
Stůj, přírodo! 
Nestíhám.

V září jde na léto stáří!
Houbám se však daří,

když vlhko babí léto
v lesích roznáší.
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otevřeno: 
září 9–17 hod. (kromě pondělí)
říjen–prosinec 10–16 hod. (soboty, neděle a svátky)
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Milí čtenáři,

máme za sebou 
podivné léto plné tep-
lotních zvratů, a jako 
správný český kverulant 
si musím postěžovat jak 
na tropická horka, tak 
na zimu jako v ruském 
fi lmu. Připočtu-li ničivé 
požáry a stejně ničivé 
povodně, babička by 
jistě poznamenala, že 

se blíží konec světa. Podle Nostradama, starých Mayů 
a mnoha dalších předpokladů má dojít roku 2012 
v den zimního slunovratu (21. 12.) k blíže neznámé 
proměně světa. To by ale znamenalo, že přibližně za 
16 měsíců babiččin konec světa nastane. Protože pro 
podobná tvrzení neexistují řádné vědecké podklady, 
jsou ofi ciální místa v klidu a vesele plánují ekono-
mickou obrodu země s výhledem na dalších šest let. 
Jak ale znám našince, být na tomhle šprochu pravdy 
trochu, už v červnu 2012 si vezmeme pěkně tučný 
úvěr, který utratíme za požitky, a už od prosince ho 
nebudeme muset splácet, protože nastane konec 
světa. To by bylo ale moc jednoduché. Na chudý lid 
musí být přísnost a chudáka může uživit jen práce. 

Proto mi bez ohledu na blížící se konec světa 
dovolte pozvat vás na výlet krajinou českou, morav-
skou i slezskou, která se v září přioděje do zlátnou-
cích listů a pavučin babího léta. Sezona nekončí, to 
je naše heslo. Nic na tom, že se děti vrátily od babi-
ček a z táborů, že doprava na silnicích houstne, stej-
ně jako fronty v papírnictví, a nejeden z nás si uvědo-
mí, že volna na zotavenou mohlo být víc. Během září 
se můžete, a to nejen o víkendech, vydat na místa, 
která jste o prázdninách nestihli navštívit. Dobrým 
důvodem vám budou například tradiční Svatovác-
lavské slavnosti, stejně jako Dny evropského dědic-
tví, kdy se nejen památky otevírají – mnohdy zdarma 
– vám, svým návštěvníkům. Nesmíme zapomenout 
ani na tradiční vinobraní, která stále větší měrou 
přestávají být výsadou oblastí moravských, ale také 
českých, kde byla jejich tradice po letech vykutána 
z městských kronik a oprášena nebo se stává tradicí 
zcela novou. Je jedno proč, ale vždy se jedná o tra-
dici lidovou, lidmi chystanou a lidem určenou, tudíž 
pro vás. Proto jako správní staří latiníci, přesněji Ho-
ratius, zvolejme Carpe diem! – „Využijte dne!“ – a já 
dodávám: „Dokud to jde.“ 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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 Dopisy čtenářů

…no, přece Vám a Vašemu kolektivu!
Dovolte mně předem, abych Vás a Váš kolektiv 

co nejsrdečněji pozdravil z našeho Valašska. Děkuji 
také za ocenění mé osoby. Byl jsem mile překva-
pen. Velmi oceňuji Váš magazín. Je v naší vlasti 
mnoho krásných míst, co dosud neznáme. Škoda, 
že o našem Valašsku tolik se do tisku nedostává. 
Budete-li mít čas, navštivte náš kraj. Svou návštěvu 
sdělte předem na mou adresu. Zdraví Vás – Vítajte 
u nás!

Radko Sekerka, Valašské Meziříčí

Děkujeme Vám, pane Sekerko, za milé přání, kte-
ré vždycky potěší, zvláště pak, když mu někdo věnuje 
tolik času jako Vy. Věřím, že se Valašsku v budoucnu 
dostane v našem magazínu KAM po Česku více pro-
storu než dosud. Třeba také proto, že osobně jsem si 
zamiloval oblast v okolí Radhoště, kam se rád vracím 
a kde stále nalézám něco nového.

Luděk Sládek, šéfredaktor

Vlci v rouše beránčím 
Boleslav III. Křivoústý (1085–1138), 
syn knížete Vladislava I. Hermana 
a české princezny Judity, dcery krále 
Vratislava II., snil sen o sjednocení Polska 
a připojení slovanského Pomoří. 

Naklonil si kyjevského knížete Svjatopolka, s je-
hož dcerou se oženil, a také Kolomana I. Uherské-
ho, se kterým uzavřel příměří. Donutil svého bratra 
Zbigniewa uprchnout ze země. Ten však požádal 
o ochranu říšského krále Jindřicha V., který (1109) 
proti Boleslavovi podnikl trestnou výpravu, ale na 
Psích polích byl poražen. Výpravy se účastnil také 
český kníže Svatopluk Olomoucký, který byl během 
ní zavražděn. V odvetě za polské tažení zaútočily na 
Čechy uherské oddíly. Boleslav potřeboval oslabit 
moc Přemyslovců, proto rozdmýchával vnitřní spory 
českých knížat. Také proto se nakonec postavil Vla-
dislavu I. na straně jeho bratrů Bořivoje II. a Sobě-
slava I., se kterými roku 1110 (přesně před 900 lety) 
vpadl do Čech a obsadil Prahu. Počátkem 30. let se 
podobnými metodami angažoval v bojích o moc 
i v Uhrách, kde stál proti Bélovi II., kterého podporo-
vali Přemyslovci. Roku 1132 byl však poražen koalicí 
říše, Přemyslovců a rakouských Babenberků. Nato 
vpadl Soběslav I. Přemysl do Slezska a česko-polský 
konfl ikt vypukl nanovo. Teprve roku 1137 zavládl 
křehký mír.  Alois Rula

Poslední korunovace
Od doby, kdy se na českém trůně 
usadili Habsburkové, vládli zemím 
Koruny české nejrůznější „pavouci“. 
Posledním korunovaným českým 
králem byl Ferdinand I. Dobrotivý 
(1793–1875), jinak také Ferdinand V. 

Ferdinand od dětství trpěl poporodním trau-
matem – epilepsií a degenerativními změnami. 
Aby ne, když rodiče byli bratranec se sestřenicí 
a prarodiče dokonce sourozenci. V roce 1830 byl 
v Bratislavě (tehdy Prešpurk) korunován jako Fer-
dinand V. na krále uherského a náležel mu titul 
„mladší král uherský a arcivévoda rakouský“. V ro-
ce 1835 se stal rakouským císařem a 7. září 1836 
se nechal korunovat na českého krále. Historicky 
vzato byl asi naším nejoblíbenějším panovníkem, 
možná i protože prakticky nevládl on sám, ale 
všemocný kancléř Metternich. Veřejně byl odsta-
ven až 2. prosince 1848 v Olomouci, kdy abdiko-
val ve prospěch svého synovce Františka Josefa I. 
Zbytek života strávil se svou ženou Marií Annou 
v Praze. Pražané ho měli opravdu rádi a on Prahu 
také. Dětem rozdával bonbony, chudým almužny 
a Praze věnoval 450 000 zlatých. Zemřel ve věku 
82 let na Pražském hradě.

Josef Grof

Svatba Elišky a Jana v německém Špýru (Speyeru)

Jako dcera českého a polského krále 
Václava II. a Guty Habsburské byla také 
posledním Přemyslovcem na českém 
trůně.

Eliška vyrůstala v klášteře sv. Jiří, vychovávána 
abatyší Kunhutou, její tetou. Poté, co byl roku 1306 
zavražděn její bratr Václav III., stala se jako jediná 
neprovdaná Přemyslovna ústřední postavou taha-
nic o český trůn. Nejprve se však muselo rozhod-
nout mezi Jindřichem Korutanským a Rudolfem 
Habsburským. Nakonec roku 1307 získali trůn Jin-
dřich a Eliščina sestra Anna. Proti Jindřichovi však 
vznikla silná opozice, která se ve snaze o změnu 
vlády spojila s Eliškou. Odtud je už jenom krůček 
k sňatku osmnáctileté Elišky se čtrnáctiletým Ja-
nem Lucemburským. Svatba se konala před 700 
lety, 1. září 1310, ve Speyeru (Německo) a hned 
poté Jan vojensky obsadil Čechy. 

Manželství však nebylo šťastné. Jan chtěl syna, 
ale narodily se mu dvě dcery. Eliška se snažila o ob-
novu velikosti českého státu, ale byla tu odbojná 
šlechta. Navíc Eliška nesnášela svou nevlastní 

matku Elišku Rejčku a stejně silně jí vadil Jindřich 
z Lipé, její „přítel“. Válka královen mohla začít. Vál-
ka Rejčky a Jindřicha proti Elišce a jejímu „příteli“ 
Vilému Zajíci z Valdeka. Když Eliška nechala Jindři-
cha (1315) zatknout, prohloubila tím už tak velké 
spory šlechty a krále, které přerostly v otevřenou 
válku krále s Eliškou. Jan přepadl hrad Loket (1319) 
a vzal Elišce tři nejstarší děti, čímž fakticky stvrdil 
rozpad manželství. Královna s Vilémem sice ješ-
tě obsadili Prahu, ale Janovo vojsko bylo silnější 
a Eliška se uchýlila na Mělník, kde žila díky podpoře 
příbuzných. Poslední Přemyslovna na českém trů-
nu Eliška zemřela na tuberkulózu v 38 letech na Vy-
šehradě a 1. října 1330 byla pohřbena na Zbraslavi. 
V roli manželky českého krále ji vystřídala Beatrix 
Bourbonská.  Josef Grof

Válka královen
Hrdinkou tahanic o český trůn 14. stol. se 
stala tak trochu na poslední chvíli Eliška 
Přemyslovna (20. 1. 1292 – 28. 9. 1330). 
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Rukopis královédvorský
Přestože se jedná o literární padělek, 
na toto téma bylo napsáno nejedno 
vědecké pojednání hodnotící jeho 
význam. 

