najdeme osadu Pra-
pořiště.

Bitva u Kressenbrunnu 12. 7. 1260 
Jednalo se o střet vojsk Přemysla II. Otakara, 

krále českého, a Bély IV., krále uherského, u někdej-
šího Kressenbrunnu (asi 15 km od Bratislavy). Dů-
vodem byl dlouhodobý spor o nadvládu nad Štýr-
skem. O bitvě samé víme málo, tedy krom toho, že 
porážka, kterou uherský král od českého utrpěl, 

Bitva u Grünwaldu 15. 7. 1410 MiG 15 Afghánistán - základna Shank
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Až příliš často slýchám, jak dnešní mládež za nic nestojí. Přitom je možná jen trochu zanedbaná. Nikdo na ni nemá čas. 
Ani rodina, ani škola, a už vůbec ne společnost. Omezili jsme se jen na pouhé „Mlč! Hle, husar a kočárek – hrej si! – tu máš 
kohouta!“, jinak řečeno, tady máš peníze, počítač a bednu s obrázky. Není divu, že potom „než kohout, vůz i husárek bouch, 
bác! letí do kouta“. Naštěstí to tak není. Tady máte důkaz. 

Kletba devíti křížů
Náhoda, nebo klet-

ba? Záhada devíti křížů 
už léta fascinuje nejen 
příznivce legend a pověs-
tí. Původní zkazka o tra-
gické svatbě přestává 
být pouhou „báchorkou“. 
Nad touto událostí, která 
se stala před 470 lety, se 
začíná tajit dech. Lidi tu 
dnes vidí věci, které si lze 
jen těžko vysvětlit. 

Legenda vypráví o koňském handlíři, který byl postřelen v domašovských 
lesích loupežníky. Našel ho sedlák, vzal k sobě domů do Hluboké a s dcerou 
se o něj starali. Handlíř se zakoukal do sedlákovy dcery a chtěli se vzít. Otec 
ale jejich sňatku bránil a chtěl, aby ženich dceru jaksepatří zaopatřil. Proto se 
handlíř vydal na rok do světa, aby vydělal peníze. Mezitím se otec rozhodl svou 
dceru provdat za jiného. Když se handlíř vrátil, nevěřil svým očím. Potkal prů-
vod svatebčanů a svou milou viděl v náručí jiného. Za vydělané peníze najal 
myslivce a spolu si počíhali na svatebčany. Chcete vědět víc? Potom musíte na 
www.kampocesku.cz. 

Erik Hlaváček

Nejezděte po 
zábradlí

Město Mariánské Láz-
ně znají všichni jako skvě-
lé místo pro odpočinek 
a relaxaci. Málokdo však 
tuší, že se v tak maleb-
ném městečku vyskytují 
duchové. Jeden z nich 
straší ve vile Lil.

Vila Luginsland (dnes 
Lil) byla postavena v ro-
ce 1898. Později ji milio-
nář Max Halbmayr daroval městu pro návštěvy korunovaných hlav. Mezi tyto 
významné osobnosti patřil například František Josef I., který si vilu vybral pro 
ubytování při své druhé návštěvě lázní. Kvůli vzácnému hostu muselo být první 
patro vily upraveno tak, aby odpovídalo jeho potřebám. Ale hosty nebyly jen 
slavné osobnosti. Místní lidé dodnes tvrdí, že jedna z návštěvnic tu dokonce 
straší. Legenda vypráví o ženě, která ráda jezdila do vily Lil a nikdy nevynechala 
příležitost zaskočit do druhého patra, aby si mohla sjet dolů po zábradlí. Ale 
tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Jak to bylo dál, 
to se také dozvíte na www.kampocesku.cz. 

Olga Chulipa

KAM po Česku 
se studenty OA Holešovice

Duch cvilínského 
vraníka

Cvilín je zříceni-
na hradu ležící jiho-
východně od Krnova. 
Podle místních lidí se 
v příkopu hradu od jisté 
doby každou noc obje-
vuje duch koně, který po 
chvíli zase mizí... Co je na 
tom pravdy?

Hrad byl údajně za-
ložen Přemyslem Otakarem II. a za česko-uherských válek byl dobyt vojskem 
Matyáše Korvína. Na přelomu 15. a 16. stol. byl sice opraven, ale ne na dlouho. 
V období třicetileté války se stal základnou švédských vojsk. Ta ho při svém 
odchodu rozbořila a hrad už nikdy nebyl opraven. Do dnešní doby se zacho-
valy zdi, studna, kruhová věž a obranný příkop. A právě v tomto příkopu se prý 
každou noc zjevuje onen černý kůň. Pověst praví, že za jedné hluboké noci 
nevěsta s ženichem opustili hospůdku a vydali se domů. Na cestě je přepadlo 
asi sedm loupežníků. Ženich bojoval statečně, ale byl zabit. Nevěsta byla od-
vlečena na nedaleký hrad Cvilín. A jak to bylo dál? To se dozvíte na www.kam-
pocesku.cz. 

Andrea Jahodová 

Uplakaný balvan
Na jižních svazích 

Drahanské vrchoviny, asi 
8 km východně od Brna 
leží obec Podolí. Dnes tu 
žije bezmála 1 200 oby-
vatel a nejstarší písem-
ná zmínka o ní pochází 
z buly papeže Řehoře IX. 
Co ale asi nevíte, je, že tu 
mají naříkající kámen. 

Ptáte se, jak může 
kámen naříkat? Roku 1805 se nedaleko odtud odehrála bitva tří císařů (bitva 
u Slavkova). Ta po sobě zanechala všude plno mrtvých vojáků. Podolští po-
chovali vojáky do hromadného hrobu a jako předmět, kterým označili toto 
místo, použili smírčí kámen. Byl klid až do doby, kdy místní občané přemístili 
kámen k nově vybudované studni. Tu noc jako by kámen ožil. Začal se ozývat 
křik a pláč. Opakovalo se to tak každou noc, až se místní hlásný přiznal, že se 
bojí. A to už je co říct. Hlásný trval na tom, aby byl kámen navrácen na původní 
místo, jinak se prý vzdá své služby. Počet vystrašených občanů narůstal, a tak 
starostovi nezbylo než kámen vrátit zpět. Kámen tu leží dodnes a je připomín-
kou toho, že bychom měli mít úctu alespoň k zesnulým. 

Barbora Jeřábková kr
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Comics Point
První a zatím asi jedinou 
nefalšovanou komiksovou 
prodejnu u nás najdete v Praze. 
Je dokonalou demonstrací toho, 
čemu se po právu říká „deváté 
umění“. A protože neznám 
nikoho, kdo by v životě nepřečetl 
alespoň jeden, zanechme řečí 
a račte vstoupit… 

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

www.kartografie.cz

Prahou na bruslích s Kartografií PRAHA

Kolik kilometrů měří nová in-line 
trasa na Šumavě, Lipno - Frymburk 
- Vřesná?

a) 40 km

b) 12 km

c) 3 km

• přehledná mapa hlavního města 
 s vyznačením vhodných míst pro 
 in-line bruslení

• zobrazení jednotlivých tras na 
 podrobné mapce s kilometráží

• stručná charakteristika trasy
 s informacemi o kvalitě povrchu

• vyznačení rizikových míst, dopravy, 
 parkování, zapůjčení bruslí nebo 
 občerstvení

Praha 
In-Line

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

Tento slevový kupon vás opravňuje k nákupu libovolného množství 
komiksů v naší prodejně KOMICSPOINT se slevou 20 %. Stejný kupon si 
můžete stáhnout také na serveru www.kampocesku.cz.  

COMICS POINT
Vinohradská 111, Praha 3
po–pá 10–18
e-mail: info@comicspoint.cz
facebook: Comicspoint 

KAM na výlet
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Tajemná noční procházka s pře-
kvapením
22–24 hod., sraz před Infocentrem 
na Masarykově náměstí, 
vstup 50 Kč (24. 7.; 21. 8. a 11. 9.)
Tajemná noční procházka s pře-
kvapením pro děti
21.00–23.00, sraz před Infocen-
trem na Masarykově náměstí, 
vstup 50 Kč (2. 7. a 4. 9.)
Program Music on the Square / 
Hudba na náměstí 2010 
(koncerty od 20.00 do 22.00)
25. 6. Kujooni; 2. 7. Munzifai; 9. 7. 
Kapišto + Topika; 16. 7. Kladenští 

heligonkáři; 23. 7. Kartmaggy; 30. 7. Dvořačka; 
6. 8. Wirebrush; 13. 8. Dřeváci; 20. 8. Krystal a 27. 8.  
Druhá Štace – vstup zdarma

Infocentrum Slaný
Masarykovo nám. 159, 274 01 Slaný
tel.: +420 312 523 448
e-mail: ic@infoslany.cz
www.infoslany.cz

Královské město Slaný 
nepatřilo mezi nejvyhledávaněj-
ší turistické destinace ČR. Nyní 
se však díky své dobré poloze 
a především blízkosti hlavního 
města pomalu, ale jistě do 
hledáčku turistů dostává. Slaný 
však nejsou jen historicky cenné 
památky, ale také sportovní 
a kulturní příležitosti či gast-
ronomické zážitky. Můžete se 
vydat na některou z tematických 
vycházek městem, ochutnat 
slánské víno, v pátek večer si 
poslechnout zdarma „Hudbu na 
náměstí“ nebo třeba vystoupat po naučné stezce 
na Slánskou horu. Bude-li sluníčko, není problém 
skočit do vody na koupališti nebo v aquaparku 
nebo si zahrát golf či minigolf. A bude-li pod mra-
kem, k dispozici je squash i bowling. Zážitky nabízí 
i zdejší paintball centrum nebo oblíbené letní kino 
s romantikou pod hvězdnou oblohou. Prostě ve 
Slaném se v létě nudit nebudete!

Slavnostní průvod dechových kapel a mažore-
tek vychází v 10 hodin od Reprezentačního domu 
města Mostu směrem ke kostelu Nanebevzetí Pan-
ny Marie, kde se celá akce odehrává. 

Pavel Cejnar vás provede programem na velkém 
pódiu:
11.00  slavnostní zahájení zástupcem města
11.05  Michal Jančařík – Kouzelné počasí
13.00  Monkey Business
14.20  Lady I & The Blues Birds
15.40  Petr Kalandra Memory Band + Oskar Petr
17.00  Michal Hrůza + Hrůzy

18.20  Monika Absolonová
19.40  Support Lesbiens

Na malém pódiu uvede Eduard Hrubeš zástupce 
dechových kapel: 
12.30  Velkopopovická Kozlovka
13.40  Hornická dechovka Severočeských dolů
14.50  Venkovská kapela
16.00  Labská kapela
17.10  Lounská 13

Nebude chybět ani dětský doprovodný pro-
gram, kolotoče, houpačky, nafukovací hrad, vlá-
ček, trampolíny a soutěže pod patronátem Skautů 
Most. 

V rodinném programu si můžete vyrobit 
 indiánské doplňky a zasoutěžit v táboře osadníků 
s organizací Western. Bohaté občerstvení je zajiště-
no, dobrou náladu si přineste s sebou!

Akce je spolufi nancována z dotace MPSV ČR 
Obec přátelská rodině.

www.mesto-most.cz
www.imostecko.cz 

Královské město Slaný
Že nevíte, kam vyrazit v létě na dovolenou či výlet? Nechce se vám 
cestovat daleko z Prahy, a přesto byste rádi objevili něco nového? Ve 
Slaném zjistíte, že jsou místa, která turisté dosud neobjevili. 

Mostecká slavnost 2010
Přijměte pozvání na největší přehlídku hudby různých žánrů, tanečních souborů, divadel, 
soutěží pro děti, dospělé i seniory na Mostecku, která se koná v sobotu 4. 9. 2010. 

www.kampocesku.cz   9
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Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 
16. 7. – 21. 8. 
Nejdelší českokrumlovský festival, jehož koncerty 
patří k vrcholům kulturního léta ve městě. Návštěv-
níkům nabídne symfonické i komorní koncerty tzv. 
vážné hudby, klasický jazz, folk, ale i tematické 
koncerty spojené s kulinářskými zážitky. 
(www.ckrumlov.cz) 

Kubešova Soběslav 17.–18. 7. 
16. mezinárodní festival dechových kapel. 
(www.musobeslav.cz) 

13. ročník Selských slavností 24.–25. 7. 
Holašovice 
Základem této dvouden-
ní folklorní slavnosti je 
„dobový lidový jarmark“ 
s ukázkami tradičních 
i netradičních řemesel 
z celé České republiky 
a ze Slovenska. 
(www.holasovice.eu)

Festival nad řekou 
30. 7. – 9. 8. Písek
Filmový festival po loňské 
premiéře opět přinese 
ojedinělou multižánro-
vou akci zaměřenou ne-
jen na prezentaci fi lmo-
vého umění. Program je 
určen jak pro odbornou, 
tak i pro laickou veřej-
nost. (www.icpisek.cz) 

V. ročník Salve Prachatice 25. 7. – 3. 8. 
Pátý ročník tradičního výtvarného workshopu, ten-
tokrát na téma 200. výročí narození Jana Nepomu-
ka Neumanna. (www.prachatice.eu)  

16. mezinárodní folklorní festival 18.–22. 8. 
Písek 
Písek bude opět místem setkání domácího i za-
hraničního folkloru. Součástí festivalu je i vystou-
pení dětských souborů a bohatý doprovodný 
hudební program. Akce tradičně vyvrcholí sobotní 
galaslavností s názvem „Písek, roztančené město 
na Otavě“, při níž se představí všechny zúčastněné 
soubory. (www.icpisek.cz)

Mezinárodní dudácký festival 26.–29. 8. 
Strakonice
19. ročník přehlídky domácích i zahraničních ta-
nečních a hudebních souborů. 
(www.strakonice.net) 

Slavnosti Zlaté stezky 
28.–29. 8. Vimperk
Soumarské slavnosti 
– slavnosti Zlaté solné 
stezky ve Vimperku, které 
návštěvníkům nabídnou 
soumarskou karavanu, 
řemeslné dílny apod. 
(www.info.vimperk.cz) 

Kalendář aktuálních akcí v regionu, nabídku ubytování 
a dalších služeb najdete na www.jiznicechy.cz. 

Hurá na prázdniny 
do jižních Čech!

Múzy na vodě 1.–6. 7. České Budějovice
Vícežánrový hudební festival na vodě s vodními 
a světelnými efekty, na němž můžete slyšet nejslav-
nější operní, operetní či muzikálové melodie. Ani 
jazz a swing nebudou výjimkou. (www.cb-info.cz) 

Třeboňská nocturna 
6.–10. 7. 
7. ročník mezinárodního 
hudebního festivalu, na 
který do Třeboně zavítá 
špička domácí i zahranič-
ní hudební scény. 
(www.trebonsko.cz) 

Borovanské borův-
kobraní 10.–11. 7.  
Soutěž v pojídání bo-
růvkových knedlíků a koláčů, borůvkový a řemesl-
ný jarmark, program pro děti s kaprem Jakubem 
Borůvkářem, kulturní program (divadla, kapely), 
rady pro pěstitele kanadských borůvek. 
(www.borovany-cb.cz)

Folková růže 15.–17. 7. Jindřichův Hradec 
17. ročník hudebního festivalu, který se koná na ná-
dvoří zámku a dalších místech Jindřichova Hradce. 
Vystoupí přes 50 domácích i zahraničních skupin 
a sólistů. (www.jh.cz)
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19. ročník největších husitských slavností

Ulice a náměstí starého města Tábora jsou v obležení turistů 
a návštěvníků. Přijíždí bratr Žižka na koni v doprovodu své 
družiny. Všichni očekávají s napětím, až na Žižkovo náměstí 
dorazí tradiční pochodňový průvod, městem zní středověká 
hudba, medovina teče proudem a celým prostranstvím se 
line vůně rozličných dobrot, otevírá se středověké tržiště.

19. ročník mezinárodního 
historického festivalu Táborská 
setkání se uskuteční ve dnech
10.–12. září 2010

Tak budou vypadat letošní Táborská setkání. 
Chcete-li se osobně potkat s vojevůdcem Janem 
Žižkou, na chvíli se vrátit o pár století zpět a prožít 
kus romantiky v překrásném husitském městě Tá-
boře, pak určitě nesmíte chybět na největších hu-
sitských slavnostech. Přijďte se k nám podívat a vy-
chutnat si společně neopakovatelnou atmosféru. 
Zábavy a hudby si užijete dosyta! Těšíme se na vás. 