Rukopis prý objevil před 193 lety Václav Hanka 
(16. září 1817) ve věžní kobce děkanského kostela 
sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové. Významnou roli 
sehrál tento rukopis spolu s Rukopisem zelenohor-
ským v době národního obrození. Obsahuje celkem 
14 písní, údajně ze 13. století, na 7 popsaných per-
gamenových dvojlistech (dva jsou neúplné, ze tří 
čtvrtin odříznuté, čímž tvoří 24 celostran a 4 prouž-
ky). Listy mají rozměr 12 x 7–8 cm. Od doby nále-
zu obou rukopisů se vedou spory o pravost jejich 
autorství. Ale už v roce 1886 je T. G. Masaryk pova-
žoval za padělky a dnešní většinový názor hovoří 
o účelových falzech z doby obrození. Autorství je 
připisováno Václavu Hankovi a Josefu Lindovi. 

Alois Rula

KAM na výlet s:
ministrem kultury

Představovat nového ministra kultury pana 
Jiřího Bessera nejspíš nemusím. Co ale možná 
nevíte, je, že se narodil v Berouně, kde absolvoval 
gymnázium. Poté vystudoval Fakultu všeobecné-
ho lékařství UK v Praze a donedávna zastával úřad 
starosty rodného Berouna. 

Do povědomí obyvatel města se zapsal bě-
hem povodní v roce 2002, když zajistil vybudová-
ní jednoho z nejefektivnějších protipovodňových 
ochranných systémů v ČR. Město se tehdy podařilo 
zachránit a v následujících letech díky citlivé, ale 
i nákladné stavební činnosti zvelebit do té míry, že 
mu byl udělen titul Historické město roku 2009. Jiří 
Besser se ve volném čase věnuje sportu a kultuře, 
proč se ho tedy nezeptat, jaký by byl jeho tip třeba 
na rodinný výlet. 

Určitě bych doporučil výlet do Chotěboře na 
místní zámek a odtud pak procházku do kouzelné 
přírodní rezervace Údolí Doubravy. Je to nádherná 
naučná stezka přibližně čtyři a půl kilometru dlouhá 
s převýšením přes osmdesát metrů. Není to úplně pro 
nejmenší děti, ale školáci to zvládnou bez problémů. 
Stezkou projdete přes Železné hory až do Trhové Ka-
menice. A když ještě nebudete mít dost, můžete přejet 
autem na Veselý kopec a projít skanzen venkovské 
kultury. Zaručují krásnou přírodu a vydatný, aktivní 
odpočinek. Jiří Besser – ministr kultury

Děkuji Vám, pane ministře, a závěrem mi do-
volte pozvat naše čtenáře také do královského 
města Berouna, které je dobrým výchozím místem 
k návštěvě Křivoklátska nebo údolí Berounky. 

Luděk Sládek

Vystudoval gymnázium a poté nedokončil stu-
dium fi lozofi e a pedagogiky na Karlově univerzitě. 
Pracoval v Městské knihovně v Praze a později na 
ministerstvu informací. Podílel se na založení ča-
sopisu pro děti Mateřídouška, který nějakou dobu 
i redigoval. V roce 1956 kritizoval spolu s Jarosla-
vem Seifertem spojení literatury a politiky, což 
nejprve vedlo k úplnému zákazu jeho literární 
činnosti, později směl překládat 
a psát literaturu pro děti. Vydá-
vání jeho ostatní tvorby bylo 
omezeno.

Hrubínovo dílo silně ovliv-
nila posázavská krajina, kde 
vyrostl a kam se rád po celý 
život vracel. Psal převážně lyric-
kou poezii. Kritik F. X. Šalda ho 
nazval „mámivým melodikem“. 
K jeho nejznámějším prózám 
patří Romance pro křídlovku. 
Významné jsou i Hrubínovy 
překlady z francouzštiny (Rim-

baud, Verlaine), 
ruštiny (Puškin) 
a němčiny (Hei-
ne). Málokdo ví, že 
překládal i z čínštiny 
a hindštiny.

Narození dcery a sy-
na ho inspirovalo k psaní veršů 

a próz pro děti. Hrubínovy pů-
vabné knížky četlo svým dětem 
již několik generací rodičů a je-
jich kouzlo rozhodně nestárne. 
Málokterý spisovatel vstoupil 
do tak obecného povědomí, 
protože ne o každém lze říct, že 
„ho četl úplně každý“. Hrubínův 
Špalíček veršů a pohádek ilu-
strovaný Jiřím Trnkou jsme však 
určitě měli v rukou všichni.

František Hrubín zemřel 
1. března 1971 v Českých Budě-
jovicích.

Spisovatel, kterého četl každý
Před 100 lety, 17. září 1910, se v Praze narodil český 
spisovatel, básník a překladatel František Hrubín. 

Zářící hvězda 
renesančního nebe
Tadeáš Hájek z Hájku (1525–1600), 
český astronom, matematik i osobní 
lékař císaře Rudolfa II., pocházel 
ze staré pražské rodiny. Tu nejprve 
Ferdinand I. povýšil (1554) do 
šlechtického stavu a Maxmilián I. (1571) 
jej pasoval na rytíře. 

Jako představený alchymistických dílen Rudol-
fa II. musel čelit různým podvodníkům a starat se 
o správný chod prací. Přesto dokázal napsat také 
pár velmi slavných spisů. Pojednání „O kometách“ 
bylo na svou dobu pokrokové a „O pivu“ více než 
zasvěcené (jedna z prvních teorií oxidace). Mimo-
to také přednášel medicínu a astronomii ve Vídni, 
studoval medicínu v Bologni a po návratu zpět 
do Prahy přednášel na univerzitě matematiku 
a astronomii nebo provozoval lékařskou praxi. Na 
jeho popud byl do Prahy pozván také Tycho Bra-
he. Hájek jako první publikoval způsob, jak určit 
polohu hvězd díky jejich průchodu poledníkem, je 
autorem mnoha astronomických a lékařských spi-
sů a do dějin české matematiky se zapsal skvělou 
přednáškou na téma minulost matematických věd 
v našich zemích. Zazářil také jako překladatel ně-
kolikasetstránkového herbáře do češtiny. Prvního 
září tomu bude 410 let, co se hvězda Tadeáše Hájka 
změnila v supernovu. -lgs- Děkanský kostel sv. Jana Křtitele – Dvůr Králové
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Desetitisíce 
černých baronů
Pomocné technické prapory (PTP) 
byly útvary Československé lidové 
armády, které v letech 1950–1954 
sloužily k převýchově tzv. politicky 
nespolehlivých osob. Ofi ciálním dnem 
vzniku PTP je 1. září 1950, kdy byly čtyři 
dosavadní silniční prapory pro politicky 
nespolehlivé změněny na první lehké 
pomocné technické prapory.

Většinu jejich příslušníků tvořili „politicky ne-
spolehliví“ branci odvodních ročníků, ale početnou 
skupinu představovali i starší občané, např. kněží 
nebo vojáci zahraničních jednotek československé 
armády. Vžilo se pro ně označení „pétépáci“ a „černí 
baroni“ (kvůli černým výložkám). Důležitým důvo-
dem jejich vzniku bylo zajištění levné pracovní síly. 
To bylo ovšem v rozporu s platným branným zá-
konem, který dovoloval využití vojáků k pracovní 
činnosti jen dočasně a za mimořádných podmínek. 
Prošlo jimi 40 000–60 000 občanů, kteří pracovali 
v dolech, ve stavebnictví, na vojenských stavbách 
(např. výstavba Ústřední vojenské nemocnice 
v Praze), v kamenolomech i v zemědělství. 

Na bezpečnost práce, hygienu a zdravotní stav 
mužstva se nebral velký ohled. Důležité bylo jen 
plnění a překračování norem. Materiální zabez-
pečení jednotek bylo skromné – třeba uniformy 
často pocházely ze zásob wehrmachtu. Těžká prá-
ce v náročných podmínkách si vybrala svou daň, 
přesný počet úrazů a úmrtí v útvarech PTP však 
není znám. Punc politické nespolehlivosti proná-
sledoval „pétépáky“ i po návratu do civilu. 

Po politických změnách v roce 1953 byly PTP 
postupně do května 1954 rušeny. Vojáci poslední-
ho povolaného ročníku byli přeřazeni do Technic-
kých praporů (TP). Kádrově závadní jedinci však 
byli do vojenských technických jednotek zařazo-
váni i nadále. Právě z reality těchto Technických 
praporů vychází kniha spisovatele Miloslava Švan-
drlíka Černí baroni (1968), která bývá někdy mylně 
spojována s Pomocnými technickými prapory.

-jol-

Básník, prozaik, dramatik, fi lmový a televizní 
scenárista, dramaturg a režisér, redaktor a lektor 
Miloš Macourek se narodil 2. prosince 1926 v Kro-
měříži. Kvůli uzavření školy gestapem nedostudo-
val gymnázium ve Frýdku-Místku. Po válce prošel 
řadou zaměstnání, později se stal lektorem a ve-
doucím katedry literatury a umění Ústřední školy 
odborů. Od roku 1959 spolupracoval s Divadlem 
Na zábradlí a v letech 1960–80 byl dramaturgem 
a scenáristou Filmového studia Barrandov. 

Napsal scénáře, případně na nich spolupraco-
val, k nezapomenutelným fi lmům Václava Vorlíčka 
(např. Kdo chce zabít Jessii, Pane, vy jste vdova!, 

Dívka na koštěti, Jak utopit doktora Mráčka aneb 
Konec vodníků v Čechách). Jako tvůrce animo-
vaných fi lmů je spolu s grafi kem a ilustrátorem 
Adolfem Bornem autorem žáků z 3. B, které i s je-
jich utrženým sluchátkem zná již několik generací. 
Jeho tvorbu spojuje hravost, optimismus, humor 
a nadsázka. 

Miloš Macourek byl pilný a pracovitý až do po-
slední chvíle svého života. V devadesátých letech 
spolupracoval s režisérem F. A. Brabcem. Ještě v ro-
ce 2000 se podílel na adaptaci Erbenových balad 
ze sbírky Kytice. Zemřel 30. září 2002 v sedmdesáti 
šesti letech. -jol-

Chodil do 3. B? 
Co mají společného Mach a Šebestová, Arabela, Šest medvědů s Cibulkou nebo 
Létající Čestmír? Samozřejmě svého tvůrce Miloše Macourka.

Strach nemít strach
V září tomu bude šedesát sedm let, co 
Julius Fučík „dopsal svou reportáž na 
oprátce“. Narodil se 23. 2. 1903 v Praze 
a nějaký čas žil v Plzni. Zemřel 8. září 
1943 v Berlíně. 

Byl českým novinářem, literárním a divadel-
ním kritikem i překladatelem. Pocházel z dělnické 
rodiny a do okupace studoval na Filosofi cké fakul-
tě UK. Roku 1921 vstoupil do komunistické strany, 
byl členem Devětsilu, spoluzakládal Levou frontu 
a od roku 1929 pracoval v Rudém právu i jako do-
pisovatel v Moskvě. Za okupace se aktivně zapo-
jil do protinacistického odboje. Vydával ilegálně 
Rudé právo, byl členem ilegálního komunistického 
ústředního výboru, ale už v roce 1942 ho zatklo ge-
stapo a o rok později byl popraven v Berlíně. Jeho 
manželka Augusta Kodeřicová (Gusta Fučíková) 
ruku v ruce s poúnorovým režimem vytvořila z Fu-
číka „legendu“. Vynechala jisté pasáže z Fučíkovy 
„Reportáže psané na oprátce“ a rázem tu byl Fu-
čík komunista, který ani na gestapu nepromluvil. 
Pravdou však zůstává, že Fučík v domnění, že vodí 
gestapo za nos a vypovídá pouze o soudruzích, 
kteří byli podle jeho mínění už ve vězení, prozradil 
gestapu víc, než si myslel. 

Antonín Fridrich

Začátek 
2. světové války
Německá invaze do Polska, která byla 
zahájena 1. září 1939, odstartovala 
druhou světovou válku v Evropě. 
Německo a SSSR během ní společně 
v jediném měsíci Polsko zlikvidovaly.

Tažení začalo leteckým útokem na město Wi-
elun, při němž bylo zabito přes 1 200 lidí. Poté 
německá cvičná bitevní loď Schleswig-Holstein 
zahájila palbu na polské námořní depo a posádku 
ve Westeplatte a o hodinu později překročily první 
německé jednotky hranici. Německo a SSSR pak 
společně v průběhu jediného měsíce zlikvidovaly 
Polsko. Západní spojenci mu nebyli schopni vý-
znamněji pomoci. 

Příčinou konfl iktu byl jednak fakt, že se Němec-
ko po porážce v první světové válce nikdy nesmíři-
lo s územními ztrátami v polském prostoru, jednak 
Hitlerova idea, že je třeba rozšířit německý „životní 
prostor“ směrem na východ. Invazi předcházelo 
podepsání paktu o neútočení mezi SSSR a Němec-
kem (23. srpna 1939), v jehož tajných dodatcích si 
obě země rozdělily sféry vlivu, vyjádřily vzájemnou 
podporu při jejich vymezování a výslovně připusti-
ly likvidaci Polska.  -jol-
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Čeho je moc…
…toho je příliš, a jak říkávali naši 
předkové, všeho moc taky škodí. Letos 
bezesporu škodí nejvíce voda – dobrý 
sluha, ale špatný pán. Jako kapr mám 
vodu rád a jen nerad připouštím, že 
letos je voda jako z hadích ocásků. 
Prší si, jak ji napadne, a potom koryto 
nekoryto boří a ničí. Ale jako plemeno 
vodní musím se vody zastat. 

Jsou místa na Zemi, kde voda není vůbec a je-
jí cena se rovná ceně zlata. Na druhé straně voda 
v mnoha různých podobách a skupenstvích po-
krývá celé 3/4 zemského povrchu plochy, a Země 
tak získala svůj přívlastek „modrá planeta“. Víte ale, 
že přes 94 % vody zaujímá světový oceán a sladké 
vody je jen necelých 6 %? Přitom z tohoto množ-
ství potřebují lidé ke svému životu jen nepatrný 
zlomek. Přesto díky znečištění způsobenému člo-
věkem je stále větší množství povrchových vod 
nepoživatelných, a jejich získávání se tak stává vel-
kým problémem. Více jak jedna miliarda lidí nemá 
přímý přístup k nezávadné vodě a přes dva miliony 
lidí ročně umírá v důsledku požití znečištěné vody. 

Co ale říci k tomu, když voda bere lidem výsled-
ky jejich celoživotního snažení, střechy nad hlavou, 
životní jistoty i životy samotné? Nedávno pozna-
menal jistý politik cosi ve smyslu, že by bylo dobré, 
aby se zavedla daň solidarity suchých s mokrými. 
Proč ne, tedy pokud se tato daň nedotkne také 
oněch mokrých, kterým voda vzala vše a je samé 
uvrhla do neexistující sítě nad sociální propastí. 

Kapr Luděk Jakub

Petr Čepek se narodil 16. září 1940 
v Praze. Vyrůstal v Hrabůvce v Besky-
dech a později v Ostravě, kde mu 
učarovalo divadlo. Byl přijat na 
DAMU v Praze a studoval v roč-
níku s Ladislavem Mrkvičkou, 
Josefem Abrhámem nebo Jiřím 
Krampolem. Po studiu, které 
nemohl dokončit z politických 
důvodů, účinkoval v Divadle Pe-
tra Bezruče v Ostravě. Roku 1965 
se stal členem Činoherního klubu 
v Praze, kde působil až do své smrti. 

Herec, který se nebál Fausta
Zamlklý, tajuplný herec s temným pohledem a silným charakterem nesporně patří 
do historie českého divadla a fi lmu. 

Nechtěl být tím prvním na jevišti, ale 
na svých postavách pracoval dů-

kladně. Snad právě proto je jeho 
herectví tak nezapomenutelné. 

Nadaného herce si všimli i ve 
světě fi lmu. Role syfi litika v Pe-
trolejových lampách patří asi 
k tomu nejskvělejšímu, čím se 
může naše kinematografi e chlu-

bit. Čepek však nebyl jen vážným 
hercem. Podle kolegů nezkazil žád-

nou legraci a byl strůjcem mnoha 
kanadských žertů. Role žárlivce Turka 

ve fi lmu Vesničko má středisková tomu 
nasvědčuje. Jako jeden z mála odmítl roli v nor-

malizačním seriálu o majoru Zemanovi.
Počátkem 90. let vyučoval herectví na pražské 

DAMU. V roce 1993 se však u něho začala projevo-
vat těžká nemoc a 20. září 1994 zemřel. Jeho po-
slední rolí byl Faust ve hře Lekce Faust. Mezi herci 
se traduje, že Fausta je lepší nechat spát, protože 
nosí problémy, nemoci a smrt. Bohužel u chariz-
matického herce se tato pověra naplnila. 

-jol-

Ve světle všech ocenění by se mohlo zdát, že 
byl také řádným studentem, ale opak je pravdou. 
Přestože navštěvoval hned několik gymnázií, žád-
ná studia nedokončil, a to pro velké množství neo-
mluvených hodin. Záškolák Seifert trávil čas raději 
po pražských pivnicích než ve školních lavicích, 
a přesto nebo možná právě proto mu první 
básnická sbírka vyšla už v roce 1921. 
Téhož roku také vstoupil do komu-
nistické strany, ze které ho ale už 
v březnu 1929 spolu s šesti dal-
šími vyhodili. A aby ne, když 
podepsali „Manifest sedmi“, 
protestující proti bolševiza-
ci nového komunistického 
vedení. V roce 1949 zane-
chal novinařiny a začal se 
věnovat literatuře, za kterou 
mu byla v roce 1984 udělena 
Nobelova cena.

Když jsem se v minulém 
století šel podívat na svůj prv-
ní byt, stala se mi zvláštní věc. Po 
dlouhém čekání přiběhla pracovni-

ce OPBH s klíči a beze slůvka omluvy mě vzala do 
bytu, na který jsme čekali řadu let. Už proto se mi 
byt líbil, přestože tu bylo topení na uhlí, napětí 120 
voltů, koupelna jako součást kuchyně a na podlaze 
ležela velká hromada briket, která se nelíbila paní 
z OPBH. Upozornila mě, že byt nepřevezme, dokud 

hromadu neodklidím. Taktně jsem ji upozor-
nil, že byt nepředávám, ale přebírám. 

Po několika vteřinách zaváhání se 
z trapné situace dostala větou: 

„A víte, že tady bydlel Seifert?“ 
Nevěděl jsem. Přesto měla 

pravdu. Seifert se narodil 
v Bořivojově ulici, poté se 
s rodiči přestěhoval do Hu-
sitské a zanedlouho do no-
vobarokního činžáku rodiny 
Prandstetterů na Karlově tří-

dě, později Kalininově, dnes 
Seifertově. Seifertův duch mě 

v jeho někdejším žižkovském 
bytě nikdy nenavštívil, zato jeho 

knihy mě tu provázejí dodnes. 
-lgs-

Seifert trochu jinak
Letos v září tomu bude 109 let, co se v Praze narodil jeden z největších českých 
básníků, ale také spisovatel, novinář, překladatel a nositel Nobelovy ceny. 
Ano, byl to národní umělec Jaroslav Seifert (23. 9. 1901 – 10. 1. 1986). 