Přijměte pozvání města Tábora a Nadačního 
fondu Město Tábor – Táborská setkání na historic-
ký festival.

Tak začíná každoroční středověké veselení a nezaměnitelná atmosféra Tá-
borských setkání. Třídenní program mezinárodního festivalu Táborská setkání 
se odehrává v historickém centru města a využívá jeho zajímavá a neokoukaná 
zákoutí. Každý z návštěvníků si může vybrat z pestré programové nabídky, ve 
které nechybí hudební vystoupení s žánry všeho druhu. Na sobotu je připra-
ven kostýmovaný průvod městem, v němž opět nebude chybět bratr Žižka se 
svou družinou. Průvod jako vždy obohatí různé společenské a kulturní spolky 
z Čech i ze zahraničních partnerských a spřátelených měst. 

Letos se můžete těšit například na koncert 
skupiny Divokej Bill, Hradišťan nebo Čankišou

Kromě středověkého tržiště je možné navštívit i staročeský jarmark na 
náměstí Mikuláše z Husi. Své příznivce si jistě i letos najde královský rytířský 
turnaj na koních, který se bude odehrávat na louce v Tismenickém údolí, his-
torický program s husitskými hrami, ohňová show na Housově mlýně nebo 
dětem věnovaný Dětský ráj plný zábavy a her v Holečkových sadech. Neděle je 
věnována Dnu otevřených dveří památek, které při této příležitosti ožijí kultur-
ními programy, koncerty a divadelními představeními, motocyklové Žižkově 
jízdě a bitevní vřavě mezi husity a křižáky pro děti i pro dospělé.

Táborská setkání také ožívají sportem a zhlédnout můžete i řadu zajíma-
vých a poutavých výstav.

Táborská setkání 2010 

Infocentrum Město Tábor 
Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
tel.: +420 381 486 230-4 
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
Více také na www.tabor.cz

KAM na výlet
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Rodiny s dětmi mohou po prohlídce zvolit ná-
vštěvu hradního safari se zakrslými kozičkami, po-
níky a ovečkami nebo se vydat na výlet po Naučné 
stezce Podskalí či si projít stezku Švandy dudáka. 
Koho přitahuje poklidné kolébání vodního toku, 
určitě neodolá vyjížďce po řece Otavě.

Zdržíte-li se až do srpna, neměli byste si nechat 
ujít jedinečný festival dud, dudáků a dudaček z ce-
lého světa, který rozezní celé město na čtyři srp-
nové dny. 

Jste srdečně zváni na…
Rumpálování – 24.–25. 7.  
Noční prohlídky hradu – každou středu
Mezinárodní dudácký festival – 26.–29. 8. 
  

Muzeum středního Pootaví, Zámek 1, 386 01 Strakonice
tel.: + 420 383 321 537, informace@muzeum-strakonice.cz
www.muzeum-strakonice.cz

Městské informační centrum 
Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
tel.: + 420 383 700 700–1, www.strakonice.eu

Malebné město vzkvétá na řece Otavě od 
13. století, kdy bylo založeno českými králi. Dnešní 
Písek sice historií stále dýchá, ale žije veskrze mo-
derně. Naleznete zde kvalitní gastronomická i uby-
tovací zařízení, konají se zde zajímavé akce, město 
nabízí také rozsáhlé sportovní zázemí a možnosti 
pro rozmanitá setkání. Kromě toho můžete z Písku 
podnikat zajímavé výlety do blízkého i širšího oko-
lí, např. k perlám Orlické přehrady – hradu Zvíkov 
a zámku Orlík (z Orlíka nad Vltavou lze také nově 
absolvovat exkurzi do nitra přehradní hráze).

Poklidné léto v Písku 
oživují různorodé akce, 
z nichž doporučujeme:
Léto v sadech, červenec–srpen, www.ckpisek.cz
Koncerty a řada dalších programů v Palackého sa-
dech.
Fontána na nádvoří Sladovny svítí denně od 
21 do 22 hod., od pátku do neděle také s hudbou, 
www.sladovna.cz
Festival nad řekou, 
30. července – 5. srpna, www.festivalnadrekou.cz 
Filmový festival přinese po loňské premiéře do Pís-
ku ojedinělou multižánrovou akci zaměřenou ne-
jenom na prezentaci fi lmového umění, která bude 

Historie středověkého hradu je psána již od 
13. století a jednotlivými etapami jeho vývoje 
i historií města provádí expozice Muzea střední-
ho Po otaví, kterou najdete právě v nejkrásnějších 
hradních prostorách. Živé obrazy z dob dávno mi-
nulých nabízejí pravidelné muzejní noci, které jsou 
oblíbenou netradiční formou prohlídky. 

Letošní specialitou je otevření černé kuchyně 
s pecí z počátku 16. století. V rámci programu stře-
dověkých slavností Rumpálování je možné zhléd-
nout jednu z prvních ukázek vaření a pečení na 
otevřeném ohni. V srpnu pak budou zpřístupněny 
nové výstavní a hudební sály v bývalých hospodář-
ských budovách hradu. 

určená jak odborné, tak i laické veřejnosti. Hlavní 
témata budou: Belle Époque (doba, v níž průmysl 
inspiruje umění); Kinematografi e Francie; Polský 
fi lm morálního neklidu.
16. Mezinárodní folklorní festival,
18.–22. srpna, www.pisecan.cz 
Písek bude opět hostitelem setkání domácího i za-
hraničního folkloru. Součástí festivalu je i vystou-
pení dětských souborů a bohatý hudební dopro-
vodný program. Akce tradičně vyvrcholí sobotním 
galaprogramem s názvem „Písek, roztančené měs-
to na Otavě“, během kterého se představí všechny 
zúčastněné soubory.

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

Strakonice rozezní dudy
Každé historické zákoutí skrývá svá tajemství a Strakonice je právě odhalují 
veřejnosti. Kdy? Při letošních středověkých slavnostech Rumpálování 
(24.–25. července) a Mezinárodním dudáckém festivalu (26.–29. srpna). 
Návštěvníky města čeká nejen bohatý kulturní zážitek, ale otevřou se také 
dosud nepřístupné prostory strakonického hradu. 

Navštivte Písek 
… to letí !

www.kampocesku.cz 12

KAM na výlet

KAM_cervenec_12-13.indd 12KAM_cervenec_12-13.indd   12 23.6.2010 21:00:1423.6.2010   21:00:14



Ani letos v hlavní turistické sezoně 
nepřijdou návštěvníci města nad Vajga-
rem zkrátka. Ze stěžejních prázdnino-
vých akcí vybíráme následující tři.

14. července bude v parku Husovy 
sady probíhat artistní show plná kul-
tury a tvořivosti bez hranic s názvem 
KdybyKulich. Od jedenácti hodin 
dopoledne čeká na všechny zájemce 
program plný her, hlavolamů a sou-

těží „Máš pod kulichem?“. Součástí zá-
bavného dne je i vystoupení formací 
Rockkids, Sunset BLVD nebo Pavlíny 

Jíšové a jejích přátel. 

14. července startuje v Jindřicho-
vě Hradci další ročník oblíbeného fes-
tivalu Folková růže, který potrvá až do 

17. července. Koncerty v rámci festivalu se 
budou konat na hlavní scéně na III. zámec-

kém nádvoří, ale i na dalších místech, jako 

Kulturní léto v Jindřichově Hradci
Každoročně nabízí Jindřichův Hradec svým obyvatelům i návštěvníkům velké 
množství kulturních a společenských akcí. Ty mají většinou dlouholetou tradici 
a zájemcům nabízejí smysluplné a inspirativní využití volného času. 

Škála šumavských výrobků a produk-
tů je opravdu široká. Krásu dřeva můžete 
obdivovat u ručně vyřezávaných holu-
biček, sošek či křížů, u soustružených 
užitkových předmětů, jako jsou dřevěné 
misky, mlýnky a louskáčky, či u drobných 
dřevěných dekorací, bytových doplňků 
a replik lidového nábytku. Značku získa-
ly i originální roubenice a horské sruby. 
Velké oblibě se na Šumavě těší keramika, 
ať už chodská s květinovými motivy, ko-
lovečská s geometrickým dekorem, kera-
mika stavěná keltským způsobem nebo 
šumavské kachle na tradiční kachlová 
kamna. Co kus, to originál jsou skleně-
né vinuté perly, které vznikají navíjením 
rozžhaveného barevného skla na drátky. 
Tradiční technikou je vyráběno i brouše-
né sklo s matovým brusem. Mezi další 
výtvory patří krajka, ručně šité hračky, 
dekorace z textilu i ze sušených rostlin, 

svíčky, sirky, ale také boty a outdoorové 
oblečení. Navíc zde certifi kují fotografi e, 
obrázky a tiskoviny s motivem Šumavy. 

Pochutnat si můžete například 
na prácheňských pralinkách, zmrzlině 
s lesním ovocem, dortech, koláčcích 
a koláčích, slaných tyčinkách, zelňácích, 
výtečném chlebu a pečivu, mléčných 
i masných výrobcích, pramenité vodě 
a pivu. Označení získaly i šumavské hou-
by a bylinky. 

Mezi certifi kovanými poskytovate-
li služeb najdete malé penziony, větší 
hotely i ubytování v soukromí. U všech 
těchto zařízení máte jistotu, že vám na-
bídnou něco navíc. Ať už jsou to regio-
nální pokrmy, informace o regionu či do-
provodné aktivity. Vstřícnost personálu 
je pak samozřejmostí. 

www.domaci-vyrobky.cz

Na dovolenou za pravými 
šumavskými produkty
Zárukou šumavského původu různých výrobků je regionální značka 
ŠUMAVA originální produkt®. Tímto označením, které navíc garantuje 
kvalitu, šetrnost k přírodě a jedinečnost ve vztahu k regionu, se 
v současnosti pyšní již 68 výrobků a 22 ubytovacích zařízení. 

je kaple sv. Maří Magdaleny nebo atrium Muzea 
Jindřichohradecka. V rámci festivalu je připravena 
celá řada doprovodných akcí.

Poslední prázdninový víkend bude v Jin-
dřichově Hradci inscenována opera pod širým 
nebem. Třetí nádvoří Státního hradu a zámku 
bude hostit členy opery Národního divadla, v je-
jichž podání jsou v posledních letech návštěv-
níkům servírována nejznámější operní díla. V le-
tošním roce, a to 29. srpna, bude na programu 
opera G. A. Rossiniho „Lazebník sevillský“. 

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

Vítejte na stránkách 
plných medu

www.medkaliste.com

Marek Otípka
Kaliště 2320, 370 06 České Budějovice
tel: +440 777 723 255
e-mail: marek.otipka@medkaliste.com
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 Přijměte naše pozvání k již druhému putování krajem, který může nabídnout 
nepřeberné množství zážitků. Dnes bychom se chtěli věnovat tipům na výlety, 
které mohou využít o prázdninách také rodiny s dětmi.  

na horní město. Nedaleký hrad Kašperk nechal vy-
stavět v roce 1356 český král a římský císař Karel 
IV. jako ostrahu zemské hranice, zlatonosné oblasti 
i nově vzniklé Zlaté stezky vedoucí z Čech do Ba-
vor. Více se dozvíte při návštěvě hradu, který na 
prázdniny připravil prohlídky také pro děti „Staň 
se rytířem nebo dvorní dámou“, a to denně mimo 
pondělí od 10.30 hod. (doporučujeme předem se 
objednat). Hrad je otevřen denně mimo pondělí 
od 9.30 do 18 hodin. Ceny základního vstupného 
jsou 60 a sníženého 45 Kč.

www.kasperk.cz

Katakomby v Klatovech  
Jejich vznik souvisí s výstavbou kostela Ne-

poskvrněného početí P. Marie, kterou realizovali 
jezuité v letech 1656–1675. V letech 1676–1783 
tu bylo pohřbeno více jak 200 těl, ale do dnešních 
dní se dochovalo asi jen 30 z nich. Přestože nebyla 
těla nijak ošetřena, došlo k jejich přirozené mumi-

fi kaci vysoušením vzduchem, který dodnes prou-
dí vzduchovými kanály ústícími na střeše kostela. 
Zajímavostí je, že takto „mumifi kovaná“ těla dnes 
neváží více než 8–10 kg. O prázdninách můžete 
katakomby navštívit denně od 9 do 12 a od 13 do 
17 hodin. Ceny vstupného jsou 40 a 20 Kč. Podzemí 
kostela, katakomby, provozuje Občanské sdružení 
Klatovské katakomby.  

www.katakomby.cz

Muzeum strašidel v Plzni
Nezavítat o prázdninách do Plzně, to by byla 

chyba. Zdejší zoo, pivovar, Hurvínka a Spejbla 
nebo Dinopark už asi znáte, ale co strašidla a po-
hádkové bytosti? Muzeum strašidel je v podzemí 
hotelu Central v samém centru města – na náměstí 
Republiky. Nic vám nebrání nahlédnout do světa 
pohádek a kouzel z časů staré Plzně. Jednotlivé ex-
pozice jsou doslova plné přízraků, nadpřirozených 
a pohádkových bytostí, které se nějak dotýkají his-
torie města Plzně a Plzeňského kraje. Otevřeno je 
tu denně od 10 do 18 hodin. Mimo tyto hodiny je 
možná prohlídka na objednání. Domluvit si mů-
žete také průvodce. Základní vstupné je 80 a 50, 
rodinné 220 a ZTP 40, skupinové vstupné 40 Kč 
(organizované skupiny dětí s doprovodem).

www.muzeumstrasidel.cz

Krajem Plzeňským,
krajem tajemným II

Starý zámek v Chudenicích 
V tichém koutu Pošumaví leží obklopeno ne-

všedními přírodními krásami lázeňské městečko 
Chudenice. Není tu hluk ani kouř, zato čistý lesní 
vzduch, který znamenitě posiluje plíce, stejně jako 
hluboký klid léčí unavené nervy. Městečko patří 
mezi nejstarší české osady. Od 12. století tu sídlil 
starobylý rod Černínů, který zde ve 13. stol. zalo-
žil gotickou tvrz, později přestavěnou na dnešní 
Starý zámek. Ubytovat se můžete v nově zrekon-
struovaném zámku Lázeň a máte možnost dopřát 
si tady i nějakou tu proceduru. Na výlet se můžete 
vydat třeba do parku nad Lázní, kde stojí 45 m vy-
soká rozhledna Bolfánek. Nedaleko ní je vstup do 
tajemných podzemních prostor se skalní puklinou 
opředenou mnoha pověstmi. Starý zámek je ote-
vřen o prázdninách denně mimo pondělí od 9 do 
12 a od 13 do 18 hodin. Ceny základního vstup-
ného (zámek, muzeum Dobrovského a rozhledna 
Bolfánek) jsou 100, snížené 60 a rodinné 260 Kč. 

www.chudenice.klatovsko.cz 

Kašperské Hory – výlet 
do historie Šumavy

Městečko v nadmořské výšce 740 m je nejvýše 
položené gotické město v Čechách.

Původně Reichenstein (Bergreichenstein) vzni-
kl na přelomu 13. a 14. století jako hornická osada. 
Za panování Jana Lucemburského byla povýšena 

foto © Občanské sdružení Klatovské katakomby

foto © Muzeum strašidel Plzeň

www.turisturaj.cz
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? Víte, kdo je autorem známého emblému 
kozla, který je s pivem z Velkopopovického 
pivovaru spojován už více než 100 let? Pokud 

ano, napište nám do 15. 8. na adresu redakce nebo 
na info@kampocesku.cz. V odpovědi je třeba uvést 
váš věk. Na autory tří správných odpovědí čekají 
odměny z „Kozlího obchodu“.  