DŮLEŽITÉ

Daň nedaň, stejně si musíme 
pomoct sami. Dobrou zprávou je, 
že našinec už mockrát dokázal, jak 
mu osudy spoluobčanů leží na srdci. 
Jinak řečeno, dnes já tobě, zítra ty 
mně… a basta.

Příspěvky na účet Ústeckého kraje – KONTO POVODNĚ – DC 
č. ú.: 22229922/0800 (Česká spořitelna, a. s.) 
 
Příspěvky na účet LIBERECKÝ KRAJ – POVODNĚ 2010 
č. ú.: 99111199/0300 (Československá obchodní banka)
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Babí léto ve Slaném
Chcete si zpříjemnit volný čas? 
Neváhejte a přijeďte navštívit královské 
město Slaný. 

Slaný je centrem regionu Přemyslovské střední 
Čechy a městem s úžasnou památkovou zónou. 
Přijeďte a dozvíte se, že ve Slaném se nachází nej-
starší barokní replika Božího hrobu v Čechách nebo 
že Slánská hora, kterou si můžete křížem krážem 
projít po naučné stezce, je pozůstatkem bouřlivé 
sopečné činnosti.

Pokud se chcete se Slaným seznámit podrob-
něji, navštivte místní infocentrum nebo využijte 
procházek po městě s výkladem. Láká-li vás tajem-
no a toužíte poznat 
město z netradičního 
pohledu, zúčastněte 
se jedné z tajemných 
nočních vycházek. 

Procházky mů-
žeme připravit přímo 
podle vašich požadav-
ků a časových mož-
ností. Objevte kouzlo 
našeho města!

www.infoslany.cz

soké pozdně barokní dílo sochaře J. Hiernla podle 
návrhu K. I. Dientzenhofera z roku 1870. Zajímavou 
stavbou je Kaple sv. Floriána v barokním slohu, rov-
něž podle návrhu K. I. Dient zenhofera. 

Poutavý je rovněž zámek, trojkřídlá patrová stav-
ba barokně přestavěná v letech 1738–40 K. I. Dient-
zenhoferem. V západním křídle se nachází zámecká 

kaple sv. Vavřince s freskovou výzdobou od J. K. Kolá-
ře. Zámecká zahrada patří mezi nejzajímavější místa 
na Kladně. Kromě nových trávníků, četných druhů 
květin a stromů zaujme kamenným polem, šachov-
nicí a fontánou. V zámecké zahradě je umístěno 
medvědárium s rozlehlým výběhem. Kladno je též 
místem, kde naleznete i  několik zajímavých technic-
kých památek jako např. Hornický skanzen Mayrau 
nebo Vojtěšskou huť.

Po prohlídce města můžete využít rozsáhlý 
sportovní komplex Sletiště, který je originálně 
částečně zasazen do lesa a kde je kromě stadio-
nu i lanový park, perfektní in-line dráha, hřiště na 
fotbálek, krásné dětské hřiště a mnoho dalšího. 
Hned vedle stojí koupaliště a také moderní Aqua-
park. Stojí za zmínku, že celé Kladno je obehnáno 
krásnými lesy, které jsou protkány sítí značených 
cyklostezek. Pro odpočinek je ideální přírodní 
vodní park Čabárna, což je kaskádovitá soustava 
rybníčků s nejrůznějšími druhy leknínů a dalších 
vzácných rostlin. K Čabárně ale patří také nové 
Centrum ekologické výchovy, což je unikátní dře-
vostavba kombinující přírodní prvky s nejmoder-
nějšími technologiemi. 

V Kladně je tedy pro každého něco. Přijeďte 
a uvidíte!

www.mestokladno.cz
www.zameckagalerie.cz
www.samk.cz

Kladno – historie, 
sport a příroda!

Historické centrum Kladna nabízí několik 
opravdu skvostných památek. Novorenesanční 
radnice, sídlo orgánů statutárního města Klad-
na, byla vystavěna v letech 1897–98 podle plánů 
J. Vejrycha. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je troj-
lodní novorománská bazilika postavená v letech 
1898–1900 podle projektu L. Láblera. Nepřehléd-
nete ani Mariánské sousoší, téměř deset metrů vy-

Někdejší hrad Sion se stal historickým 
mezníkem husitství a dnes jeho 
zříceniny slouží jako oblíbená zastávka 
cyklistů a pěších turistů. Leží asi 1 km od 
Chlístovic nebo 12 km od Kutné Hory. 

Letos se můžete vydat už na 36. ročník pěší-
ho, cyklistického, moto nebo auto výletu na Sion, 
který se koná 2. 10. (start je odkudkoli). Pěšky na-
příklad ze stanice ČD Kutná Hora, Malešov, Bahno, 
Zbraslavice. Kdo v tento den navíc dorazí na Sion 
mezi 12–13 hod., získá diplom a razítko. Prodávat 
se tu budou turistické známky Sionu, mapy, ne-
bude chybět občerstvení jako špekáčky opečené 
na ohni, nealko, pivo nebo nějaká ta sladká tečka. 
U Sionu můžete také zaparkovat a udělat si okružní 
vycházku po okolí na trase Roztěž, Malešov, Ma-
xovna, Sion.  -red-

Kulturní pozvánka do 
zámecké zahrady v Kladně
Hudební skupina Kamelot – 9. 9. 2010 
od 19.30 hod. (vstupné 200,- Kč)
Bratři Ebenové – Chlebíčky – 23. 9. 2010 
od 19.00 hod. (vstupné 350,- Kč)
Prodej vstupenek v Městském informačním 
centru, T.G.M. 499, Kladno, 
tel.: +420 312 604 540

Za Roháčem 
na Sion

www.kampocesku.cz 6
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Podzim na Šumavě je krásný, přesvědčte se 
sami…

Penzion u Lenců
tel.: +420 388 428 108, mobil: +420 723 551 621
e-mail: penzion.lenc@tiscali.cz
http://hvoldrichova.sweb.cz

Pokud se v nastávajícím podzimu rozhodnete 
vydat na Šumavu, mám pro vás par tipů, jak si to tu 
užít. Základem je dobré ubytování, nejlépe s krás-
nou vyhlídkou. Takové najdete v rodinném penzi-
onu u Lenců na Churáňově. Ubytování s polopenzí 
vás tu přijde na krásných 480 Kč za osobu a den.

Výlet první 
Z penzionu u Lenců – dále po žluté přes Zla-

tou studnu na Zhůří, kde si udělejte odbočku po 
zelené na alpskou vyhlídku a k pomníku havárie 
letadla z prosince 1937. Z vyhlídky dále po žluté 
kolem Zhůřského potoka na Turnerovu chatu a dá-
le po červené na Antýgl – kolem Vydry. Z Antýglu 
se můžete vrátit na Churáňov autobusem, s přestu-
pem na Kvildě.

Výlet druhý
Z penzionu u Lenců – dále po modré přes Zla-

tou studnu na Horskou Kvildu a kolem Hamerské-
ho potoka až na Antýgl. Odtud se můžete vrátit po 
červené na Kvildu a odtud přes Přilbu a Pláně zpět 
na Churáňov. 

Babí léto u Lenců
Jako mávnutím kouzelného proutku se příroda pomalu přiodívá do 
nejbarevnějšího období roku, které láká nejenom k toulkám přírodou či 
fotografování, ale také k takovému tomu odpočívání. 

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

www.kartografie.cz

Do světa s Kartografií PRAHA

Jak se jmenuje největší 
pohoří na Zemi?

a)  Himaláj
b)  Andy
c)  Pamír

• politické a obecně 
   zeměpisné mapy

• aktuální názvosloví

• lexikon států

• vlajky

Kapesní atlas 
světa

Vaše odpovědi zasílejte do 15. září na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Tři autoři správných odpovědí od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografi e PRAHA, a. s.
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Pozvánka 
na Karlštejn
Jestliže na hradech a zámcích ve 
správě Národního památkového 
ústavu sezona nekončí, pro hrad 
Karlštejn to platí dvojnásob. Bude 
otevřen do 14. listopadu denně 
kromě pondělí, dále pak v listopadu 
a prosinci o víkendech a od 25. prosince 
do 9. ledna 2011 denně. 

Během této doby budou moci návštěvníci 
zhlédnout mnoho kulturních akcí, které pro vás 
připravujeme, a zúčastnit se jich. Pokračují projek-
ty Oživlé památky, Živá legenda a Věrnostní pasy. 
První akcí pak bude Hradozámecká noc ze 4. na 
5. září. A když noc na Karlštejně, tak s celou pará-
dou! Karlštejn bude v těchto dnech poprvé ve své 
historii zpřístupněn 32 hodin nonstop (ze soboty 
na neděli). Noční prohlídky s překvapením budou 
začínat každou celou hodinu a jejich účastníci pro-
žijí neobvyklou atmosféru nočního hradu. 

Ve dnech 11. a 12. září si připomeneme Dny 
evropského dědictví mimo jiné také otevřením 
tzv. 13. komnaty. Začátek každé prohlídky již tra-
dičně uvedou Pražští pozounéři svou fanfárou. 

Největší kulturní akcí regionu bude již 14. karl-
štejnské vinobraní, které se koná poslední zářijový 
víkend. Přijeďte si s námi užít slavnosti vína nebo 
vzdát hold příjezdu královského průvodu na Karl-
štejn. Na své si přijde každý. Ať už se rozhodne pro 
bohatý kulturní program, kulinářské speciality či dá 
přednost ochutnávce karlštejnských vín a burčáku. 

Podrobnosti o programech, akcích a probíha-
jících soutěžích pro návštěvníky najdete na 
www.hradkarlstejn.cz. 

Státní hrad Karlštejn, 267 18 Karlštejn č. 172
tel.: +420 311 681 695, e-mail: karlstejn@stc.npu.cz  
www.hrad-karlstejn.cz 

Díky velkému bohatství, sběratelským, lovec-
kým a cestovatelským vášním Františka Ferdinan-
da je luxusní zámecký interiér vybaven mnoha 
vzácnými sbírkami, uměleckými předměty a lovec-
kými trofejemi.
prohlídkové okruhy
* Reprezentační salony s loveckou chodbou 
* Nejstarší část zámku s unikátní sbírkou zbraní 
* Soukromé komnaty Františka Ferdinanda 
další prohlídky 
* Večerní prohlídky s  průvodci v dobových kostý-
mech  (navštívíte nejzajímavější prostory zámku)
dále jste zváni na
Hradozámeckou noc (4. 9. od 20 do 24 hod.)
(prohlídky s průvodci v kostýmech, promítání 
 dobových fotografi í a prohlídky skleníků Růžové 
zahrady) 

Oživlé památky – měsíc září byl vyhlášen měsí-
cem restaurování (cílem je seznámit návštěvníky 
s restaurováním ohrožených exponátů Muzea sv. 
Jiří, interiérů či sochařské výzdoby parku a Růžové 
zahrady) 

Poznejte kouzlo rozmanitosti zámku Konopiš-
tě. Jste srdečně zváni… 

tel. +420 317 721 366
e-mail: konopiste@stc.npu.cz
www.zamek-konopiste.cz 
denně mimo pondělí do 30. 11. 

16.–17. 10. Křivoklání – rytířská klání, gotická 
hudba, trhy, řemesla, divadelní a taneční vystou-
pení
16. 10. Magistr Kelly ožívá
Noční prohlídky s tajemnou postavou hradu, vě-
hlasným Magistrem Edwardem Kellym, začínají 
v 19, 20 a 21 hodin
Vstupenky můžete zakoupit on-line, nebo v in-
focentrech několika středočeských měst, v Pra-
ze a Plzni a samozřejmě v pokladně hradu. 
Podrobnosti najdete na webových stránkách 
hradu.

Státní hrad Křivoklát, 270 23 Křivoklát 47
tel.: +420 313 558 440, e-mail: krivoklat@stc.npu.cz
www.krivoklat.cz

Hradozámecká noc 4. září 
Program noci:
19–21.30 hod.
3. KŘIVOKLÁTSKÁ EVROPSKÁ NETOPÝŘÍ NOC
Tato ojedinělá akce vás zavede na dolní nádvoří 
hradu, přímo mezi netopýry. Na vlastní oči uvidíte 
množství netopýřích druhů, jejich krmení a odchyt 
nebo na vlastní uši uslyšíte jejich unikátní vzájem-
nou komunikaci. Pro děti je připravena soutěž 
o ceny a také velké překvapení. Navíc si děti mo-
hou ochočené netopýry pohladit a třeba i nakrmit. 
Celá akce bude přenášena na velkoplošné plátno 
s ozvučením. 
21.30–24 hod.
MAGISTER EDWARD KELLY OŽÍVÁ 
Legendami opředená postava slavného alchymis-
ty u dvora Rudolfa II. ožívá ve svém křivoklátském 
žaláři. Vydejte se pod pláštíkem noci hledat alchy-
mistovu hradní laboratoř. 

 pozvánka na další akce
18. 9. Křivoklátské panování – 7. ročník setkání 
rychtářů na hradě, jarmark, řemesla

Výlet na Konopiště
Přijměte pozvání na zámek Konopiště, 
jehož historie se začala psát již před 
sedmi sty lety. Za dobu své existence 
byl v majetku několika šlechtických 
rodů, nejvýznamnějším pak byli 
Habsburkové. Poslední vlastník, 
následník trůnu František Ferdinand 
d´Este, dal také Konopišti dnešní 
podobu honosného rodinného sídla. 

Hradozámecká noc na Křivoklátě 
První ročník unikátního projektu 45 hradů a zámků začíná zcela jistě 
zajímavou tradici. Hrad Křivoklát se 4. září stane mystickým centrem 
setkání s netopýry nebo třeba s Edwardem Kellym. 
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Na Českém 
Šternberku sezona 
nekončí
Dny se krátí, teplé letní dny jsme si již 
užili a příroda pro nás chystá pestrou 
podívanou. Stromy se zvolna barví 
nekonečně širokou paletou barev 
a výhledy do krajiny stále více lákají 
nejen fotografy. Přijeďte za babím 
létem do Posázaví a navštivte hrad 
Český Šternberk.

V neděli 12. 9. (Dny evropského dědictví) bude 
mimořádně ve středověké jižní válcové věži zpří-
stupněna kaple sv. Jiří, vysvěcená roku 1923. 

O víkendu 23. a 24. 10. se na hradě uskuteční 
Putování šternberskou historií, kdy ožijí příběhy 
hradu a jeho dávných obyvatel. V každé místnosti 
zahrnuté do prohlídkové trasy je připraveno „malé 
divadlo“ –  kostýmovaná scénka. Na nádvoří a u hla-
domorny se v doprovodném programu představí 
loutkové divadlo, dělostřelecké ležení z prusko-ra-
kouské války, sokolnická a žonglérská produkce. 

Ale ani později se hradní brána neuzavře na-
dobro. V zimní sezoně je prohlídka možná po před-
chozí telefonické dohodě.
Přejeme vám pěkné podzimní dny a těšíme se 
na viděnou.  Správa hradu Český Šternberk

informace & rezervace
257 27 Český Šternberk 1
tel.: +420 317 855 101
e-mail: info@hradceskysternberk.cz 
www.hradceskysternberk.cz   

Je pouze na vás, zda se rozhodnete začít svou 
prohlídku v zámeckých zbrojnicích, procházkou 
v bylinkové zahrádce nebo v zámecké oboře. Vždy 
však objevíte něco, co jste dosud neviděli, neznali 
nebo nezažili.   

Správa st. zámku Březnice připravila na září 
pestrý program kulturních akcí…

* sobota 4. 9. od 19.00 
beseda „Jak se žilo na Březnici ve vzpomínkách 
pamětníků“  spojená s výstavou a prohlídkou užit-
ných prostor zámku (v rámci projektu NPÚ Hrado-
zámecká noc – oživlé památky)
* čtvrtek 16. 9. od 19.00 
koncert skupiny Ginevra a polské skupiny Sasiedzi
* sobota 18. 9. od 19.00 
klavírní koncert – Markéta Baranová
* pátek 24. 9. od 19.00 
přednáška „Restaurování mobiliáře Kaple P. Marie 
– barokní varhany V. Schreiera“ spojená s prohlíd-
kou zámecké kaple (v rámci projektu NPÚ – oživlé 
památky)

Přijeďte za babím létem na Březnici, jste srdeč-
ně zváni…

e-mail: breznice@stc.npu.cz
ww.zamek-breznice.cz

nikovy-kos/) a ten svůj budete mít v požadovaný 
den připravený v pokladně zámku. 
objednávky: (tel.: +420 311 514 800; 
mobil: +420 724 843 322) 
Na zámku v Hořovicích jste vždy vítáni s celou 
rodinou…

Státní zámek v Hořovicích
Vrbnovská 22, 268 01 Hořovice
tel.: +420 311 512 479, mobil: +420 724 331 568
e-mail: horovice@stc.npu.cz
www.zamek-horovice.cz

navštívit můžete 
* bohatě vybavené interiéry 
* soukromá apartmá posledních majitelů 
* expozici hraček malých aristokratů 
* stálou výstavu hracích strojků 
* tajemné bytosti v zámeckém sklepení
nebo také
* výstavu „Česká kytara“ – do 24. září

Něco navíc 
Piknik v zámeckém parku – vyberete si z nabídky 
piknikových košů (na www.zamek-horovice.cz/pik-

Zámek Březnice
Státní zámek Březnice, renesanční skvost 
nad říčkou Vlčavou, je stále připraven 
potěšit své návštěvníky. Jak zajímavou 
prohlídkou s důrazem na historii 
panského sídla, tak ukázkou jednotlivých 
uměleckých slohů od renesance po 
empír. 

Sluneční branou do pohádky
Navštivte zámek v Hořovicích, který čeká na vaše objevení. Vezměte své děti na 
výlet do světa hraček, pohádkových příběhů i krásné hudby. Do zámku, do kterého 
se vchází Sluneční branou a parkem se sochami Matyáše Bernarda Brauna. 
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Čas prázdnin je ten tam, přesto sluníčko stále vybízí k toulkám přírodou či 
k aktivnímu odpočinku s rodinou. Babí léto v okolí Lipenského jezera patří 
k nejromantičtějším obdobím roku. Příroda tu hraje pestrými barvami, 
v okolních lesích vrcholí houbařská sezona a na břehy jezera se vrátili rybáři. 

vyzkoušet Bikepark Lipno a jeho zábavné sjezdové 
tratě. Lipenský bikepark se jako jediný v Čechách 
orientuje na začátečníky a rodiny s dětmi, proto 
nepřekvapí moderní půjčovna sjezdových kol pro 
děti i dospělé nebo cyklistický kurz s průvodcem. Ke 
startu tratí na vrcholu Kramolín vás i s kolem poho-
dlně vyveze čtyřsedačková lanovka. 

Vodní dobrodružství
Až si užijete na in-linech a v bikeparku, nezapo-

meňte si zapůjčit rodinný elektročlun, který patří 
k místním specialitám. Pohodovou projížďku v pla-
vidle, do kterého se vejde celá rodina, zvládne po 
krátkém zaškolení úplně každý. Na nedalekém ost-
růvku u Lipna nad Vltavou můžete navštívit místní 
zaječí rodinku, která si tu spokojeně vychutnává 
krmení, jež jí sem vozí turisté. 

Když se zkazí počasí, 
dovolená nekončí

Výhodou Lipna oproti jiným místům je široká 
nabídka služeb i za nepříznivého počasí. V Lipně 
nad Vltavou i Frymburku naleznete akvaparky 

s vodními atrakcemi, fi nskými saunami a wellness 
terapiemi, kde si „dobijete“ baterky a vaše děti se 
pěkně vydovádí. Pak si můžete zajít na bowling, 
kde si užije zábavu celá parta, a sportu chtiví jedin-
ci mohou vybít energii v tenisové hale, na squashi, 
lezecké stěně či golfovém simulátoru. 