Nová prohlídková trasa pivovarem – Po stopách 
Kozla – vás zábavnou formou seznámí s bohatou 
historií i současností slavného pivovaru a dovolí 
vám nahlédnout pod pokličku tajemství výrobní-
ho procesu Velkopopovického Kozla. Navštívíte 
historickou varnu z roku 1928, kde je během výkla-
du o historii pivovaru a řemeslech pro osoby starší 

osmnácti let připravena ochutnávka piva. Uslyšíte 
o klíčových etapách ve vývoji pivovaru i značky 
Velkopopovický Kozel a také o podnikatelském 
příběhu barona Ringhoff era a jeho rodiny. V pro-
storu nové varny vám předvedou suroviny, ze kte-
rých se Velkopopovický Kozel vyrábí. V ležáckém 
sklepě vám vysvětlí, jak v tancích probíhá dokva-
šování piva. Na závěr prohlídky se setkáte s živým 
maskotem pivovaru – kozlem Oldou – populárním 
členem týmu Velkopopovického pivovaru. Návště-
vu Velkých Popovic doporučujeme zakončit v nově 
vybudované restauraci Velkopopovická Kozlovna 
(není součástí exkurze), která kromě tradiční české 
gastronomie nabízí jedinečné kvasnicové pivo Vel-
kopopovický Kozel přímo z ležáckých tanků.

Ringhoff erova 1
251 69 Velké Popovice
tel.: +420 323 683 425 
e-mail: exkurze.kozel@pilsner.sabmiller.com
www.kozel.cz

Kromě moderního aquacentra s dětským ba-
zénkem a toboganem jsou připraveny i různé pro-
cedury vhodné pro dětský organismus, spousta za-

jímavých vycházek a sportovních aktivit. Program 
pro VITÁLní děti je tak lákavou a zajímavou alterna-
tivou celodenního vysedávání u počítače.

Chcete-li vyrazit na prázdniny ať už za turisti-
kou, na kole nebo za odpočinkem, jáchymovské 
lázně vám poskytnou dokonalé zázemí – ubyto-
vání, stravu dle vlastního výběru, zábavu i tolik 
potřebnou relaxaci. A když zrovna budete potře-
bovat chvilku pouze pro sebe, naše vyškolené spe-
cialistky se vám o děti rády postarají. Na uvítanou 
navíc vaše ratolest dostane malý dárek a v období 
prázdnin u nás každé dítě do 12 let může získat až 
40% slevu!

Unikátní příroda Krušných hor přímo zve 
k toulkám. Pro milovníky turistiky a cykloturistiky 
je pravým rájem. Kdo nechce kola vozit s sebou ve-
řejnou dopravou nebo autem, může si je v jáchy-
movských lázních vypůjčit i s helmami. Kdo chce 
jen tak chodit a obdivovat krásy přírody, může si 
zapůjčit čím dál, tím oblíbenější hole pro nordic 
walking – severskou chůzi. Zkrátka, co kdo chce 
– v Jáchymově hravě dostane. 

Přejeme vám krásné, 
slunné a dlouhé léto.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV a. s. 
– první radonové lázně světa
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
tel.: +420 353 833 333, fax: +420 353 834 567
e-mail: info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz

Vydejte se po stopách Kozla 
do Velkých Popovic
Zveme vás na návštěvu malebného Velkopopovického pivovaru, který stojí již  
více než 135 let a v současnosti je výchozím i cílovým bodem pěších turistických 
výprav, cyklistických vyjížděk, rodinných procházek i mezinárodních exkurzí. 

Přijeďte s rodinou do Jáchymova 
– třeba na kole!
Novinkou letošní sezony v Jáchymově je otevření lázní rodinám 
s dětmi. Jáchymovští byli dětem nakloněni vždy, ale teprve letos 
se nám podařilo vybudovat pro ně i vhodné podmínky, popisuje 
obchodní ředitelka lázní Ing. Jana Vaňková. 

www.kampocesku.cz   15
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Cílem putování je atraktivní formou seznámit návštěvníky Ústeckého kraje na pozadí legend 
a pověstí z počátků české státnosti s turistickými možnostmi regionu. Dávné příběhy vás 
zavedou na místa jako hora Říp s praotcem Čechem, Stadice s Přemyslem Oráčem nebo Peruc 
s příběhem o Oldřichovi a Boženě. Na tato místa pak navazují další neméně zajímavé lokality.

Žatecko. Putování je pro každého. Ale zvláště pak pro 
rodiny s dětmi nebo školní výlety. Proto jsme také 
zvolili formu komiksů a kreslených postaviček. 

Putování Ústeckým krajem vás zavede na místa v tomto abecedním pořadí… 

Vydejte se po stopách praotce Čecha
aneb staré pověsti české v Ústeckém kraji

Ale nejsou to místa spojená jen a jen s historií 
jako například České Švýcarsko, vinice v Českém stře-
dohoří, Krušné hory, královská města na Ohři nebo 

Bílina – místo, které dalo minerálním vodám jméno kyselka

Březno u Loun – cesta do pravěku

Budyně nad Ohří – objevte tajemství kamene mudrců

Doksany – nejpozoruhodnější barokní komplex v Čechách 

Dubice – Porta Bohemica jako na dlani

Hazmburk – pokořte hrad, který nedobyli husité 

Hora Říp – „Podejděme pod tuto horu, tam dětem, skotu odpočineme.“

Komáří vížka – nejdelší sedačkovou lanovkou na Komáří vížku

Litoměřice – metropole Zahrady Čech

Louny – perla na řece Ohři

Lovoš – rozšiřte si obzor výstupem na Lovoš

Milešovka – hora, která předpovídá počasí

Libochovice – zámecký skvost raně barokní architektury

www.kampocesku.cz  16
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Hra pro děti 
Poraďte se s rodiči, navštivte místa na kartě 

uvedená, získejte odpovědi na soutěžní otázky 
a zapište je do hrací karty. Vyplněnou hrací kartu 
pak zašlete provozovateli hry. Ale pouze ten, kdo 
zodpoví všechny 3 soutěžní otázky a zašle plně 
vyplněnou hrací kartu, získá originální pečeť pra-
otce Čecha. Došlé hrací karty budou po skončení 
hry slosovány a jeden z vás získá mininotebook. 
Hra probíhá od 1. 5. do 30. 9. 2010!!!

? Jakému účelu dnes slouží původně 
německý luteránský kostel v Třebenicích 
(poblíž Litoměřic), postavený roku 1902? 

Pokud znáte odpověď, napište nám do 15. 8. na 
adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Pět 
autorů správných odpovědí získá zajímavé ceny 
věnované Krajským úřadem Ústeckého kraje. 

www.praoteccech.cz
www.kr-ustecky.cz

Jméno:

Příjmení:

Adresa:

Datum narození: Podpis:

1. Kolik schodů vede do zvonice rotundy 

sv. Vojtěcha a sv. Jiří na hoře Říp?

2. Jaký obvod kmenu v centimetrech má Oldřichův 

dub v Peruci 1 metr nad zemí? (tolerance 10 cm)

3.Kolik stromů a jakého druhu lemuje bývalé pole 

Přemysla Oráče ve Stadicích? (nyní Královské pole)

Odpovězte na 3 soutěžní otázky

Vyplňte své kontaktní údaje

Zašlete na adresu

PRAOTEC ČECH, P. O. Box 38, 400 01 Ústí nad Labem

Informace o soutěži

Výhra pro všechny účastníky soutěže

Keramická pečeť

Hlavní losovaná výhra soutěže

Mininotebook

Vydejte se po stopách praotce Čecha, získejte originální 

pečeť a hrajte o mininotebook!

Navštivte vybraná památná místa a získejte zde odpovědi na 

soutěžní otázky. Odpovědi napište do hrací karty a vyplněnou 

hrací kartu zašlete na adresu provozovatele hry. Každý účastník 

hry, který správně odpoví na všechny 3 soutěžní otázky a zašle 

plně vyplněnou hrací kartu, získá originální pečeť praotce 

Čecha. Pečeť bude doručena poštou na adresu uvedenou 

v hrací kartě. Všechny došlé hrací karty budou po ukončení 

hry zařazeny do slosování o mininotebook. Výherce bude 

kontaktován na adrese uvedené v hrací kartě a bude uveřejněn na 

www.praoteccech.cz nejpozději do 30 dnů od ukončení hry.

Hra probíhá od 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010. 

Úplná pravidla jsou uveřejněna na www.praoteccech.cz.

Oparno – vydejte se na romantický výlet Opárenským údolím

Panenský Týnec – chrám dobré nálady

Peruc – „...tvář měla čistou, něžnou. A tak učinil ji kněžnou.“

Ploskovice – klenot mezi zámky severních Čech

Roudnice nad Labem – město na staré obchodní stezce z Prahy do Lužice

Stadice – „Jeho potomstvo bude vládnout této zemi na věky věkův.“

Sutom – údolí drobných památek

Teplice – nejstarší lázně

Terezín – místo, na které se nezapomíná

Třebenice – šperkovnice severních Čech

Ústí nad Labem – z vršku pěkně dolů  

KAM do regionu
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13.–15. srpna 2010
Město Louny si vás dovoluje pozvat na 7. ročník městských letních slavností 
s názvem Letní lounské vábení. 

– Joe Purple
– Luboš Pospíšil & 5P
– Furt rovně
– Nightwork
– Vlasta Třešňák Band
– Hudba Praha
– JUDr. Ivo Jahelka
– Pavel Bobek
–  Den otevřených dveří letiště na Rané – Aeroklub 

Raná u Loun
– závody dračích lodí 
–  dětský koutek – malování na chodnících, keramic-

ké práce, jízda na sportovních  koloběžkách 
–  vyvrcholení programu na řece – Oslava 

řeky Ohře

Neděle 15. srpna 2010 
– „Voříškiáda“
– program baseballového klubu 
– streetbasketbalový turnaj 
– divadelní hra o událostech roku 1813 
– vzlet balonu
– vypuštění nebeských luceren a ukončení LLV

Po celou dobu konání Letního lounského vábení 
budou otevřeny historické uličky okolo chrámu 
sv. Mikuláše a Katovská ulička.

www.lounskevabeni.cz
Město Louny
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
e-mail: info@mulouny.cz, tel: +420 415 621 102

Město Louny
Letní lounské vábení 

Připraven pro vás bude již tradičně bohatý pro-
gram, díky němuž v Lounech prožijete příjemný 
letní víkend. Těšit se můžete na sportování, závo-
dění, hudbu na 3 scénách a také na: 

Pátek 13. srpna 2010
–  Adrumaline – bubenická show z partnerského 

města Barendrecht
– Fate Magazine
– Kryštof
–  slavnostní ohňostroj u řeky Ohře s doprovod-

nou hudbou

Sobota 14. srpna 2010
– Lounská 13
– Ježkovy Woči
– Harvest 

www.kampocesku.cz 18
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Novogotický zámek Klášterec nad Ohří se pyš-
ní desetihektarovým dendrologicky bohatým 
parkem. Můžete zde navštívit Muzeum českého 
porcelánu, jakož i expozici japonského, čínského 
a evropského porcelánu. Za návštěvu určitě stojí 
Thunská hrobka, zámecká věž a expozice minerálů 
z místních lokalit.

Renesanční zámek Augustusburg, označovaný 
jako koruna Krušnohoří, leží uprostřed překrásné 
hornaté krajiny. Od většiny německých zámků se 
odlišuje především ojedinělou architekturou a mi-
mořádnou různorodostí expozic, kterou osloví 
široký okruh návštěvníků. Ti zde najdou například 
muzeum motocyklů, muzeum lovné zvěře a ptac-
tva, muzeum kočárů, vyhlídkovou věž a další.

Nově zrekonstruovaný barokní zámek Lichten-
walde na úpatí Krušných hor, obklopený nádher-
ným parkem s četnými fontánami, je skutečným 
skvostem saské krajiny. Uvnitř zámku jsou ve více 
než třiceti historických prostorech a kabinetech 
umístěny rozsáhlé expozice evropského, asijského 
a západoafrického umění. 

Pohádkový hrad Scharfenstein, tyčící se vysoko 
nad údolím řeky Zschopau, proslul jako rodiště 
krušnohorského lidového hrdiny Karla Stülpnera. 
Ten také bude vaším průvodcem při prohlídce mu-
zea tradičních krušnohorských hraček, muzea vá-
nočního lidového umění a expozice Lidové umění 
mrknutím oka. 

www.zamek-cerveny-hradek.cz
www.zamek-klasterec.cz
www.die-sehenswerten-drei.de

Zámky a hrady Krušnohoří
Zámky Červený hrádek a Klášterec nad Ohří na české straně Krušných hor 
a Augustusburg, Lichtenwalde a hrad Scharfenstein na straně saské se spojily 
v rámci projektu Společný marketing zámků a hradů v Krušnohoří. Budete 
překvapeni odlišností jejich stavebních stylů a rozmanitostí nabízených aktivit. 

Raně barokní zámek Červený hrádek se nachází 
na úpatí Krušných hor. Návštěvníci mají možnost 
projít si s průvodcem galerii a kapli sv. Jana Křti-
tele, zrcadlový a rytířský sál, lovecký salonek s ob-
razárnou, pracovnu Maxe Egona Hohenlohe-Lan-
genburg a další prostory. Probíhají zde také velmi 
zajímavé výstavy. V zámecké jízdárně je stálá expo-
zice věnovaná letecké válce nad českým územím 
v letech 1940–1945.

Kultura
spojuje

www.pro5.eu

Zámek ervený hrádek
www.zamek-cerveny-hradek.cz

Hrad Scharfenstein
www.die-sehenswerten-drei.de

Zámek Klášterec nad Oh í
www.zamek-klasterec.cz

Zámek Augustusburg
www.die-sehenswerten-drei.de

Zámek Lichtenwalde
www.die-sehenswerten-drei.de

Drebach-ScharfensteinDrebach-Scharfenstein

Augustusburg

Niederwiesa-Lichtenwalde

ervený hrádek

Klášterec nad Oh í

CHOMUTOV

CHEMNITZ

Bärenstein
Vejprty

Reitzenhain
Hora Sv. Šebestiána

Praha

Dresden
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V Mauthausenu prošli v táboře obvyklou přijí-
mací procedurou a cestou přes karanténu byli roz-
děleni na pracovní bloky. Co se odehrálo osudné 
soboty 24. října 1942, si můžeme snadno domyslet. 
Za dozoru SS-Hauptsturmführera Martina Rotha, 
zodpovědného za hladký průběh likvidace, mají 
ženy podstoupit údajnou lékařskou prohlídku. Jako 
první jde číslo 1034, oční doktorka Milada Franto-
vá. Ženy byly odváděny po jedné úzkou chodbou, 
kde hrála hlasitá hudba, do „ordinace“. Bylo přesně 
8.30, když zazněl první tlumený výstřel... Po dvou 
minutách odvádějí další ženu – bývalou zdravotní 
sestru Miroslavu Dubovou. Po dalších výstřelech se 
na podlahu hroutí sestry Jana Kubiše. V 10.00 Fran-
tiška Lyčková a další, Jesenská, Opálková, Kubišo-
vá, Drašnerová – matky, babičky, dcery, vnučky… 
Další jméno – Anna Caloun! Písař zapíše čas 10.56. 
Dozorce vyvolává další a další jména... 

Toho dne bylo v Mauthausenu takto zavraždě-
no 135 žen a 127 mužů, dohromady 262 českých 
občanů. Další hromadná vražda 31 českých občanů 
v souvislosti s heydrichiádou byla v Mauthausenu 
vykonána 26. ledna 1943. Tentokrát byly ženy zply-
novány v plynové komoře, muži zastřeleni. V 16.45 
také manžel Anny Letenské Ing. arch. Vladislav Ča-
loun. Komedie Přijdu hned s Annou Letenskou měla 
premiéru téhož roku v prosinci a nic netušící diváci 
se v biografu nejspíš dobře bavili... 

zdroj: Jaroslav Čvančara (Z jeviště na popraviště), 
pro KAM upravil Luděk Sládek

www.pamatnik-terezin.cz

syn Jiří. Druhého dne, 
3. září 1942, byla zatče-
na a po výslechu převe-
zena na Pankrác. Odtud 
putovala 5. 10. 1942 
také do Malé pevnosti 
v Terezíně. Na nástupu 
22. října pochopila, že 
se něco děje, protože 
ona a další ženy stíha-
né v kauze „Parašutista“ 
druhý den neměly jít na 
práci ven z pevnosti. 
V pátek 23. října 1942 
v 8.30 se vydaly smě-
rem k nádraží. Vpředu 
ženy, vzadu muži. Na 
nádraží v Bohušovi-
cích nad Ohří již čekal 
zvláštní vlak č. 206, je-
hož cílovou stanicí byl 
Mauthausen. 