Komu by i toto připadalo málo, může se projet 
na kilometr dlouhé bobové dráze nebo navštívit 
lanový park s různými okruhy a 150 m dlouhým sjez-
dem na kladce. Jistě pro vás bude potěšující zprávou, 
že během babího léta můžete díky Lipenské slevové 
kartě většinu těchto atrakcí využít až s 30% slevou. 

Babí léto na Lipně patří k těm opravdu nejlep-
ším obdobím. Čeká tu na vás krásná příroda, klid 
i spousta aktivit, takže si můžete být jisti, že nudit 
se tu určitě nebudete.

Informace o Lipensku a rezervace ubyto-
vání: Infocentrum Lipno, tel. +420 731 410 800, 
info@lipnoservis.cz, www.lipnoservis.cz. 

www.jiznicechy.cz
www.babyfriendlyregion.cz

Užijte si babí léto 
na Lipně

Rodinný veloráj
Velorájem neboli rájem pro milovníky aktivit 

na kolech i kolečkách nazývají místní i turisté úze-
mí okolo největší tuzemské přehradní nádrže. Mezi 
Lipnem nad Vltavou a Frymburkem najdete Jezerní 
stezku, jednu z nejkrásnějších cyklo-in-line tras v Če-
chách. Nabízí přes 13 km hladkého asfaltu pro brus-
lení a v délce 8,5 je dokonce osvětlena, takže může-
te zakusit na vlastní kůži romantickou projížďku při 
západu slunce. Kdo chce zažít nevšední dobrodruž-
ství z jízdy na speciálních terénních kolech, měl by 

Jižní Čechy Baby friendly region 
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Historické sídlo, nazývané též branou do jižních Čech, v sobě spojuje vše, co 
návštěvník vyžaduje k dosažení naprosté spokojenosti. V každém ročním období 
a za každého počasí vás láká k romantickým procházkám uličkami starého města 
dostatečné množství kaváren i restaurací, domácí i exotická kuchyně. 

Pro aktivní návštěvníky jsme připravili desítky kilometrů značených turistických a cyklistických tras. 
Město sousedí s rozsáhlou lesní oblastí zvanou Písecké hory, která zve ke kratším i delším výletům. Bohatá 
je kulturní nabídka, ať již se jedná o večerní koncerty na malých městských scénách či možnost navštívit 
velké akce. Neváhejte a vyběhněte na městskou věž a prohlédněte si Písek a okolí z nadhledu. Projeďte se 
na koni v Zemském hřebčinci, zahrajte si minigolf na Městském ostrově, půjčte si loďku na romantickou 
projížďku. A je-li vám to všechno málo, rozjeďte se do okolí. Vždyť z Písku jsou na dosah ruky např. skvost-
ný zámek Orlík, gotický hrad Zvíkov či tvrze v Kestřanech – tam si navíc můžete zahrát i golf. Navečer se 
vraťte do Písku a stihnete ještě posedět v místní hospůdce. Navštivte a ochutnejte Písek, má tisíce chutí 
pro každého z vás.

Den otevřených dveří památek v Písku 2010
V sobotu 11. září jsou všem zájemcům volně přístupné 
písecké památky, u kterých je navíc v dopoledních hodi-
nách uvítá dobová postava v podání Divadelního spolku 
Prácheňská scéna Písek.

9.00–12.00: děkanský kostel Narození Panny Marie, 
kostel sv. Václava, kostel Nejsvětější Trojice (od 10.00 
zde vystoupí žáci ZUŠ Otakara Ševčíka), dům U Koulí, 
dům čp. 95 (knihovna)
9.00–15.00, 20.00–22.00: kostel Povýšení sv. Kříže
9.00–17.00: arboretum VOŠ lesnické a Střední lesnic-
ké školy B. Schwarzenberga, Sladovna
9.00–18.00: Prácheňské muzeum (hrad), od 10.00 do 
15.00 zde „O c. a k. vojenské historii královského měs-
ta Písku” – slovem i obrazem po všech objektech vyu-
žívaných brannou mocí v Písku mezi lety 1860–1914
12.00–17.00: Zemský hřebčinec Písek
12.00–18.00, 20.00–22.00: věž děkanského kostela 
Narození Panny Marie (rezervace www.icpisek.cz)

Dále se v Písku chystá:
30. září – 2. října 10. mezinárodní festival student-
ských fi lmů Písek, www.fi lmfestpisek.cz
8.–10. října Písecké dupání 2010: 2e WCDF Regional 
Country Linedance Competition CZECH REPUBLIC 
2010, www.tcslouisiana.cz

Další akce hledejte na www.akcevpisku.cz

Infocentrum Písek
Heydukova 97, 397 19  Písek
tel./fax: +420 382 213 592 
e-mail: icpisek@mupisek.cz 
www.pisek.eu

Navštivte Písek

3. mezinárodní setkání Cartoon Mee-
ting Point Písek 2010, tentokrát na téma 
„VEZMI TUŽKU – POSTAV DŮM“, pořádá ve 
dnech 3.–5. září město Písek, odbor kultury 
a CR, ve spolupráci s Českou unií karikatu-
ristů, pod záštitou Toma Zajíčka a s čestným 
prezidentem Miroslavem Bartákem. Příznivci 
kresleného humoru jsou v sobotu 4. září od-
poledne srdečně zváni do písecké Sladovny 
na následující program:

14.30: nádvoří – setkání kreslířů s veřej-
ností a společné kreslení na netradiční 
materiály včetně ukázek portrétní karika-
tury.
16.00: Nízké trámy – slavnostní vernisáž 
prací účastníků, moderuje Vlasta Korec, 
hudební doprovod Dixie Old Boys. Rámo-
vání obrazů, prodej katalogu a zvláštního 
souboru pohlednic výstavy, zvláštní série 
pohlednic, autogramiáda.
17.00: Bílé trámy – beseda o kresleném 
humoru s předními českými karikaturisty.

Výstava prací účastníků Cartoon Meeting 
Point 2010 je prodejní a bude otevřena veřej-
nosti v písecké Sladovně až do 26. září denně 
kromě pondělí od 9 do 17 hod. 
www.cartoon-pisek.cz 3. - 5. 9. 2010

www.kampocesku.cz   11
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Zveme vás do 
Veselí nad Lužnicí
KRČÍNŮV LABYRINT – 18. 9. 2010 
24. ročník orientační turistické a cykloturistic-
ké akce – obdoba jarního Kraje rybníků, trasy 
10–125 km. Start a cíl ve sportovním areálu U Ho-
kejky.
VODÁCKÝ TRIATLON EPPI – 25. 9. 2010  
8. ročník rekreačního triatlonu, navazujícího 
na nejstarší triatlon na světě Eppies Great Race 
v Sacramentu v Kalifornii – 3 km běh, 12 km horské 
kolo, 2 km loď – tratě okolo pískovny ve Veselí nad 
Lužnicí v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, jíz-
da po jezeře.

Na vaši návštěvu se těší…

Infocentrum města Veselí nad Lužnicí
nám. T. G. Masaryka 25, 391 81 Veselí 
tel./ fax: +420 381 548 180 
e-mail: info@veseli.cz
www.veseli.cz

Stanislav Srnský
Pražské drobnosti aneb Kouzelné maličkosti

Jaroslav Skalický, Karel Bělohlavý
Zašlapané projekty

Projděte se historií předlistopadové doby a po-
dívejte se všude tam, kam svého času putovali věd-
ci, vynálezci, chovatelé nebo architekti společně se 
svými projekty a nápady – do zahraničí nebo rov-
nou do propadliště dějin. 

Proč nedošel uznání epidemiolog Karel Raška, 
díky němuž vymizely černé neštovice na celé pla-
netě? Kam zmizel projekt, který umožňoval opuš-
těným dětem zažít, co znamená domov? Kdo uza-
vřel nadějným sportovcům cestu k zisku zlatých 
medailí na olympiádě v roce 1984? A kdo rozhodl 
o tom, že Češi nebudou mít pohodlné vlakové spo-
jení až k moři? Na to odpovídá cyklus o projektech, 
které měly svého času dobře našlápnuto k věhlasu 
překračujícímu hranice, ale český důvtip se musel 
podřídit „vyšším politickým zájmům“. Pro knihu 
vybrali autoři nejzajímavější kapitoly z původního 
televizního cyklu.

Pevná vazba s potahem, 128 stran s foto-
grafi emi, 299 Kč.

? Ve kterém státě se nachází zámek 
Skokloster? Napište nám do 15. 9. na adresu 
redakce nebo na info@kampocesku.cz. 

Pro tři autory správných odpovědí má Edice ČT 
připraveny zajímavé publikace.

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

KAM píše recenze

V ulicích Prahy stojí nejen monumen-
tální památky, ale také objekty méně zná-
mé i neznámé, leč přesto zajímavé. O ně-
kterých z nich od hladiny řeky až po věže 
s korouhvemi publikace Pražské drobnosti 
pojednává. Naleznete zde čtyři alegoric-
ké sochy Vltavy, historii dlažby, informace 
o tom, co na dlažbě spočívá – patnících, 
neznámých pomnících i plastikách lvů. 
Přečtete si o průčelí budov s atlanty po-
dél nich, o klepadlech na dveřích, vlajko-
vých stožárech a slunečních hodinách na 
stěnách i na zemi. Text členěný do třinácti 
kapitol si všímá i zachovaných šindelových 
střech, komínů neobvyklých tvarů a větr-
ných korouhví.  

Rozsah publikace je 304 stran + foto-
grafi cká příloha.

Námi doporučovaná kniha stojí 
269 Kč a dostanete ji u většiny knih-
kupců nebo na www.motto.cz, pří-
padně si ji můžete objednat na adrese 
redakce@motto.cz. 

www.kampocesku.cz   12
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no je denně po celý rok. Aktuální časy prohlídek 
najdete na internetu nebo si je můžete ověřit te-
lefonicky.

Kromě zážitku z pivovaru Gambrinus si můžete 
odnést upomínku v podobě zajímavého originální-
ho pivního dárku, které nabízí dárková prodejna na 
historickém nádvoří pivovaru. Výlet za pivem Gam-
brinus doporučujeme završit posezením v restau-
raci Na Spilce, která je s kapacitou 550 míst největší 
pivnicí v Čechách.

Prohlídky pivovaru Gambrinus
Návštěvnické centrum Plzeňský Prazdroj 
U Prazdroje 7, Plzeň
tel.: +420 377 062 888
e-mail: visits@pilsner.sabmiller.com
www.gambrinus.cz

Prohlídka vás zavede do provozu pivovaru 
Gambrinus, kde nahlédnete „pod pokličku“ výroby. 
Přesvědčíte se, jak sládkové dohlížejí na kvalitu piv 
Gambrinus, a poznáte suroviny, tradiční postupy 
a nejmodernější technologie, které stojí za nejob-
líbenějším českým pivem. 

Neopakovatelný zážitek na vás čeká v unikátní 
interaktivní „Gambrinus aréně“. Dozvíte se, kdo se 
zasadil o obnovu pivovaru Gambrinus, který byl 
téměř zničen během náletů v roce 1945. Projede-
te v čase na historickém náklaďáku,ve fotbalovém 
utkání si kopnete penaltu proti brankáři Gambri-
nus ligy nebo se v záři refl ektorů stanete kytaristou 
rockové skupiny. 

Na závěr prohlídky na vás čeká ochutnávka 
piv Gambrinus, během které vám jeden z pivovar-
ských odborníků vysvětlí, jak se pozná kvalita piva 
a jak o něj správně pečovat. Dozvíte se také, jak se 

pivo správně čepuje, a budete mít možnost si pod 
odborným dohledem čepování sami vyzkoušet. 

Přijeďte se seznámit s nejoblíbenějším českým 
pivem. Pivem, které si vychutnáte nejlépe s přáteli, 
stejně jako samotnou prohlídku pivovaru. Otevře-

Pivovar Gambrinus 
poprvé otevírá své brány veřejnosti
25. srpna byla slavnostně otevřena nová návštěvnická trasa 
plzeňským pivovarem Gambrinus. Poprvé se tak široké veřejnosti nabízí možnost 
nahlédnout za brány pivovaru, ve kterém se pivo vaří již od roku 1869. Zveme vás 
do Plzně na jedinečnou a netradiční prohlídku, během které poznáte, jak se pivo 
Gambrinus vaří, naučíte se ho čepovat, ale hlavně se pobavíte a na vlastní kůži 
zažijete „svět Gambrinus“.

www.kampocesku.cz   13
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Frýdlantsko zasáhla 
ničivá povodeň

Přišlo to jako blesk z čistého nebe v sobotu 
7. srpna 2010. Najednou bylo vše pod vodou, z ulic 
se staly dravé řeky, voda se objevovala tam, kde ji 
nikdo nečekal ani náhodou. Bohužel byly i oběti na 
životech. Škody na majetku, dopravní síti a infra-
struktuře jsou obrovské. Přesto život musí jít dál. 
Věříme, že už brzy budete moci navštívit Frýdlant-
sko zase jako turisté.    

Veřejná sbírka: Povodně 2010 – Frýdlant
Zvláštní konto: Komerční banka, a. s., 
č.ú. 43-7565130277/0100
Název účtu: Město Frýdlant – povodně
Děkujeme všem za projevy účasti i za pomoc!

To, že k dobrému vínu patří i dobrá zábava, je 
všeobecně známo. Ale když se zábava i víno děla-
jí s láskou a navíc ještě profesionálně, pak z toho 
vznikne divadelní vinobraní. A úspěšnost celé akce 
se potvrzuje již třetím rokem. Letošní vinobraní se 
koná 2. září od 15 hodin na schodech před diva-
dlem. Pro diváky je připraven bohatý zábavný pro-
gram sestavený z ukázek z repertoáru mosteckého 

divadla a profesionální loutkové scény Divadla 
rozmanitostí za doprovodu Krušnohorské dudácké 
muziky. Nechybí ani ochutnávka a prodej místních 
vín včetně burčáku a vyvrcholením celé akce je 
slavnostní křest třetího divadelního vína.

www.mesto-most.cz, www.imostecko.cz,
www.divadlo-most.cz

Divadelní vinobraní v Mostě 
Již tradičně je zahájení druhé poloviny divadelní sezony 
Městského divadla v Mostě spojeno s mosteckým vínem. 
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Po vyhodnocení povodňových škod je zjevné, že turistická sezona v Českém 
Švýcarsku nekončí. Navzdory značným škodám, zejména pak v obci Hřensko nebo 
v soutěskách Kamenice, zůstává většina území národního parku, zvláště pak pro 
pěší turisty, DOBŘE DOSTUPNÁ.

mezi Na Tokání a Jetřichovicemi (úsek souběžný 
s cyklotrasou č. 3076), proto doporučujeme využití 
červené či zelené turistické cesty. Všechny ostatní 
značené turistické cesty jsou průchodné (místy 
s opatrností). Cyklistům je nesjízdná již zmíněná 
trasa Haťový důl (cyklotrasa 3076) směr Na Tokání 
– Jetřichovice a dále pak je neprůjezdná cyklotrasa 
3033 podél Vlčího potoka. Jezdci na koních nemo-
hou rovněž využít hipotrasu souběžnou s cyklotra-
sou 3076 a neprůchodná je také hipotrasa v úseku 
Soorgrund – Mezní Louka. Podrobný seznam ome-
zení na lokalitách v širší oblasti Českého Švýcar-
ska včetně omezení veřejné dopravy najdete na 
www.ceskesvycarsko.cz.

Sezona v Českém 
Švýcarsku nekončí

Pohyb na některých místech je sice ztížený 
následkem poškození cest vodou, pro pěší turis-
tiku je však většina cest s opatrností využitelná. 
Příjezd do Českého Švýcarska je možný ze všech 
směrů, projet lze i přes obec Hřensko (přes provi-
zorní most). Turistická autobusová linka 434 Děčín 
– Krásná Lípa: z Děčína vyjíždí souběžně dva au-
tobusy, jeden autobus na trase Děčín – Hřensko 
– Děčín. Druhý autobus na trase Děčín – Mezní lou-
ka – Jetřichovice – Chřibská – Rybniště – Doubice 
– Kyjov – Krásná Lípa a zpět. Více informací vám po-
skytnou například informační centra v Krásné Lípě, 
Jetřichovicích, na Saule a v Srbské Kamenici, která 
jsou opět v provozu. Aktuální dostupnost turistic-
kých cílů v Českém Švýcarsku můžete sledovat také 
na pravidelně aktualizované mapě (www.npcs.cz). 
Naprostá většina ubytovacích zařízení je bez ome-
zení v provozu a stejně tak i kemp v Mezní Louce 
(příjezd možný však pouze ze směru Jetřichovice). 

Omezení v NP České Švýcarsko
Pro pěší se jedná o již zmíněné soutěsky řeky 

Kamenice, uzavřena je silnice z Hřenska do Jano-
va, zničena je lávka přes řeku Kamenici u Dolského 
mlýna (lze to však obejít okolo Královského smrku). 
Velmi obtížně průchodný je Haťový důl po žluté 

KAM do regionu
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Doporučujeme navštívit…
sobota 4. 9. Koncert pro přírodu (19–22 hod.)
Vystoupí kapela Botafogo a Bratři Ebenové, místo 
konání: Krásná Lípa – náměstí.

sobota 11. 9. Evropská noc pro netopýry 
(20–22 hod.)
Informace o netopýrech, jejich odchyty do sítí; se-
tkání s netopýrem pod dohledem odborníků; mís-
to srazu: Vápenka (bývalý lom mezi Krásnou Lípou 
a Doubicemi); s sebou vzít svítilnu (ideálně čelov-
ku). kontakt: j.juda@npcs.cz

sobota 18. 9. Brigáda na Dolském mlýně 
(9–17 hod.)
Úprava terénu a odklízení suti v areálu kulturní 
památky Dolský mlýn; místo srazu: Dolský mlýn 
u Jetřichovic; s sebou pracovní rukavice. 
kontakt: n.belisova@npcs.cz

víkend 23.–24. 10. Cestovatelský ekofestival 
v Krásné Lípě – Program plný přednášek a projek-
cí s cestovatelskou tematikou, fotografi cké výstavy 
a nevšední workshopy. 
Více na www.ceskesvycarsko.cz

Pomoc Českému 
Švýcarsku

Povodeň, která zasáhla oblast děčínského 
okresu, měla dopad na místní unikátní přírodu 
a její využití pro cestovní ruch a turistiku. Řeka 
Kamenice a její přítoky protékají ceněnou pís-
kovcovou krajinou Českého Švýcarska se ve 
chvíli změnily v divoký živel nemilosrdně se 
valící krajinou. 

„Situace v destinaci České Švýcarsko je sku-
tečně vážná. Odhad nákladů na obnovu turis-
tické infrastruktury v místě, cest, mostků, cyk-
lostezky a dalšího je 70 milionů korun. Pokud 
se o nápravu škod nebudou schopni postarat 
vlastními silami vlastníci, jako jsou stát a obce, 
budeme muset zapojit do fi nancování evropské 
fondy, třeba prostřednictvím operačního progra-
mu Životní prostředí,“ řekl Radek Vonka, radní 
Ústeckého kraje. 

Lidé, kterým není osud jedinečného pří-
rodního bohatství rovněž lhostejný, mohou 
přispět do veřejné sbírky, kterou chystá o.p.s. 
České Švýcarsko ve spolupráci s národním par-
kem, nebo přispět na: 
KONTO POVODNĚ – DC Ústeckého kraje, 
č.ú.: 22229922/0800 (Česká spořitelna a. s.).