Osud Anny se začíná psát 29. srpna 1904 v Nýřa-
nech u Plzně. Narodila se v herecké rodině a odmala 
poznávala radosti i strasti kočovných divadelních 
společností. V šestnácti letech získala své první an-
gažmá v českobudějovickém divadle. Posléze, když 
se přidala ke společnosti Otty Alferiho, poznala 
svého prvního manžela, herce Ludvíka G. Hrdlič-
ku (pseudonym Letenský), za kterého se 23. ledna 
1925 provdala. Manželům Letenským se narodil 
syn Jiří (1926), přicházela další a další angažmá, ale 
nakonec se trvale přestěhovali do Prahy. První roli 
fi lmovou dostala ve fi lmu Karla Špeliny Manželka 
něco tuší, ale opravdu debutovala až ve veselohře 
režiséra Miroslava Cikána Milování zakázáno.  

Manželská krize vyvrcholila v roce 1940 rozvo-
dem. Anna se seznamuje s Ing. Vladislavem Čalou-
nem, prokuristou německé dopravní společnosti. 
Svatba byla 10. října 1941. Čaloun ochotně pomáhal 
pronásledovaným do emigrace, pašoval ve vlacích 
dokumenty, devizy a různá zavazadla, aktivně pra-
coval po rozpuštění Sokola v jeho ilegální skupině 
Jindra. Udržoval také přátelské kontakty s Dr. Lyč-
kou, který byl napojen na parašutisty ze skupiny 
Anthropoid. Souhrou náhod, obav, naivity a zrád-
covství byla zatčena paní Lyčková gestapem a její 
manžel 21. 7. 1942 raději spáchal sebevraždu. Na 
všechny ostatní čekal osud horší než smrt. 

Filmová role ve veselohře Otakara Vávry Přijdu 
hned byla pro Annu poslední. Její záběry se točily 
v době, kdy byl její manžel už ve vyšetřovací vaz-
bě, odkud ho 19. 9. 1942 převezli do Malé pevnosti 
v Terezíně. Natočil se poslední záběr, Anna se od-
líčila, převlékla a odjela domů, kde ji čekal 16letý 

Herečkou do 
poslední klapky
Nestává se často, aby osoba známá z fi lmového plátna 
zanechala po sobě tak málo jako herečka Anna Letenská. 
Přitom její životní příběh by byl dobrým námětem na 
dlouhý román. 

Milování zakázáno – 1938 Ryba na suchu – 1942 Pelikán má alibi – 1940

Anna Čalounová-Letenská

První manžel Anny Ludvík

 Ing. arch. Vladislav Čaloun

MUDr. Břetislav Lyčka S Jiřím Plachým, Bobří kožich – 1940
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v prvním patře. Před námi se dále otevírá prostorné 
Sokolovské náměstí, pocházející z časů Albrechta 
z Valdštejna (1583–1634). Originální dřevěné dom-
ky „Nového Města“ s podloubím a hrázděnými štíty 
byly v průběhu 18. století nahrazovány zděnými. 
Původní, tzv. Valdštejnské domky si můžeme pro-
hlédnout na severní straně náměstí ve Větrné uličce. 
Po naší levé ruce při pohledu od kostela vidíme tzv. 
Soukenický dům čp. 312 se znakem soukenických 
mistrů ve štítě. Budeme-li pokračovat dál po levé 
straně náměstí, dojdeme k malému modrému 
domu s kamenným beránkem nade dveřmi – sta-
rodávnému hostinci Zlatý beránek čp. 305. Naproti 
hostinci přes náměstí si prohlédneme klasicistní 
Appeltův dům čp. 264 s okrovou fasádou, v němž 
dnes sídlí stavební škola. Vlevo od školy můžeme 
projít kolem Valdštejnských domků Větrnou ulič-
kou na Malé náměstí s barokním kostelem sv. Kříže 
z 50. let 18. století. Nejcennější památkou v něm je 
cedrová soška Bolestné Matky Boží z r. 1506, pochá-
zející z blíže neurčeného kostela v Londýně. V těs-
ném sousedství si prohlédneme kapli Božího hrobu 
z roku 1722, cenný morový sloup z dílny Matyáše 
B. Brauna…

Městské informační centrum Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec
tel.: +420 485 101 709
www.liberec.cz

Začínáme před radnicí na náměstí Dr. E. Be-
neše. Na jeho západní straně si vpravo od radnice 
můžeme povšimnout perly liberecké secese – ho-
telu Praha. Postaven byl v roce 1906 podle návrhu 
architekta Roberta Hemmericha na místě někdejší 
hospody U Řetězu. Na konci této řady domů, u ústí 
do Pražské ulice, stojí krásný Krauseho dům čp. 14 
s podloubím, štukovým Perseem v oblouku římsy 
a ve druhém patře s reliéfy znázorňujícími čtyři roční 
období. Kostelní uličkou vyjdeme z náměstí na malé 
prostranství s původní dlažbou, rozkládající se mezi 
kostelem a farou. Kostel Sv. Antonína Velikého je 

nejstarší kamennou stavbou a první doloženou bu-
dovou ve městě. Zděný kostel byl postaven v letech 
1579–1587. Na klasicistní budově fary čp. 9 z kon-
ce 18. století, stojící na levé straně uličky, by neměl 
uniknout pozornosti původní reliéf Božího oka 

Prohlídkový okruh starými uličkami Liberce 
Přijeďte si do Liberce projít nový, netradiční prohlídkový okruh po malebných 
uličkách.

Do soutěže se může zapojit každý, kdo zašle do 31. srpna 2010 na adre-
su Krajský úřad, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, U Jezu 
642/2a, 461 80 Liberec 2 fotografi i, výtvarné dílo nebo báseň ze svého cyklis-
tického putování za památkami Libereckého kraje. Všechny zaslané podklady 
budou vystaveny pro veřejnost na státním zámku Lemberk během měsíce 
září. Zároveň budou vybrána nejlepší díla ze všech kategorií. Jejich majitelé se 
mohou těšit na dárkové balíčky, volné vstupenky a další věcné ceny. 

Soutěž „Na kole k památkám 
Libereckého kraje“ 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště 
v Liberci ve spolupráci s Libereckým krajem vyhlašuje 
soutěž na téma Na kole k památkám Libereckého kraje. 

www.hrad-bezdez.eu
www.zamek-frydlant.cz
www.hrad-grabstejn.cz 
www.hruby-rohozec.eu
www.zamek-lemberk.cz
www.zamek-sychrov.cz
www.hrad-trosky.eu
www.zamek-zakupy.cz
www.npu.cz 
www.liberecky-kraj.cz
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Soutěž: Město Dvůr Králové nad Labem letos slaví významné 
výročí – kolikáté je?
Deset vylosovaných odměníme drobnými cenami.
Odpovědi zasílejte na: info@mudk.cz nebo 
Městské informační centrum, nám. T. G. Masaryka 2, 
544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem se návštěvníkům může pochlubit řadou historických, kulturních 
i uměleckých památek a zajímavostí. Jeho dominantou je děkanský kostel sv. Jana Křtitele se 64 m vysokou 

věží. Za prohlídku rozhodně stojí také historické centrum města, které je od roku 1990 prohlášeno 
památkovou zónou, nebo městské muzeum se stálou expozicí o historii Dvora Králové.

Nevšední okamžiky můžete zažít v zoologické zahradě, kde na vás čeká exotika v unikátních pavilonech 
a prostorné výběhy s velkými stády zvířat, mezi kterými v létě projíždí patrový vyhlídkový safaribus. 

V okolí města si určitě zaslouží návštěvu barokní komplex Kuks, dále přírodní galerie plastik od 
M. B. Brauna tesaných přímo do skalních útvarů, stálá přírodní výstava Příběh utrpení a nadějí člověka 

nebo přehrada Les Království, která je jednou z nejmalebnějších v České republice.
Ať přicházíte za poznáním, odpočinkem, sportem nebo jen tak, královské věnné 

město Dvůr Králové nad Labem vám má co nabídnout. 

Kulturní akce 2010
24.–25. 9. Oslavy 120. výročí vzniku Gymnázia ve Dvoře Králové n. L.

4. 9. Den spolků s country parádou – představení místních spolků a organizací, Hrubá Luka, Dvůr Králové n. L.

Dvůr Králové nad Labem slaví 740 let od první písemné zmínky
Pozvánka

Oslava 740. výročí se uskuteční 18. 9. 2010 a přinese bohatý program pro děti i dospělé, 
skvělou zábavu a stánky s výborným občerstvením.
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Pro milovníky tradic a řemesel 
– prázdninové čtvrtky 
Tu něco ochutnám, tamhle zkusím něco vyrobit. 
Na vlastní oči, nos i jazyk okusíte produkty mistrů 
řemesel z Orlických hor a Podorlicka. Čekají na vás 
nevšední exkurze do pražírny kávy, kovolitectví, 
pivovaru. Navštívíte muzeum železnice i nádherné 
autentické dílny. Výlet je určen pro skupiny 14 osob, 

které vyzvedneme kdekoliv v regionu včetně Hrad-
ce Králové a Pardubic. Doprava je do stanoveného 
počtu kilometrů zdarma. Cena 349 Kč zahrnuje 
exkurzi v pražírně kávy + ochutnávku, v kovolitec-
tví + dárek, v pivovaru i s obědem a ochutnávkou, 
prohlídku muzea železnice, ochutnávku medoviny, 
návštěvu JAKÉ? dílny + nápoj a průvodce.

Tím ale nekončíme… 
Je tu výlet pro milovníky vojenské historie. Kam 
dojely tanky? Kde se bojovalo? To vše a mnohem 
víc zpod pokličky války v česko-polském příhraničí 
zažijete na vlastní kůži v bojovém vozidle s „kusem 
žvance“ z polní kuchyně. Každé prázdninové úterý.

Jste zatvrzelí sportovci? Je libo naučit se na 
bruslích? Nebo se projet na kolech po nově upra-
vených cyklostezkách? To nabízí ve svém království 
Orlická cyklo a in-line královna. Cestou můžete na-
vštívit jedno z nejimpozantnějších muzeí v regionu 
– Muzeum řemesel v Letohradě. To vše o červenco-
vých a srpnových sobotách.

Co se děje v létě
v Orlických horách a Podorlicku?
Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko připravila pro obyvatele regionu 
a turisty několik nevšedních zážitků. Až čtyři dny v týdnu můžete cestovat za 
krásami a zajímavostmi, které běžně v nabídce nenajdete.

Udělejte si neděli sami pro sebe a pošlete vaše děti 
s námi prožít pohádkový den. Uvidí říši skřítků, vy-
koupou se s vodníkem Broumarem a zúčastní se 
pohádkového odpoledne na tábořišti Vochtánka.

Projekt podpořil Královéhradecký kraj.

Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 322 052; mobil: +420 774 125 014
e-mail: sutova@dsohp.cz
www. dsohp.cz

Každou červencovou a srpnovou 
neděli je pro děti nachystáno 
pohádkové putování. 

Co musíte udělat? 
–  zvednout telefon a zavolat na bezplatnou linku 

800 101 520 
–  nahlásit termín výletu, jméno a věk dítěte 
–  oznámit místo, kde bude nastupovat (Letohrad, 

Žamberk, Kunvald, Rokytnice, Pěčín, Javornice, 
Rychnov, Solnice, Dobruška, Opočno) 

–   nachystat dítěti plavky, ručník a něco k pití
Pokud dáte dohromady 14 dětí, přijedeme pro vás 
kamkoliv v regionu.
Cena 230 Kč zahrnuje celodenní dozor, soutěžní 
kartičky, vstup na koupaliště, 2x jídlo + pití. Věk od 
4 let dle samostatnosti dítěte a uvážení rodičů.
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V autokempinku Konopáč ležícím 
nedaleko Heřmanova Městce jsme pro 
vás připravili řadu tradičních akcí. 

Od 30. 7. do 4. 8. se zde uskuteční setkání cyk-
listů. Následující víkend si můžete přijít vyzkoušet 
fyzickou zdatnost na triatlonu pro amatéry Iron 
Man 2010 (7. 8.). Závěrem léta se proběhne 15. roč-
ník prodejní výstavy Babí léto na Železných horách 
(17. a 18. 9.).

Těšíme se na setkání s vámi.

www.zeleznehory-hm.cz

Ideální výchozí bod pro výlety do malebného pří-
hraničí Polska, kde máte možnost obdivovat pohled-
nost lázeňských městeček. Lokalita, v jejíž blízkosti se 
nachází národní přírodní rezervace Trčkov se vzácnou 
květenou a mnoha druhy chráněných rostlin. Pro vý-
lety do okolí je možné využít zdejší cyklobusy. Lákavá 
je i nabídka ubytování, stejně jako výběr z kalendáře 
kulturních a společenských akcí. 

Dominantou obce je pozdně barokní kostel 
sv. Jana Křtitele, kam vás chceme pozvat na ojedi-
nělou celoroční výstavu Masarykova chata na 
Šerlichu na pohlednicích ze sbírky Jiřího Klen-
nera a ještě něco navíc… Zde se dozvíte celou 
řadu zajímavostí o výstavbě první české chaty na 

Krok za krokem Orlickým Záhořím
V údolí Divoké Orlice při státní hranici s Polskem, mezi hřebeny Orlických 
a Bystřických hor, se nachází horská obec Orlické Záhoří. O tom, že není 
místem, kde „lišky dávají dobrou noc“, se můžete přesvědčit, pokud se 
vydáte na výlet či dovolenou právě sem.

hřebech Orlických hor, která se stala poutním mís-
tem všech turistů. 

Přijeďte do míst, kde naleznete jedinečnou pří-
rodu, můžete navštívit lidové slavnosti a veselice, 
církevní obřady, stejně jako sportovní akce. Budete 
zde mít i možnost poznat život obyvatel po obou 
stranách hranice, načerpat energii a získat pohodu. 
Setkáte se zde s prostředím, do kterého se určitě 
budete rádi vracet. 

Turistické informační centrum Orlické Záhoří
517 64  Orlické Záhoří 34
tel./fax: +420 494 542 033, tel.: +420 725 081 136
tic@orlickezahori.eu, www.orlickezahori.eu 

Procházka po novém vycházkovém okruhu 
„Bylo nás pět“, inspirovaném dílem K. Poláčka, je 
nejen příjemná, ale i poučná. A když už se vydáte 
po stopách „Zilvara“ nebo „Kemlinka“, nenechte si 
ujít návštěvu významných rychnovských památek. 
V místní synagoze si v muzeu Židovství Podorlicka 
můžete připomenout pohnuté osudy Židů i zhléd-
nout Poláčkův památník. Na Starém náměstí na vás 
čeká kouzelný svět Muzea hraček. Milovníky histo-
rie uvítá kolowratský zámek s kostelem Nejsvětější 
Trojice a blízkou zvonicí, která skrývá zvon Kryštof, 
třetí největší v Čechách. 

Poláčkův kraj – pro děti ráj
Prázdniny jsou v plném proudu a nevíte, kam vyrazit se svou ratolestí? Přijeďte do 
Rychnova nad Kněžnou spojit příjemné s užitečným!

V zámeckém parku a na sousedícím Poláčko-
vě náměstí se můžete ve dnech 27.–28. 8. 
zúčastnit Dividílkování – festivalu 
pouličních divadel malých fo-
rem, provázeného jarmarkem 
a ukázkami řemeslných prací. 

Od 9. 7. do 20. 8. – vždy 
v pátek od 17.00 – bude ná-
dvoří Pelclova divadla patřit 
divadelnímu programu urče-
nému speciálně pro děti.

Po dni stráveném poznáváním (od 16. srpna) 
si můžete aktivně odpočinout v novém krytém 
bazénu nedaleko areálu BR SPORT CENTRA (tenis, 
squash, badminton...).

Neváhejte a přijeďte k nám, brána Orlických 
hor se vám otevírá…

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

Městské informační centrum
Svatohavelská 105, 516 01 Rychnov n. Kn.

Tel.: 494 539 027
e-mail: mic@rychnov-city.cz

www.rychnov-city.cz
www.rychnovsko.cz
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Vážení návšt vníci,
Vážení turisté,
Rychnováci,

p edevším Vám je ur ena procházka, kterou jsme 
nazvali „M stský vycházkový okruh - Bylo nás p t“.

Pokusí se Vám naše m sto, které se považuje 
za Bránu Orlických hor, za m sto Karla Polá ka
ukázat a p edstavit áste n  objektivem pohledy na 
místa v dob  p ed více než 100 lety, áste n  i malou 
charakteristikou prost ednictvím kouzelných a nena-
podobitelných text  z knih našeho nejslavn jšího
rodáka, noviná e a spisovatele Karla Polá ka.

Vydejte se proto na 11 zastavení, kde se setkáte 
i s hrdiny jeho knih, projdete tak spolu s nimi v tší
ást našeho krásného m sta, kde m žete spat it

i mnohem, mnohem více ...

Na tomto putování Vám p ejí co nejv tší a nejhlubší
zážitky auto i projektu.

1  Nádraží
2 PALACKÉHO ULICE
3  Staré nám stí
4  Polá kovo nám stí
5  Nad zvonicí 
6  Na náb eží
7  U nemocnice
8  U židovského h bitova
9  U vodojemu
10   Panoráma
11   Altánek

1569 zmínka o židech ve m st
wzmianka o ydach w mie cie
mention of   rst Jewish People in the town

1780 židovská fara (d m . 693)
ydowski dom rabina (dom nr 693)

Jewish rectory/manse (house no.693)

1787 znovu vystav na synagoga (po požáru 1779),  
1995 obnovena pro Expozici judaismu 

   v Podorlicku a Památník Karla Polá ka
powtórnie zbudowana synagoga 

     (po po arze w 1779), 1995 odnowiona w celu 
     powstania Ekspozycji judaizmu na Podorlicku 
     i jako miejsce pami ci Karla Polá ka

synagogue was rebuilt (after the  re 1779), 
     1995 recovered/recreated for Exposition 
     of  Hebruism in Podorlicko and memorial 
     of  Karel (Charles) Polá ek

1974 zbourán rodný d m spisovatele 
   Karla Polá ka

zburzony dom rodzinny pisarza Karla Polá ka
the native house of  the writer Karel (Charles) 

     Polá ek was torn down

Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Mar-
tin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno: Povoznictví a obchod uhlím. 
Ten nápis je mod e a erven  vymalovaný a po obou stranách jsou zk ížená kladívka, což se 
mi velice líbí. Ale ješt  více se mn  líbí ko ská hlava, co je p id laná mezi dv ma okny 
v prvním pat e. Když jsem byl malý, tak se mn  ta hlava nic, ale docela nic nelíbila, jelikož 
jsem se jí bál. Ona má porád otev enou hubu a cení zuby. Ušklíbá se tak, jako by na mne n co
v d la, po kej, ty kluku nezdárná, já to na tebe eknu. Chodil jsem na ni žalovat, že se 
v jednom kuse na mne šklebí a já jí p ece nic ned lám. To ona porád za íná, a  si to nechá! 
Maminka mne musila chlácholit a pravila, že ta hlava mn  nic nem že ud lat, jelikož je 
d ev ná. (Karel Polá ek: Bylo nás p t)

Až budu velký, tak budu také kupcem, protože kupci to mají nejlepší. Kupci nemusejí nic 
kupovat, jednoduše jdou do krámu a vezmou si, co cht jí. Tatínek pravil: „Koukej, a  se máš 
k obchodu, já tu porád nebudu, tak si všeho všímej, abys to jednou mohl vzít za mne, nebo
Lá a se ud lá pro sebe.“ Tak si všeho všímám a stojím za pultem a zdravím lidi silným 
hlasem, abych byl jako kupec. (Karel Polá ek: Bylo nás p t)

Palackého ulice

Palackého ulice

Rodný d m spisovatele Karla Polá ka

Léto na 
Konopáči
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Zřejmě nikdo si už dnes nedovede představit 
novoměstské náměstí bez renesančních štítů ve 
tvaru vlaštovčích ocasů. Přesto ještě nedávno vy-
padala i severozápadní strana náměstí podobně 
jako ty ostatní. Před šedesáti lety bylo započato 
s jejich obnovou a štíty tak letos slaví své výročí. 
Takřka zapomenuta a uvězněna pod dlažbou ná-
městí zůstala i původní studna, kterou archeolo-
gové odkryli při svých loňských výzkumech. Dnes 
je vyčištěna a návštěvníci mají možnost do ní na-
hlédnout skleněnou částí dlažby. Není to však jen 
historie, kvůli které turisté směřují své kroky do 
Nového Města nad Metují. Je to především „genius 
loci“ a poklidná, vlídná atmosféra města, vybízející 

třeba i k posezení na zahrádce restaurace, kavárny 
či cukrárny v podloubí. 

Pro návštěvníky jsme o prázdninách připravi-
li nejednu zajímavou akci, jako například Cyklus 
nedělních promenádních koncertů na Husově 
náměstí (od 14 hodin). Ve středu 28. července vás 
osobně zvou pan Bartoň-Dobenín s chotí a správa 
zámku na kostýmované večerní prohlídky. V so-
botu 7. srpna zde proběhnou trhy uměleckých ře-
mesel a představení loutkového divadla pro děti. 
Městské muzeum vás přivítá zbrusu novou vý-
stavou hodinek PRIM a středověká věž Zázvorka 
expozicí maleb a kreseb Tomáše Vosolsobě nebo 
přehlídkou fotografi í a dokumentů z českých po-
lárních expedic. 

Počkejte si u nás na západ slunce, nebudete 
litovat. 

Městské informační centrum
tel.: +420 491 472 119, mobil: +420 731 627 741
e-mail: info@muzeum-nmnm.cz
www.muzeum-nmnm.cz

Vesnička je spjata především se jménem Maxe 
Švabinského, předního českého malíře (1873–
–1962), který si Kozlov zamiloval a pravidelně sem 
dojížděl na letní byt do chaloupky, která je po něm 
pojmenovaná.

Chaloupka Maxe Švabinského
Chaloupka je expozicí Městského muzea Česká Tře-
bová. V letních měsících je přístupná veřejnosti.
Otevírací doba: 
červen–srpen: denně mimo pondělí 9–17; 
září–říjen: o víkendech 12–16
Kontakt: Městské muzeum Česká Třebová,
tel.: +420 465 534 516

Rozhledna na 
Kozlovském 
kopci
Rozhledna s vyhlídko-
vou plošinou ve výšce 
33 metrů nabízí pa-
noramatické pohledy 
na zalesněné pohoří 
Českomoravského po-
mezí. 
Otevírací doba:
květen–červen, 
září–říjen: o víkendech 
a svátcích 10–18; 
červenec–srpen: 
denně 10–18

Turistické informační centrum Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová 2
tel.: +420 465 500 211
e-mail: info@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

Jste milovníky aktivní dovolené? Potom 
vítejte v Ústí nad Orlicí, kde najdete mimo jiné 
také křižovatku nových cyklostezek vybudova-
ných v letech 2007–2009. Na 40 km dlouhých 
unikátních trasách vás čekají nevšední zážitky 
a bohaté sportovní vyžití. Stezky vedou nád-
herným údolím řek Tichá Orlice a Třebovka do 
Chocně, Letohradu a České Třebové. Určeny 
jsou jak pro cykloturistiku, tak pro vyznavače 
in-line bruslení. V těsné blízkosti cyklostezek je 
Aquapark a tábořiště s loděnicí v Cakli.

Nové Město nad Metují 
Nové Město nad Metují je klenotem zdobícím českou krajinu 
v podhůří Orlický hor. V roce 2010 uplyne čtyřicet let od vyhlášení 
jeho centra městskou památkovou rezervací. 

Kozlov u České Třebové
Vesnička Kozlov leží pod vrcholem Kozlovského kopce, který svou 
výškou 601 m n. m. dominuje krajině na západ od České Třebové. 

Informační centrum města a ČD 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
tel.: + 420 465 514 271–2 
e-mail: ic@muuo.cz 
www.ustinadorlici.cz

Aktivní dovolená 
v Ústí nad Orlicí

Na co se můžete těšit 
o prázdninách? 
28. 6. – 2. 7. Rieter Pirell Cup 2010 
6.–11. 7. Tanec, tanec… na počátku léta (letní 
dny tance)
4. 8. – 5. 9.  XII. Výstava výtvarného umění 
(Kulturní dům)
14.–15. 8. 85. Ústecká staročeská pouť (Mírové 
náměstí)
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Pardubice nejsou jen městem perníku, koní či hokeje a kolébkou českého letectví. 
Mají také mimořádně krásné a pohostinné historické centrum. K návštěvě tohoto 
města vybízí mimo jiné i jeho snadná dostupnost železniční a silniční dopravou. 

umístěna výstava věnovaná stému výročí prvního 
veřejného vzletu českého aviatika – pardubického 
rodáka – Ing. Jana Kašpara, která monitoruje histo-
rii českého letectví až do současnosti.

Na závěr procházky s audioprůvodcem dojde-
te k Zelené bráně. Výstup na tuto dominantu města 
vám poskytne nádherný výhled na celou městskou 
památkovou rezervaci, zámek i široké okolí včetně 
hradu Kunětická hora.

Pokud však do Pardubic zavítáte již v průběhu 
července, jsme na vaši návštěvu rovněž připraveni. 

Je tu pro vás vybudována Stezka Viléma z Pernštej-
na, která mapuje historické centrum pomocí deseti 
zastávek s informačními tabulemi v českém a ang-
lickém jazyce. 

A pohostinnost? Věříme, že budete příjemně 
překvapeni množstvím restaurací, kaváren či viná-
ren, které vám svým posezením v letních zahrád-
kách umožní pohodový odpočinek po „vyčerpáva-
jící“ prohlídce města. 

Pardubice Region Tourism, Regionální infocentrum
nám. Republiky 1, 530 02  Pardubice
tel.: +420 466 768 390, mob.: +420 775 068 390
e-mail: region@ipardubice.cz
www.ipardubice.cz; www.pardubice.eu
www.visitpardubice.com; www.pardubicko.info

Historickým centrem 
Pardubic s audioprůvodcem

Regionální infocentrum Pardubice Region Tou-
rism připravilo v této turistické sezoně pro návštěv-
níky města audioprůvodce, který je od konce čer-
vence provede městskou památkovou rezervací. 

Zasvěcený a poutavý výklad v českém, ang-
lickém či německém jazyce vás seznámí s histo-
rickými skutečnostmi a souvislostmi. Povede vás 
přes Pernštýnské náměstí, kolem kostela svatého 
Bartoloměje a nasměruje vás do úzkých uliček 
a malebných zákoutí. Přes Příhrádek potom dojde-
te na pardubický zámek. Až do 16. 9. je na zámku 
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V malebném podhůří Orlických hor 
na řece Tiché Orlici leží Letohrad, 
městečko s bohatou historií, které se až 
do roku 1950 jmenovalo Kyšperk. 

Na náměstí se dvěma podloubími stojí barok-
ní zámek, kostel sv. Václava s bohatou štukovou 
výzdobou, Mariánský morový sloup a budova 
městského muzea. Mezi památky města patří ba-
rokní objekt Nového dvora s unikátním Muzeem 
 řemesel.

Muzeum a světnička Járy Cimrmana
Slavnostní otevření muzea, které je umístěno 

ve sklepních prostorách zámku, proběhlo 14. 6. 
2010 za účasti členů Divadla Járy Cimrmana. Sou-
částí akce bylo uctění památky tohoto velikána 
položením věnce u pomníku, který mu byl ve měs-
tě odhalen již v roce 2004. V muzeu se seznámíte 
s vynálezy, cestovatelskými a výtvarnými počiny 
Járy Cimrmana a dokonce si můžete prohlédnout 
jeho světničku. Část expozice je věnována Divadlu 
Járy Cimrmana. 

Městské muzeum
Exponáty v muzeu vám přiblíží historií města, 

sirkařství, je zde expozice lidových krojů a originál 
saní, na kterých císař Napoleon prchal v roce 1812 
z Ruska. 

Zámek a zámecký park
Raně barokní zámek byl postaven na místě 

původní tvrze v letech 1680–1685 a je zpřístupněn 
veřejnosti. K zámku přiléhá anglický, přírodně kraji-
nářský park, v němž můžete obdivovat umělou jes-
kyni s vyhlídkou, empírový altán, oranžérii a kašnu 
s nymfou. 

Strašidelná jeskyně v parku
V jeskyni je umístěna expozice nadpřirozených 

bytostí v čele s drakem Kyšperákem a spoustou 
skřítků, bazilišků a jiných strašidýlek, která se těší 
na malé i velké návštěvníky. 

Noční strašidelné prohlídky
Tak jako v minulém roce, i letos máme pro ná-

vštěvníky města připraveny oblíbené Noční straši-
delné prohlídky. Jsou vhodné pro rodiny s dětmi, 
ale dobře se pobaví i parta dospěláků. Prohlídka 
vede parkem až k jeskyni a končí na zámku, kterým 
vás provede bílá paní. Cestou účastníci plní úkoly 
a potkávají se s nadpřirozenými bytostmi.

 
Informační centrum Letohrad
Václavské náměstí 77
561 51 Letohrad 
tel.:  + 420 465 622 092
e-mail: info@letohrad.eu
www.info.letohrad.eu

Do Letohradu nejen za Cimrmanem...
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Na unikátní památky spjaté s rozmachem mo-
derního Zlína lze ve městě na břehu řeky Dřevnice 
narazit doslova na každém kroku:

Správní budova fi rmy Baťa č. 21 představuje 
jedno z vrcholných děl moderní československé 
architektury 20. století. Tzv. „jedenadvacítka“ byla 
dokončena v roce 1938 a se svými 16 podlažími 
a výškou 77,5 m se v té době stala druhou nejvyšší 
budovou v kontinentální Evropě a záhy i symbo-
lem Zlína. 

Dům umění, někdejší památník Tomáše Bati, 
patřil v době dokončení k vrcholným dílům funk-

Lesní hřbitov založil starosta Zlína Tomáš 
Baťa, který si přál, aby nové zdejší pohřebiště bylo 
návštěvníkům více místem klidného rozjímání než 
zoufalého truchlení. Přesto se jako krutá ironie osu-
du může jevit fakt, že sám Tomáš Baťa zde byl dva 
dny poté, co časně ráno 12. července 1932 zahynul 
při startu svého letadla v Otrokovicích, teprve dru-
hým pochovaným.

Městské informační 
a turistické středisko
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
tel.: + 420 577 630 222, 577 630 270
e-mail: is@muzlin.cz
www.zlin.eu

cionalistické architektury. V současnosti zde až do 
konce srpna probíhá expozice Fenomén Baťa.

Obuvnické muzeum nabízí unikátní stálou expo-
zici historie obouvání. Jedinečný sbírkový fond muzea 
zájemce seznámí prostřednictvím více než tisíce expo-
nátů s historií i současností obouvání, s vývojem výro-
by obuvi a dějinami ševcovského řemesla. 

Vila Tomáše Bati byla postavena v roce 1911. 
Traduje se, že průmyslník chtěl z každé místnosti 
budovy vidět na svou nedalekou továrnu, ale jeho 
mladá manželka Marie si prý vymohla, že okna lož-
nice musí směřovat jinam. V prostorách vily dnes 
sídlí Nadace Tomáše Bati. 

Zlín
patří k nemnoha tuzemským památkám, jimž se dostalo ocenění město 
evropského dědictví. Východomoravská krajská metropole byla zařazena mezi 
urbanistická a historicky významná evropská centra především díky výjimečnému 
souboru neporušené architektury zahradního města. 
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Procházka ze 13. do 21. století 
Kde v Šumperku žily čarodějnice 
Zrození „Malé Vídně“ 

Prohlídky lze obohatit vyhlídkou z radniční 
věže, odkud je jedinečný pohled na město a pa-
norama Hrubého Jeseníku. Turisté mohou dále 
navštívit nově otevřenou expozici Čarodějnické 
procesy v tzv. Geschaderově domě, zúčastnit se 
různých kulturních, společenských a sportovních 

aktivit, které město nabízí, nebo jen využít k odpo-
činku příjemná zákoutí městských parků. Za zhléd-
nutí určitě stojí i další turistické cíle v okolí, jako 
jsou rozhledna na Háji či Městské skály.

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk
tel.: +420 583 388 610
e-mail: bohuslav.vondruska@musumperk.cz
www.sumperk.cz

Kamenice nad Lipou
14.–18. 7. 2010
V těchto dnech proběhne již 5. ročník 
festivalu Hračkobraní na zámku 
v Kamenici nad Lipou. 

Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout 
si výstavy hraček z přírodních materiálů, nakoupit 
si je na hračkářském trhu nebo vyrobit sami z po-
lotovarů. Na malé návštěvníky čeká velká spousta 
krásných pohádek, Kašpárek Karla Matěje Kopec-
kého, dětská herna a soutěžní klání Hračkohraní.
V bohatých tvůrčích dílnách můžete rozvíjet svůj 
svět fantazie.

www.hrackobrani.cz 

Příjemným zpestřením vašeho pobytu bude 
jistě některá z mnoha lidových folklorních slavnos-
tí s bohatým kulturním programem.
4. 7. Jízda králů – Doloplazy
11. 7. Hodové slavnosti – Troubky
22.–25. 7. Svatojakubské hody – Lipník nad 
Bečvou
25. 7. Němčické hody – Němčice nad Hanou

Pokud zavítáte do Olomouce, máte jedinečnou 
příležitost prohlédnout si největší Muzeum veterá-
nů v České republice. Uničov zase návštěvníky láká 
nově otevřeným muzeem vězeňství. Do Přerova se 
můžete vydat po naučné stezce Předmostím až do 
pravěku, na které vás průvodce seznámí se zdejším 
světoznámým archeologickým nalezištěm. Navíc 
zde objevíte i Památník lovců mamutů.

31. 7. Pivní a gulášové slavnosti – Velký Týnec
6.–8. 8. Svatovavřinecké hody – Přerov
7.–8. 8. Řemeslný jarmark – Hrad Bouzov
13.–15. 8. Štěpánovské hody – Štěpánov
13.–15. 8. Kojetínské hody/Jízda králů – Kojetín
28.–29. 8. Hanácké slavnosti – Náměšť na Hané

www.central-moravia.cz

Šumperk – brána Jeseníků
Bohaté dějiny města Šumperka, mnoho zajímavostí a kuriozit 
z historie i významné architektonické památky vám přiblíží 
procházkové okruhy městem s průvodcem.

Region střední Morava přichází během prázdnin s velmi pestrou nabídkou 
atraktivních akcí různého zaměření. Tajemné hrady, pohádkové zámky, unikátní 
jeskyně, hustá sít´ kvalitních cyklostezek, aquaparky i přírodní koupaliště, 
oblíbená zoo – přijměte naše pozvání a plnými doušky si vychutnejte vše, co 
v našem regionu nabízíme.

Střední Morava – poznání a pohoda
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Moravskoslezský kraj nabízí nespočet možností, jak si odpočinout a načerpat nové 
síly – hory, přírodu, památky, relax, adrenalin, akce pro rodiny s dětmi. A čím se 
lišíme od ostatních? Golfem a světem techniky, které nikde jinde nenajdete. 

Národní kulturní památka Důl Michal – uni-
kátní důlní expozice. (www.dul-michal.cz)

Technické muzeum Tatra Kopřivnice – ex-
pozice automobilů značky Tatra pro malé i velké 
návštěvníky. (www.tatramuseum.cz)

Ideálním místem pro odpočinek jsou pohoří 
Beskyd a Jeseníků – turistické stezky, cykloteré-
ny, hipostezky, in-line trasy atd. Rekreační oblast 
nabízí množství relaxačních a odpočinkových ak-
tivit – lázně, wellness areály, koupaliště, aquaparky, 
adrenalinová centra, golfová hřiště a samozřejmě 
široký výběr produktových balíčků se zážitky spo-
jenými s relaxací i aktivním odpočinkem.

Čím je golf u nás výjimečný – milovníci golfu 
již vědí, kde se nachází několik prvotřídních golfo-
vých hřišť (Čeladná – www.prosper-golf.cz, Ostravice 
– www.ostravice-resort.cz, Kravaře – www.golfkra-
vare.cz, Ropice – www.beskydgolf.com, Šilheřovice 

– www.tj-mital.cz/golf ). Některá hřiště, např. Ostra-
vice a Ropice, nabízejí možnost zahrát si i neregis-
trovaným začátečníkům. Blízko sebe (v okruhu cca 
50 km) se nachází pět golfových hřišť. Na jednom 
z nich, v Čeladné, se hraje mezinárodní PGA turnaj.

V posledních letech k nám přijíždějí také mi-
lovníci jízdy na koni, agroturistiky a netradiční gas-
tronomie. 

Moravskoslezský kraj je zkrátka 
region, který stojí za to navštívit.

www.msregion.cz 

www.beskydy.com, www.beskydy-valassko.cz
www.jeseniky.net, www.infocentrum.opava.cz 
www.ostravainfo.cz , www.ostrava.cz 
www.tesinske-beskydy.cz , www.regionpoodri.cz

Moravskoslezský kraj

Můžete zde navštívit unikátní památky nad-
regionálního významu a zároveň zhlédnout to, 
co jinde nemají – svět techniky a technické pa-
mátky. Informace o těch nejzajímavějších, které 
určitě stojí za prohlídku, naleznete na stránkách 
www.msregion.cz. 

Mezi ně rozhodně patří: 
Dolní oblast Vítkovice – je zde znovu zpří-

stupněná národní kulturní památka Důl Hlubina, 
vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren. 
Jedná se o unikátní technický komplex, který ne-
najdete nikde v Evropě a jenž se uchází o zápis do 
seznamu UNESCO. (www.dolnioblastvitkovice.cz) 

Hornické muzeum OKD Ostrava (Landek) 
– největší hornické muzeum v České republice na-
bízí návštěvníkům celodenní výlet mezi hornickými 
památkami v přírodě včetně zpřístupněné původ-
ní štoly (www.muzeumokd.cz). Hornické muzeum 
je jedno z deseti míst k návštěvě v rámci soutěže 
Vlakem MS krajem. Soutěž probíhá od 1. června do 
30. září. (www.cd.cz/soutezMSkraj)
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www.beskydy.com

Pøi svém putování po Beskydách urèitì navštivte statutární mìsto Frýdek-Místek. Dvì pùvodnì samostatná
mìsta s dlouhou historií – moravský Místek a slezský Frýdek - leží na obou bøezích øeky Ostravice.
Mìsto je nazýváno Brána Beskyd.

Frýdek-Místek si uchoval svùj starobylý ráz dodnes díky
mìstským památkovým zónám v okolí Zámeckého námìstí
ve Frýdku a námìstí Svobody v Místku. Frýdeckému
Zámeckému námìstí dominuje zámek. Sídlí zde Muzeum
Beskyd a jeho stálé expozice, které nabízejí zajímavosti ze
života v Beskydách, historii mìst Frýdku a Místku a jiné, jsou
doprovázeny rùznými tematickými výstavami.
Z dalších atraktivit Frýdku-Místku jmenujme pozdnì barokní
Baziliku minor na Mariánském námìstí, která byla v minulosti
vyhledávaným poutním místem. Významnou památkou

je také ulice Hluboká s replikami kupeckých domù.
Pokud se chcete dozvìdìt více , navštivte
Dny s prùvodcem, které pro vás poøádá nìkolikrát roènì
Beskydské informaèní centrum. Prùvodci vás pøi procházce
seznámí s historií, atraktivitami a zajímavostmi mìsta.
Te r m í ny a k c í n a l e z n e te n a we b ov ýc h s t r á n k á c h
www.beskydy.com.
Frýdek-Místek není ale jen o památkách. Každé léto je tu veselé. Již nìkolik let se zde koná
tradièní Beskydské Veseléto, což je cyklus hudebních a kulturních akcí. Pod jeho hlavièkou se
poøádají akce, jako dìtmi oblíbený Western ve Frýdku, Jazz ve mìstì, Frýdecké slavnosti,
Street ramp show nebo Odpoledne s písnièkou. Letos nebude chybìt ani další roèník
Beskydských rekordù s lidovým nádechem. Novinkou Beskydského Veseléta pro letošní rok
bude akce Hvìzdy nad øekou Ostravicí, na které se pøedstaví legendy svìtového formátu. Více
informací o jednotlivých akcích sledujte na webových stránkách www.veseleto.cz.
Dvojmìstí nabízí také širokou škálu sportovního vyžití. Nejvìtším lákadlem je aquapark
u pøehrady Olešná (www.sportplex.cz), který disponuje spoustou atrakcí na
sluníèku i pod støechou. V rekreaèním areálu Olešná byla vybudována 1,5 km
dlouhá stezk a s živièným povrchem, sloužící in- l ine bruslaøùm, turistùm
a cyklistùm. Vede tudy i jeden z cyklookruhù po
Frýdku-Místku, které vás seznámí se zajímavými
místy, jako napø. Vèelaøským muzeem v
C h l e b o v i c í c h ( w w w. v c e l a r i c i f m . c z ) ,
rozhlednou Kabáticí nebo dalším poutním

místem kaplí v Hájku se zázraèným pramenem. Mìsto poskytuje rovnìž
zázemí pro jízdu na koních a øadu jiných sportovních aktivit v rùzných
sportovních areálech.
Pøijmìte tímto naše pozvání do mìsta, které žije! Pøijeïte poznávat, aktivnì
odpoèívat, relaxovat, veselit se a uvidíte, že mìsto Frýdek-Místek je opravdu
veselé! Více informací nalezete na webových stránkách Beskydského
informaèního centra www.beskydy.com nebo na stránkách statutárního mìsta Frýdku-Místku www.frydekmistek.cz .

ve
Frýdku

o Frýdku-Místku

LÉTO VE FRÝDKU- MÍSTKU JE VESELÉ !

Prohlídka s prùvodcem

ulice Hluboká

aquapark Olešná

Bazilika minor
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Už popáté za sebou zpestří prázdniny ve městě 
Opavské kulturní léto. Letošní ročník začíná již 
16. června a potrvá do 28. srpna. Přináší koncerty, 
fi lmová promítání pod širým nebem, velkoplošné 
projekce, taneční oldies diskotéky či country bály. 

Akci pořádá statutární město Opava a Kultur-
ní Olomouc, o. p. s. Festival je připraven tak, aby 

během prázdninové sezony oživil centrum města 
a Městské sady. Vstup na veškeré akce je volný. 

Podrobné informace o programu festivalu 
naleznete na našich stránkách www.opava-city.cz 
a www.kulturniopava.cz. 

Opavské kulturní léto 2010
Přijměte pozvání na letošní ročník Opavského kulturního léta 

Festival Hudba v zámku 
a zahradách
Koncerty profesionálních hudebníků v Arci-
biskupském zámku a koncerty studentských 
souborů v Podzámecké zahradě
červen–srpen
tel.: +420 573 332 344
www.hudba-kromeriz.cz

Galerie Orlovna
Nová galerie výtvarného umění prezentuje 
současné přední i začínající umělce z tuzemska 
i ze zahraničí
březen–říjen
tel.: +420 603 783 153
www.galerie-orlovna.cz

Salvador Dalí: Božský komediant
Výstava významného světového malíře – plas-
tiky, grafi ky, malované talíře, fotografi e
20. 5. – 15. 8. Muzeum Kroměřížska – Galerie 
v podloubí
tel.: +420 573 338 388
www.muzeum-km.cz

Arcibiskupský 
zámek a zahrady 

v Kroměříži, 
památka UNESCO

Podrobnosti na www.mesto-kromeriz.cz

Bavte se s námi!

Městské informační centrum Opava
Horní náměstí 67, 746 26 Opava
tel.: +420 553 756 143
e-mail: informacni.centrum@opava-city.cz
www.infocentrum.opava.cz
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O zábavu budou mít postaráno i děti, pro které 
je kromě přehlídky dětských folklorních souborů 
připraven i další atraktivní program.

Chcete-li potkat lidi v krásně vyšívaných kro-
jích, poslechnout si lidové písničky s cimbálovka-
mi, nechat si na každém rohu nalít burčák nebo 
dobré vínko, přijeďte na Slovácko do královského 
města Uherské Hradiště. 

www.slavnostivinauh.cz

Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 111 
www.mesto-uh.cz

Městské informační centrum 
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525 
www.uherske-hradiste.cz

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 
se již poosmé těší na své příznivce. Královské měs-
to Uherské Hradiště otevře o víkendu 11. a 12. září 
2010 své brány folkloru, lidovým tradicím a vínu 
a zpřístupní historické památky. 

Slovácká metropole Uherské Hradiště, její uli-
ce a památky budou po celý víkend patřit mnoha 
folklorním souborům, cimbálovým muzikám, de-
chovým kapelám a již tradičně také mužským pě-
veckým sborům Slovácka, vinařům a milovníkům 
vína či gurmánům. 

Ti, kteří přijedou na slavnost, se mohou těšit 
rovněž na tradiční jarmark lidových řemesel, rytíř-

ské turnaje nebo na proslulou Slováckou křídlovku. 
Řeku Moravu a Baťův kanál ozdobí muzikantské 
lodě. Akce by nebyla úplná, kdyby v jejím průběhu 
nebyly přístupné historické prostory celého regi-
onu a neprobíhal v nich kulturní program, který 
umocní jejich krásu. Ať už se v čase slavností vydá-
te v Uherském Hradišti do Františkánského klášte-
ra, na Masarykovo náměstí, do Galerie Slováckého 
muzea či některého z uherskohradišťských kostelů 
nebo vyrazíte na hrad Buchlov, baziliku na Velehra-
dě a spoustu dalších významných míst, můžete se 
těšit na zajímavé doprovodné akce. 

Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek
Uherské Hradiště láká návštěvníky na 11.–12. září 2010.
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1. Kdo je Kačenka?
a) ukrutánsky zlá ježibaba
b) hodná a hezká princezna
c) kámoška Šebestové

2. Jakým horám Kačenka vládne?
a) Orlickým
b) Africkým
c) Slepičím

3. S kým Kačenka vládne?
a) s Blatouchem
b) s Rampouchem
c) s Rampušákem

4) Umí Rampušák lyžovat?
a) ne, ale učí se v lyžařské škole
b) nikdy na lyžích nestál
c) ano, výborně 

5. Jak se jmenuje vládce Krkonoš?
a) Kůrkonoš
b) Kolonoš
c) Krakonoš

6.  Koho si chtěl vzít Krakonoš za 
ženu?

a) Červenou karkulku
b) krásnou Kačenku
c) bledou Sněhurku

7)  Proč se v Orlických horách 
rozvodnily potoky a řeky?

a) Rumcajs střílel do mraků
b) vodník Česílko vypustil rybník
c) Krakonoš plakal pro Kačenku

8.  Kdo má zakázán vstup 
do Kačenčiny říše?

a) Zloba a Závist
b) Bob a Bobek
c) Štěstí a Radost

9. Kdo není v Kačenčině 
družině?
a) víla Amálka
b) babka kořenářka
c) hejkal

10)  Smí se v Kačenčině 
říši ničit příroda?

a) ne, Kačenka by se zlobila
b)  ano, Kačenka nemá 

přírodu ráda
c)  ano, někdy to přírodě 

prospívá

11) Kolik obcí je v Kačenčině říši?
a) 3 333 jako stříbrných stříkaček
b) 7 jako trpaslíků 
c) 29 podle mapy

Test od Kačenky

12)  Které hory nesousedí 
s Kačenčinou říší?

a) Krkonoše
b) Králický Sněžník
c) Šumava

3) Komu Kačenka pomáhá?
a) lajdákům, ať se mají dobře
b) Mance a Rumcajsovi hlídá Cipíska
c) chudým a poctivým

14)  Jaký je celý název Kačenčiny 
říše?

a) Kačenčina pohádková chýše
b) Kačenčina pohádková říše
c) Kačenčina pohádková skrýše

15)  Můžete se do Kačenčiny říše 
přijet podívat?

a) to ani náhodou
b) ano, ale jen v pondělí
c)  ano a můžete po ní putovat 

s Vandrovní knížkou

? Pokud znáte správné odpovědi, poproste rodiče a napište nám do 
15. 8. na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Pro pět autorů 
správných odpovědí máme připraveny zajímavé odměny.
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KAM pro děti

Milé děti,

pojďte s námi do kraje,
kde Kačenka panuje.
Hezká je a hodná, milá,
ta by se vám zalíbila.

Jak motýl lítá nad strání,
měsíc se před ní uklání, 
slunce ji ráno vítá,
je anděl, co všechny děti hlídá.
 
Je vítr, co tvoje tváře hladí,
do mlhy se s oblibou halí,
každý den, každou noc  
jde lidem v horách na pomoc.
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O Kačence z Orlických hor
Všechny hory v Čechách, na Moravě i ve Slezsku musí mít svého vládce, to by jinak 
nešlo. V Krkonoších je to Krakonoš, Jeseníky mají Praděda a Prachovské skaly 
Rumcajse. Orlické hory mají také svého vládce, dokonce hned dva. Jedním je 
Rampušák s plnovousem a tím druhým hezká a laskavá princezna Kačenka.

fi gurkách. Ty můžete získat, pokud nasbíráte do 
Vandrovní knížky nejméně dvacet razítek patronů 
jednotlivých obcí z celkových devětadvaceti. Záro-
veň obdržíte pohádkové listy navštívených obcí. 
Vandrovní knížky a ceny za vandrování si můžete 
vyzvednout v Mýtných stanicích. 

Přijeďte se podívat za Kačenkou do Orlických hor, 
tam vám bude dobře. Nudit se určitě nebudete, 
protože máte možnost navštívit i kulturní a spole-
čenské akce (najdete je v rubrice KAM za kulturou). 
„Každý, kdo do pohádkové říše vstoupí, by bližním 
svým, hlavně dětem, radost učiniti měl, k čemuž 
i nákup dárků či pamlsků posloužiti může. Nechť 
každý, kdo škorně své prachem Orlických hor po-
kryje, šťasten a vesel je.“ 

kořenářka Jolana, zvaná Jezinka

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory
517 91 Deštné v Orlických horách čp. 61
kacenka@destne.info
www.orlickehory.eu

Rampušák panuje v zimě. Na rozloučenou s ní sjíž-
dí z hor na starobylých dlouhých lyžích se zahnu-
tými špicemi a s jednou holí. Na jaře předává vlá-
du Kačence, která je dobrotivá a spravedlivá jako 
sama horská příroda. Poctivým a chudým pomáhá, 
povaleče a nepoctivce trestá. V její družině nechybí 
permoníci, víly, babka kořenářka ani hejkal. O pří-
zeň spanilé Kačenky se kdysi ucházel sám vládce 
sousedních hor Krakonoš, ale nepochodil. Když 
dostal od Kačenky košem, na zpáteční cestě plakal, 
až se rozvodnily potoky a řeky. Trvalo léta, než se 
s tím vyrovnal, ale postupem času se jejich soused-
ské vztahy urovnaly.

Kačenčina pohádková říše, která „jest zemí pohád-
kovou, pročež je do ní zlým silám, stejně jako Zlobě 
a Závisti vstup zakázán“, byla slavnostně vyhlášena 
v roce 2002. Každá její obec má svého pohádkové-
ho patrona nebo ochránce. Ohnivého mužíčka, bí-
lou lišku, vodní pannu, bludičky, pašeráky, vodníka, 
hejkala nebo lesní žínky asi na vlastní oči nespat-
říte, ale jejich podoba je zachycena v keramických 
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KAM za kulturou

Bečov nad Teplou
Bečovské mumraje
23.–25. 7.
Uvidíte historické tržiště, iluzionisty, kejklíře, střelce, 
velocipedisty i bečovské fl étny a klarinety a mno-
ho dalších účinkujících i představení. Z bohatého 
programu zmiňme např. Bečovskou hudební noc, 
divadelní představení, slavnostní průvod, tanec…

www.zamek-becov.cz 

Borovany
Borovanské múzy 
Přijměte pozvání sličných múz, které sestoupily 
z Olympu, aby se staly vašimi průvodkyněmi při 
nočních prohlídkách nově zrekonstruovaného 
augustiniánského kláštera v Borovanech. Budete 
mít možnost navštívit doposud veřejnosti nepří-
stupnou památku. Při hraných scénkách se dozvíte 
mnohé z bohaté historie kláštera. Očekávat vás 
bude jeho zakladatel Petr z Lindy, zhýralý mnich 
Matěj Kozka z Rynárce, Jakub Krčín z Jelčan, pro-
bošt Augustin Dubenský, rokokový malíř František 
Jakub Prokyš, barokní sochař Josef Dietrich a zaži-
jete mnohá překvapení. 

www.kultur-kontakt.cz

České Budějovice
Strašidelné pověsti města 
České Budějovice 2010
Každého člověka jistě někdy napadlo, jaké by bylo 
žít v době jiné, než je ta dnešní. Po celé léto můžete 
navštívit jedinečný projekt – hrané kostýmované 
noční prohlídky, které se konají každý sudý čtvrtek 
a začínají v 19 a 20.30 hod. v KD Slávie. Projedete se 
koněspřežkou, založíte akciový pivovar Budvar, po-
hovoříte se sochou Josefa Dietricha, vyslechnete si 
příběh lampáře Vojty a jiné pověsti z historie měs-
ta. Přijďte! Bát se nebudete a určitě se pobavíte.

www.kultur-kontakt.cz

Holašovice
Selské slavnosti
24.–25. 7. 
V jihočeských Holašovicích turisté obdivují tzv. sel-
ské baroko. V této mimořádně půvabné vesnici se 
konají Selské slavnosti – na programu bude lidový 
jarmark, vystoupí folklorní soubory, program zpes-
tří například tradiční šermířská klání, kejklíř, kou-
zelník a třeba i chytání kapra z kádě do ruky.

www.holasovice.eu

Choltice
Na zámku Choltice byly otevřeny stálé pohádkové 
expozice Světa vodníků a vodní říše a Světa loutek 
černého divadla. V kouzelném světě pohádek po-
tkáte také Golema, Šeherezádu, Sněhurku se sedmi 
trpaslíky, Džina z lahve a řadu dalších pohádkových 
bytostí v unikátně nainstalované expozici černého 
divadla. Součástí expozice je i Koutek slávy herce 
Pepy Dvořáka, nejslavnějšího českého vodníka, 
patrona projektu. Procházky i příjemný odpočinek 
v přírodě nabízí volně přístupný zámecký park. 

www.zamek-choltice.cz

Chropyně 
Soumrak zemské hotovosti
Pro letošní turistickou sezonu v chropyňském zám-
ku připravilo Muzeum Kroměřížska v Kroměříži 
rozsáhlou výstavu s názvem Soumrak zemské ho-
tovosti – Výzbroj a výstroj žoldnéřských vojsk v 16. 
a 17. století. Výstava, jejímž těžištěm je plátová 
zbroj doplněná o chladné a palné zbraně, pomů-
že návštěvníkům vytvořit si ucelenější představu 
o zbraních a zbroji tohoto období. 

www.muzeum-km.cz

Jílové u Prahy
Výstava 110 let Posázavského pacifi ku
do 30. 10.
Výstava ke 110. výročí otevření posledního provoz-
ního úseku železniční trati č. 210, známého Posá-
zavského pacifi ku, návštěvníkům přiblíží historii, 
projektování a samotnou stavbu trati. Na nádvoří 
muzea bude v tento den postavena a provozována 
modelová zahradní železnice, připravuje se vydání 
výroční turistické známky, zvláštního razítka a pa-

mětních lepenkových jízdenek. V průběhu výstavy 
bude připraven doprovodný program, přednášky, 
besedy, projekce dobových fotografi í a fi lmů.

http://muzeumjilove.cz

Krňovice
Setkání s veterány 
10. 7.
V podorlickém skanzenu Krňovice můžete navští-
vit veřejné setkání majitelů veteránů. Současně bu-
dete mít možnost zhlédnout výstavu historických 
automobilů, motocyklů, traktorů a dalších strojů. 
Přijďte si popovídat o začátcích automobilismu, 
diskutovat o kvalitě jednotlivých značek apod. 

www.krnovice.cz

Kutná Hora
1. 7. – 11. 9. Kutnohorské léto 
– celoprázdninový kulturní program
www.kutnohorskeleto.cz
15. 7. – 18. 7. Gask Creepy Teepee 2010
– festival plný hudby a výtvarného umění
www.creepyteepee.com
23. 7. Kdybykulich 
– přestože je léto, ocitáte se v zimě a zahřát se 
můžete nejrůznějšími atrakcemi nebo tancem 
při koncertech (Alžbětiny Sosny, Jiří Bílý a band, 
Gnomus). Díky unikátnímu představení Cirque 
Garuda nahlédnete pod pokličku alchymistům 
a poté se nechte ukolébat čtením na dobrou noc. 
www.kdybykulich.cz 
14. 8. Kutnohorská kocábka 
– 27. ročník festivalu folk, country, bluegrass 
a trampské hudby. Na programu: Tata Mia, Fair Play 
Band, Beňa & Ptaszek, Wyrton, Trampoty, Apple, 
Nezmaři + Miky Ryvola, Brzdaři, Blue Ground
19. 8. – 22. 8. Tyjátrfest 2010 
– přehlídka autorských divadel malých forem
www.tyjatrfest.cz
20. 8. – 22. 8. INT veterán rallye 
– mezinárodní závody historických automobilů vy-
robených do roku 1940 
do 25. 8. Studie a defi nitivy 
– galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaš-
ský dvůr
Oslavy 10. výročí znovuotevření kostela sv. Ja-
na Nepomuckého a kaple Božího těla:
3. 7. – 11. 7. Obhajoba pastelky 
– veřejné kreslení Marie Brožové, výstava obrazů 
v kapli Božího těla. 
www.mariemab.com
11. 7. Kouzlo Kutné Hory 
– 20.30 hod. – vyhlášení výsledků literární soutěže 
(terasa kaple Božího těla u chrámu sv. Barbory)
– 21.30 hod. – Fotograf na cestách, splněný sen – 
cestovatelská diashow Jiřího Kolbaby (terasa kaple 
Božího těla u chrámu sv. Barbory)
12. 7. – 31. 7. Obrazy duše 
– prodejní výstava léčivých obrazů a mandal 
 MUDr. Ivety Skálové-Špatenkové (kaple Božího těla)

Milí čtenáři,
společně jsme dospěli k létu, době prázdnin a dovole-
ných. Děti se na ně těší celý rok a ani dospělí se nemo-
hou dočkat. Ale navzdory každoročnímu očekávání se 
pro mnohé tato doba odpočinku stává stresem. Chce-
me najednou stihnout všechno, co jsme odkládali, vi-
dět všeho příliš mnoho, a tak vlastně nevidíme vůbec 
nic. Závidíme sousedům, že jedou do exotické ciziny, 
a jen si tím kazíme vytoužené volno. Je to škoda. Buď-
me v klidu, usmívejme se, užijme si léto a neříkejme si 
tak jako lidové rčení „Jaro přízeň, léto trýzeň“. Vždyť to 
další bude až za rok! 
V létě je příležitost dělat spoustu úžasných věcí. Mů-
žeme zajet k vodě, když je horko. Jít na houby, bo-
růvky, jahody… Večer si udělat táborák, a až dohoří 
poslední polínko, dívat se na padající hvězdy a něco si 
přát. Nebo se jen tak toulat krajem provoněným čers-
tvě pokosenou loukou nebo senem. Ale ani ve městě 
není nuda nutná. Nepřeberné množství divadelních 
představení, koncertů, festivalů, městských slavností, 
jarmarků či poutí, to vše a mnohé další pro vás naše 
města připravila na letošní prázdniny. My pro vás 
máme malou ochutnávku toho, co se chystá. Přejeme 
vám krásné počasí, báječné léto a dobrou zábavu…

Jolana Uhlířová, kulturní referentka
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12. 7. – 31. 10. Výstava obrazů 
– obrazy Marie Brožové (kostel sv. Jana Nepomuc-
kého)
1. 8. – 1. 10. Svídnická keramika 
– výstava svídnické keramiky z dílny paní Eff enber-
gerové (kaple Božího těla)

http://guide.kh.cz 
www.kutnahora.cz

Ledeč nad Sázavou
Bitva o Pranotorburg 
17. 7.
Stateční rytíři, krvelační barbaři, bujaré ženy, dobo-
vé tržiště, pivo, víno, medovina, divadlo, hudba – to 
vše a mnohem více bude k vidění či ochutnání na 
louce pod Sechovem u Ledče nad Sázavou. Uvidíte 
i šermířské divadlo – Dobytí Irska, nebudou chybět 
soutěže pro malé i velké o hodnotné ceny, tvořivé 
dílny pro děti (i pro dospělé), můžete si zastřílet 
z luku a kuše, navštívíte středověké tržiště a mno-
ho dalšího… 

www.notorixdenatur.ic.cz

Lenora
Pečení u obecní pece
Z pověření Velké lóže pekařské dovolujeme si vás 
pozvat na tradiční netradiční pečení chleba, ale 
i koláčů, housek a lenorských placek. Ruce mistra 
a mistryň cechu pekařského každý rok o poslední 
sobotě v měsíci rozdávají dobroty, které upečou 
v místní obecní peci (chléb z lenorské pece se ne-
prodává, ale rozdává). Vůní linoucí se na všechny 
světové strany vrcholí slavnosti chleba a je to zá-
bava veliká.

www.lenora.cz

Mikulov
Letní prohlídky města
Turistické informační centrum Mikulov pořádá ve 
spolupráci s cestovní agenturou Merlin pravidelné 
letní prohlídky města Mikulova. Prohlídky začínají 
po dobu letních prázdnin každý den v 18 hod. před 
budovou TIC a místní průvodci vás po trase náměs-
tí – zámecký park – zámecké sklepení s obřím su-
dem – náměstí seznámí s bohatou historií města. 
Součástí prohlídky je návštěva Zámecké vinotéky 
s ochutnávkou symbolického vzorku vína. Celý 
okruh trvá cca 75 minut, cena pro dospělé, seniory 
a studenty je 50 Kč, pro děti od 10 let 30 Kč. 

www.mikulov.cz

Olomouc
Oživení centra města 
– cyklus promenádních koncertů v parcích a na 
náměstí
Olomoucké kulturní léto 
– 18. ročník multižánrové přehlídky hudby, divadla 
a výstav
12.–15. 8. Flamenco festival 
– dny španělské kultury 

19.–22. 8. Flora Olomouc
– letní etapa mezinárodní zahradnické výstavy do-
provázené Letními zahradnickými trhy (denně od 
9 do  18 hod.)

www.olomouc.eu

Orlické hory
10. 7. III. Orlicko-bystřický pohár 
www.orlickezahori.eu
17. 7. Ledříčkovy slavnosti 
– Bartošovice v Orlických horách 
www.bartosovice.eu
17. 7. O pohár města Rokytnice 
v Orlických horách 
www.rokytnice.cz
18. 7. Velká cena Orlických hor 
– Rokytnice v Orlických horách 
www.rokytnice.cz
23.–25. 7. Anenská pouť – Rokytnice 
v Orlických horách 
www.rokytnice.cz
24.–25. 7. Deštenská pouť 
– Deštné v Orlických horách 
www.destne.info
6.–8. 8. Tavení skla dřevem 
– Deštné v Orlických horách 
www.destne.info
13.–15. 8. Neratovské poutní 
slavnosti – Neratov 
www.neratov.cz
28. 8. Orlický bloudil – Rokytnice 
v Orlických horách 
www.rokytnice.cz
4. 9. Kačenčino loučení s létem 
– Deštné v Orlických horách  
www.destne.info

www.orlickehory.eu

Pivovar Plzeňský Prazdroj
Setkejte se s legendou Pilsner Urquell 
– prohlídka pivovaru plná zážitků, která vede au-
tentickými místy, kde se pivo Pilsner Urquell od 
roku 1842 vyrábí. Otevřeno denně 8–18 hod. Pro-
hlídky bez rezervace ve 12.30, 14 a 16 hod. (v létě 
a o víkendech častěji).
Výstava Bohumil Konečný „Bimba“ 
– nejkrásnější reklamní plakáty – výstavu v ná-
vštěvnickém centru pivovaru můžete zhlédnout 
do 31. 7. Uvidíte na ní originální reklamní plakáty 
známého českého malíře a ilustrátora. Otevřeno 
denně 8–18 hod., vstup zdarma.
Léto v Prazdroji 
– každý čtvrtek v červenci a srpnu se od 19.30 do 
22 hod. na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj 
koná oblíbená série koncertů pro letní pohodu. 
Každý koncert je zaměřen na jiný hudební styl.
 Vstup zdarma.
1. 7. Semtex + Laik
8. 7. Švihadlo + Siláž
15. 7. Laura a její tygři + V3ska

22. 7. T.O.P. dream company (Ondřej 
Ruml, Vojta Dyk a další) + High Gain
29. 7. Guločar + Pillow Fight
5. 8. Extra band revival + 
Whitesnake revival unplugged
12. 8. Mediterian + Fenomendés
19. 8. Marek Ztracený + Jakub Kořínek
26. 8. Dozvuky Léta v Prazdroji (živá hudba)
27. a 28. 8. Pilsner Fest
Oslava plzeňských piv Pilsner Urquell a Gambrinus, 
gastronomie a hudby. Dvoudenní festival nabízí 
na dvou pódiích vystoupení hudebních kapel nej-
různějších žánrů a bohatý doprovodný program. 
Na návštěvníky budou také čekat jedinečné pivní 
speciály, netradiční prohlídky plzeňského pivova-
ru, Pivovarského muzea nebo plzeňského historic-
kého podzemí. Podrobnosti na www.pilsnerfest.cz, 
vstup zdarma.

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

Praha
Letní slavnosti staré hudby 2010 
22. 7. 
Letní slavnosti staré hudby jsou jedinou festivalo-
vou přehlídkou hudby historických uměleckých 
slohů v Praze a ve středních Čechách. Festival přiví-
tá špičkové zahraniční interprety, kteří hrají na ori-
ginály či kopie historických nástrojů, jak je známe 
z dobových rytin a obrazů. Jedenáctý ročník Letních 
slavností staré hudby bude vzývat virtuozitu. Ovšem 
nejenom závratnou rychlost prstů a dokonalé zvlád-
nutí dechu. Pravá virtuozita totiž ctí krásu. 

www.letnislavnosti.cz

Rabí
Včelnice na hradě Rabí
do 31. 8.
Včelí show, která zde na vás čeká, označují její 
tvůrci za atrakci evropského, ba možná světového 
formátu. Dozvíte se ledacos o včelách, včelaření 
a životě na venkově, spatříte včelí divadlo s letovou 
produkcí mírumilovných včelstev, historické úly 
i včelařské náčiní, umožníme vám i bezpečný a ne-
opakovatelný pohled do včelího úlu a seznámení 
s největší včelou světa. Samozřejmostí je nabídka 
včelích produktů.

www.rabi.cz

Týnišťské šlápoty od dubu k dubu 
23.–24. 7. 
20. ročník sportovní a turistické akce v Orlických 
horách a Orlickém podhůří. Trasy: horský dálkový 
pochod a běh 107 km, horský noční dálkový po-
chod 55 km, dálkový pochod 50 km, turistický po-
chod 25 km.

www.dalkovepochody.cz
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Vydejte se po stopách zdravé stravy!
Monika Horsáková, Kamila Teslíková, Jana Strýčková
Pod pokličkou 4

Krkonoše

Novinka z nakladatelství Soukup & David je základním kamenem nové edi-
ce průvodců po nejatraktivnějších oblastech naší země. Jedná se o místopis 
doplněný tipy na nejhezčí výlety a spoustou praktických informací pro pěší tu-
risty, cyklisty, motoristy i lyžaře. Třešinkou na dortu je skoro padesátka vstupe-
nek a poukázek na hodnotné služby (např. poukázka na nákup síťové jízdenky 
ČD Net nebo celodenní permanentky pro lyžaře), platných až do roku 2013. 
Jejich využitím se investice do průvodce majiteli několikrát vrátí... 

Námi doporučovanou knihu si můžete zakoupit u většiny knihkupců 
za 199 Kč.

Alexandra Kohoutová
Praha s dětmi na krku aneb Výlety pro malé nožky

Neobvyklý turistický 
průvodce orientovaný na 
návštěvníky Prahy s malý-
mi dětmi. Je zaměřen velmi 
prakticky – řeší, kde můžete 
děti bez problémů přebalit 
a nakojit, kde pro ně dosta-
nete zdravé jídlo, kde najdete 
dětské koutky a hřiště apod. 
Zároveň se dívá na tradiční 
objekty turistického zájmu 
z dětské perspektivy. Rodi-
čům nabízí poutavé příbě-
hy, s jejichž pomocí mohou 
povzbudit zvědavost dítěte 
a jeho zájem o dané turistic-
ky atraktivní místo. Návrhy 
jednotlivých tras jsou rozdě-
leny podle stupňů obtížnosti 
pro různě velké děti (0–8 let) 
a nabízejí také rozličné alter-
nativy podle zájmu dětí, po-
časí apod. 

Námi doporučovaná kniha stojí 69 Kč a objednat si ji můžete na 
info@levneknihy.cz.

Ilona Salajková 
Tajemné pověsti kraje pod 
Pálavou a Weinviertlu

Dvojjazyčná, 
česko-německá 
kniha je sestave-
na z 25 českých 
a 15 rakouských 
pověstí. Je do-
plněna působi-
vými ilustracemi 
Jiřího Hiršla. 
Obsahuje mapu 
tajemných míst, 
kde se uvedené 
pověsti udály 
nebo kde se vy-
právějí. Pokud se 
děti, ale i dospělí 
chtějí dozvědět 
o tatarské prin-
cezně Jasmíně, trpaslících Hopnazáda nebo třeba 
o ďábelské ropuše, je to milá publikace právě pro 
ně. 

Námi doporučovaná kniha stojí 75 Kč a ob-
jednat si ji můžete na info@adonis-mikulov.cz.

Také někdy váháte, po které cestě se vydat, 
abyste došli ke zdravému a zároveň chutnému 
jídlu? Poradíme vám, kudy se máte dát, a přidáme 
spoustu dobrých rad na cestu. Čtvrtý díl knižní 
řady Pod pokličkou – tentokrát s podtitulem Aby 
tělo netrpělo – také odpoví na spoustu zajímavých 
otázek. Je například pravda, že nošení brambor 
v kapse léčí ischias? Že čekanka přináší ště stí v lás-
ce? Nebo že tím skutečným elixírem mládí je oby-
čejná červená řepa? Mnohé z potravin jsou běžnou 
součástí každodenního českého jídelníčku a jejich 
léčivé účinky si možná ani neuvědomujeme, jiné 
mohou zase působit exoticky a nabízejí inspiraci, 
jak si jídelníček obohatit. 

Vázaná, 216 stran, 199 Kč

? Která potravina se skrývá pod nářečními 
názvy – erteple, kobzole a zemáky – a ve 
kterém století se dostala do Českých zemí?

S námi 
máte výběr!
Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 
síti nebo v internetovém knihkupectví České 
televize www.ceskatelevize.cz/eshop.
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Rodinná dovolená 
u přátel
Camping Goralský dvor nabízí krásné 
ubytování v chatách s vlastním 
sociálním zařízením. Na výlet se můžete 
vydat například do vyhledávaných 
Haligovských skal. V okolí najdete 
mnoho dalších příležitostí 
k aktivnímu odpočinku. 

nabídka pro rodiny s dětmi zahrnuje:
–  ubytování pro dva dospělé a dvě děti na 7 nocí 

s polopenzí 
–  plavba na voru po řece Dunajec 
–  volné vstupy do bazénu 
Cena 364 eur / asi 9 500 Kč

Ladislav Simoník – Dunajec-tour
Goralský dvor, 065 01 Haligovce 188
tel./fax: +421 524 323 410; 524 397 105
mob.: +421 905 389 413; +421 907 764 982
e-mail : dunajec-tour@nextra.sk; info@goralskydvor.sk
www.goralskydvor.sk

zoo je otevřena celoročně 
duben–říjen 9–17 hod. (poslední vstup) 
listopau–březen 10–16 hod. (poslední vstup)
vstupné
dospělí 5 eur
děti (4–16), studenti, ZTP 3 eura
rodinné vstupné 11 eura

Už po prvních minutách v zoo zjistíte, že se tu 
zdržíte. Tedy zcela jistě vaše děti, pro které je tu 
nepřeberné množství atrakcí. 

Bayerwald Tierpark
www.lohberg.de/tierpark

Při návštěvě Orlických hor tak mů-
žete s rodinou navštívit město, které 
se díky svému vzhledu a nevšedním 
hodnotám středověké architektury 
řadí k nejzajímavějším místům v celém 
Kladsku. Vedle dochovaného systé-
mu opevnění stojí jistě za povšimnutí 
evangelický kostel z 18. století s bu-
dovou bývalé evangelické školy, kde 
je dnes úžasné Muzeum zápalek. Dále 
pak gotický farní kostel sv. Michala 
Archanděla, radnice z let 1853–4 se 
zachovanou renesanční věží, uskupení 

měšťanských domů na starém městě 
nebo kamenný pranýř z roku 1556 na 
Malém náměstí.

Dobře se tu domluvíte česky, ceny 
vám jsou příznivé a takřka všude mů-
žete platit korunami nebo si je směnit 
v místech označených nápisem KAN-
TOR. Navíc rodinný oběd ve stylové 
restauraci na náměstí krásně doplní 
vaši polopenzi. 

Jeho partnerským městem u nás 
je Ústí nad Orlicí.

www.bystrzycaklodzka.pl

Pozvánka do Bavorského lesa
Zoo Bavorského lesa leží u hranice s Českou republikou, na okraji městečka 
Lohberg v Horní Falci. Park je věnován zdejší fl óře a fauně, vyskytující se po 
obou stranách hranice. Najdete tu více jak 400 zvířat a 100 druhů rostlin.

Bystrzyca Kłodzka – tip na rodinný výlet
Bystřicko leží mezi Bystřickými horami a masivem Králického Sněžníku, v jižní části 
Kladské kotliny. Město vzniklo na staré obchodní stezce vedoucí z jihu Evropy na 
Balt, kterou dobře znali již Keltové a využívali ji staří Římané na cestě za jantarem. 
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Tajenku křížovky nám zasílejte 
do 15. srpna 2010 
na adresu redakce 

nebo na 
info@kampocesku.cz. 

Tři výherci od nás dostanou mapy.

Luštěte s námi… Správné odpovědi a výherci
Soutěže červen 2010
Celkem došlo 2 549 odpovědí, z toho 2 417 e-mailů a 132 dopisů

Zelený Raoul
Otázka: Kdy se v týdeníku Refl ex poprvé objevil komiks Zelený Raoul? Uveďte 
měsíc a rok.
Správná odpověď: v lednu roku 1995
Celkem soutěžilo: 177 čtenářů, správné odpovědi: 138, špatné odpovědi: 39
Výherci: Anna Dostálová, Plzeň; Marie Havlíčková, Ivančice; Ivo Zálešák, 
Přerov

Edice ČT – Praha, město věží
Otázka: Jak zní nynější a původní jméno známé pražské věže, která se nachá-
zí vedle Obecního domu?
Správná odpověď: Prašná brána, původně Nová brána
Celkem soutěžilo: 283 čtenářů, správné odpovědi: 124, špatné odpovědi: 159
Výherci: Jiřina Perutíková, Palkovice; Ladisav Lajgot, Zašová; Leoš Vyskočil, 
Plzeň

Kartografi e Praha
Otázka: Která rozhledna je nejvýše položenou v České republice?
Správná odpověď: b) Praděd v Jeseníkách
Celkem soutěžilo: 153 čtenářů, správné odpovědi: 152, špatná odpověď: 1
Výherci: Petra Kolrusová, Tábor; Marie Rozkovcová, Vsetín; Miroslav Koza, 
Karlovy Vary

Hrad Karlštejn v letošní sezoně připravuje
Otázka: Víte, jak se jmenoval první karlštejnský purkrabí?
Správná odpověď: Vít z Bítova
Celkem soutěžilo: 275 čtenářů, správné odpovědi: 266, špatné odpovědi: 9
Výherci: Hana Fišerová, Strakonice; Milada Kaňkovská, Uherské Hradiště; 
Jana Kapustová, Vodňany; Martina Miškeříková, Břeclav 4; Miroslava Tur-
novská, Cheb; David Fogl, Sudená; Pavel Hoff er, Pelhřimov; Michal Kubíček, 
Ostrava; Miloš Novotný, Lázně Bohdaneč; Jan Vacek, Vysoké Mýto

Železnorudsko a Bavorský les – vaše rodinná dovolená!
Otázka: Víte, jaký půdorys má železnorudský kostel a čím jsou zakončeny 
jeho dvě kopule? 
Správná odpověď: Kostel má půdorys šesticípé hvězdy (dvanáctiúhelníku), 
kopule jsou zakončeny hvězdami
Celkem soutěžilo: 317 čtenářů, správné odpovědi: 293, špatné odpovědi: 24
Výherci: Lucie Gottwaldová, Praha 2; Alena Koubová, Nová Paka; Jiřina Pe-
rutíková, Palkovice

Vydejte se po stopách praotce Čecha 
Otázka: Víte, jak se jmenuje a kolik měří nejvyšší vrchol Českého středohoří?
Správné odpovědi: Milešovka, 837 m n. m. (uznáno také 836,6 a 835 m n. m.)
Celkem soutěžilo: 301 čtenářů, správné odpovědi: 301, špatné odpovědi: 0
Výherci: Helena Cardová, Litoměřice; Jaroslava Strončeková, Litoměřice; Jan 
Chudárek, Valašské Meziříčí; Milan Řezníček, Přerov; Patrik Sebera, Ostrava-
Poruba
 
Kostelec nad Orlicí – historie a umění
Otázka: Víte, od kterého roku má město svůj přívlastek nad Orlicí?
Odpověď: Od roku 1568 (v písemných záznamech ze 14. a 15. století se pro 
odlišení od ostatních Kostelců uváděl název Kostelec u Potštejna nebo Kos-
telec u Hradce). 
Správné odpovědi: 310 čtenářů, správné odpovědi: 305, špatné odpovědi: 5
Výherci: Marta Havlíková, Žirovnice; Ivana Obšilová, Strmilov; Pavel 
Pretschner, Písek

Kroměříž – skvělá historie a přívětivá současnost
Otázka: Znáte jméno dalšího známého rodáka, básníka, grafi ka a písničkáře, 
který se tu narodil v roce 1944?
Odpověď: Karel Kryl
Správné odpovědi: 302 čtenářů, správné odpovědi: 301, špatná odpověď: 1
Výherci: Jana Kapustová, Vodňany; Jan Jonáš, Praha 3; Radim Vilkoš, Ostrava-
Poruba

Pohádkový test
Odpovědi: 1c; 2c; 3a; 4c; 5b; 6b; 7c; 8a; 9b; 10c; 11b; 12c; 13b; 14c; 15b
Správné odpovědi: 120 čtenářů, správné odpovědi: 108, špatné odpovědi: 12
Výherci: Andrea Sasáková, Karlovy Vary; Jiřina Springlová, Habartov; Mi-
chaela Vršecká, Hrádek nad Nisou; Milan Šafránek, Praha 8; Karel Zakouřil, 
Sobotka

Křížovka
Tajenka: Rozhledna na Borůvkové hoře v severní části Rychlebských hor při-
pomíná z dálky svým tvarem spíše maják než rozhlednu. Její špička ční 
do výšky 925 m n. m. a četné skály a okolní příroda dělají již samotnou cestu 
na vrchol hory zážitkem.
Celkem soutěžilo: 311 čtenářů, správné odpovědi: 305, špatné odpovědi: 6
Výherci: Marie Haisová, Karlovy Vary; Zdeňka Tůmová, Praha 10; Josef Cer-
man, Jilemnice

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
Zvláštní cena redakce

je tentokrát udělena Adélce Pokorné z Liberce. 

Toto je poprvé, kdy přišlo na měsíčník více 
než 2500 reakcí, což je dosavadní rekord.

Děkujeme za vaši přízeň.
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Jak žili Keltové 
„Týdny řemesel pro rodiny s dětmi“

www.kampocesku.cz

Archeopark Prášily
Keltoi, občanské sdružení

342 01 Prášily 111
tel.: +420 602 340 991

e-mail: keltoi@keltoi.cz
www.archeoparkprasily.cz

www.keltoi.cz
www.keltove.cz

www.stopypredku.cz

1.–11. 7.  Keramika, tesařství a stavitelství domů
12.–18. 7.  Odlévání a zpracování bronzu
19.–23. 7.  Kovářství a tavby železa
26. 7. – 1. 8.  Jídlo Keltů
2.–8. 8.  Tkalcovské techniky
9.–15. 8.  Ražba mincí
16.–22. 8.  Švartna, kůže, kámen
23.–29. 8.  Keramika a výpal keramiky
(změna termínu vyhrazena – skupiny si mohou 
výukové programy předem objednat) 

otevřeno denně (červenec–září) 9–18 

akce
24. 7.  Lughasad – svátek hojnosti a řemesel
23. 10.  Samhain – keltský Nový rok

KAM po Česku 
o prázdninách doporučuje
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www.bhc.cz

NEJVĚTŠÍ HOTELOVÁ SÍŤ
V ČESKÉ REPUBLICE

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