Českému Švýcarsku může 
pomoci každý. Například tak, 
že se rozhodne strávit tu dny 
volna v období babího léta.  

www.ceskesvycarsko.cz
www.npcs.cz
www.kr-ustecky.cz

KAM do regionu
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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!!!

? Víte, která hora u nás si vysloužila 
přívlastek  „největrnější“? Pokud ano, 
napište nám do 15. 9. na adresu redakce 

nebo na info@kampocesku.cz. Pro tři ze správných 
odpovědí máme připraveny 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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novou kašnu
Historie

Neptunova kašna nahradila v roce 1826 starší 
dřevěnou kašnu umístěnou před starou libereckou 
radnicí na Staroměstském náměstí (dnešní nám. 
Dr. E. Beneše). Roku 1896, tři roky po zboření staré 
liberecké radnice, byla kašna přesunuta o několik 
metrů do středu náměstí a doplněna kovovým zá-
bradlím. V roce 1925 musela ustoupit nové kašně, 
zhotovené podle návrhu Franze Metznera, a byla 
proto přemístěna na Nerudovo náměstí. Roku 1964 
byla Neptunova kašna prohlášena kulturní památ-

kou. V roce 1994 byly socha Neptuna se soklem 
a zábradlí demontovány a odvezeny do restaurá-
torských ateliérů. V následujících letech proběhly 
postupně restaurátorské práce. V roce 2009 bylo 
po získání povolení k navrácení kulturní památky 
na ústřední liberecké náměstí přistoupeno k první-
mu kroku záměru. Sesazení kašny bylo dokončeno 

Liberec má 

v červenci roku 2010 a dne 31. července 2010 byla 
kašna uvedena do provozu.

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

www.kampocesku.cz 18

KAM na výlet

Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.
Mírové náměstí 3100, 466 01  Jablonec nad Nisou 
mobil: +420 774 667 677, fax: +420 483 311 370
www.jablonec.com, info@jablonec.com

Součástí mapy je devět ucelených okruhů 
– tipů na výlety, přičemž výchozím bodem je vždy 
místo s možností zaparkování automobilu. Barev-
né zobrazení tras odpovídá značení v terénu, které 
je provedeno v podobě barevných šipek nebo ter-
číků s piktogramem, a vyjadřuje přitom zjednodu-
šeně i náročnost trasy (modrá značí trasy nejlehčí, 
zelená středně náročné, červená náročné). 

O náročnosti trasy vypovídá také její 
profi l s barevně odlišeným typem povr-

chu (štěrk, panel, asfalt). Zároveň zde na-
leznete i informace o restauracích a uby-

tovacích zařízeních v Jizerských horách 
a okolí, včetně dostupnosti jejich služeb 

pro návštěvníky s omezeným pohybem. 
Vážení návštěvníci, věříme, že tato mapa 

přispěje k vašemu poznání krás Jizerských hor 
a budete se k nám rádi vracet. Mapu i mnoho 

dalších informací můžete získat v informačním 
centru.

Jizerské hory bez bariér! 
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., vydalo v rámci projektu 
Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor novou mapu. Tato 
mapa byla vyhotovena se záměrem rozšířit turistickou nabídku pro návštěvníky 
Jizerských hor, kteří mají svůj pohyb více či méně ztížený. Nejedná se pouze 
o návštěvníky na invalidních vozících, ale i o rodiny s dětskými kočárky, malými 
dětmi na kolech a v neposlední řadě handbikery.
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Ačkoliv ničivé povodně napáchaly v Libereckém kraji velké škody, i tak se najde 
řada zajímavých míst, kde můžete strávit babí léto bez obav. Aktivně, putováním 
za kulturou či poznáním nebo relaxací v lázních. Záleží jen na vás, co si vyberete…

Ralskem a Houskou, které jsou opředené legenda-
mi a strašidelnými příběhy. 

Zkrátka a jasně, ať se v Libereckém kraji vydá-
te kamkoliv, rozhodně nebudete litovat. A navíc 
můžete ještě vyhrát. Nevěříte? Národní památkový 
ústav připravil pro své návštěvníky hradů a zámků 
odměnu – tzv. věrnostní pasy. Pokud na tento pas 
nasbíráte čtyři razítka, můžete při páté návštěvě 
vyměnit svou kartu za volnou vstupenku na kte-
rýkoli jiný památkový objekt ve správě NPÚ. Po 
ukončení akce 31. 10. budou navíc všechny plné 
a platné věrnostní pasy odeslány na jedno sběrné 
místo a slosovány. Na deset šťastných párů čeká 
královská hostina v romantickém prostředí zámku 
Sychrov. Všechny hrady a zámky v Libereckém kraji 
jsou přístupné bez omezení. 

Jedním z míst, která stojí za to nyní navštívit, je 
i Kamenářský dům, který bude slavnostně otevřen 
16. září v areálu Muzea Českého ráje v Turnově. 
Kamenářský dům je kopií domu z počátku 18. sto-
letí, který do roku 1973 stál v Turnově. Objekt byl 
již poslední turnovskou stavbou představující typ 
roubeného městského domu s krytou verandou 
a mansardovou barokní střechou, původně krytou 
došky. Muzeum Českého ráje se již tehdy pokouše-
lo o záchranu budovy, která přesto byla zbourána. 
Dlouholetým záměrem Muzea Českého ráje bylo 
prosadit výstavbu repliky zaniklé památky. To se 
podařilo až díky podpoře projektu Prezentace kul-
turního dědictví v rámci Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod. Realizací tohoto 
projektu vznikl tzv. živý dům, který nabízí ukázky 
historických řemesel, především zlatnictví a šper-
kařství, která mají v regionu dlouholetou tradici. 

Pokud si chcete dosyta užít podzimní radován-
ky, nenechte si ujít tradiční akce, jako je Grabštejn 
Worldfest, Mariánská sklářská pouť, mezinárodní 
festival Lípa Musica, České švestkobraní nebo do-
žínková slavnost Semilský pecen. 

Více informací o tipech na výlety během ba-
bího léta v Libereckém kraji, připravených akcích 
a aktuální informace o povodních najdete na 
www.liberecky-kraj.cz. 

www.liberecky-kraj.cz

Podzimní dovolená 
v Libereckém kraji? Žádný problém!

Pro aktivní vyznavače turistiky se nabízí přes 
2 200 km upravovaných pěších tras a cyklotras, 
které vám zaručí, že se v Libereckém kraji určitě 
nudit nebudete. Můžete objevovat krásu sklářské-
ho řemesla v Lužických horách, zdolávat velikány 
Krkonoš, kochat se výhledem ze skalních věží a vy-
hlídek Českého ráje či obdivovat unikátní soustavu 
kamenných a železných rozhleden Jizerských hor. 
Ale ani kraj Karla Hynka Máchy nezůstává pozadu 
se svými tajuplnými hrady a zámky – Bezdězem, 

Zámek Sychrov

Krkonoše – vrch Tvarožník

Rozhledna Nisanka

Kamenářský dům v Turnově

Hrad Bezděz

KAM do regionu
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Výstavy:
Dokumentární výstava k 65. výročí osvobození
6. 5. – 12. 9. foyer kinosálu Malé pevnosti
(předsálí kina Malé pevnosti)

Jim Schantz – obrazy, Nadia Rovderová – foto-
grafi e, obrazy: Terezín mezi nebem a zemí 
25. 5. – 22. 9. foyer kinosálu Muzea ghetta (předsálí 
kina Muzea ghetta)

Lenka Vilhelmová – Prázdná krajina, krajina bez 
lidí (grafi ka – pokračování výstavy)
5. 8. – 31. 10. výstavní prostory IV. dvora Malé pev-
nosti

Martin Tomášek – Asociační prostor 2. – kresby, 
obrazy, plastiky (pokračování výstavy) 
2. 9. – 27. 10. výstavní prostory IV. dvora Malé pev-
nosti

Radek a Zdeněk Květoňovi – Terezinalia I. – fo-
tografi e
23. 9. – 28. 2. 2011 foyer kinosálu Malé pevnosti (vý-
stava bude zahájena vernisáží 23. září ve 14 hod., 
předsálí kina Malé pevnosti) 

Denisa Abrhámová, Dalia Barkey 
Ivana Grimmová, Yvonne Livay – obrazy, kres-
by, grafi ka
14. 10. – 28. 2. 2011 foyer kinosálu Muzea ghet-
ta (výstava bude zahájena vernisáží 14. října ve 
14 hod., předsálí kina Muzea ghetta)

Akce:
 5. 9. Tryzna Kever avot na Židovském hřbitově
Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacis-
tické genocidy v českých zemích. Začátek v 11 hod. 
v krematoriu na Židovském hřbitově.

22. 12. Pietní akt u příležitosti narození Milady 
Horákové 
Začátek v 10.15 hod. v bývalém Krankenrevieru 
v Malé pevnosti Terezín. Pořádáno ve spolupráci 
s Konfederací politických vězňů.

Aktuální a upřesňující informace vždy na 
www.pamatnik-terezin.cz

Národní kulturní památka

Památník Terezín
Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako 
Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného 
Československa. V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním 
je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické 
okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat 
o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.

Památník Terezín
Principova alej 304, 411 55  Terezín
tel.: +420 416 782 225, 416 782 442, 416 782 131
mobil: +420 604 241 179, 606 632 914
e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz
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Hrad Litice
Nad stejnojmennou obcí se tyčí zřícenina hra-

du Drslaviců z 13. století. Vybrali si příhodné místo, 
skalnatý ostroh obtékaný ze tří stran řekou Orlicí. 
Mezi majiteli byli později např. králové Václav II. a Ji-
ří z Poděbrad, který jej nechal přestavět na jeden 
z nejmocnějších hradů té doby. Na Liticích věznil 
husitského radikála V. Korandu. Přizvaní kameníci 
vytvořili na průčelí vstupní věže několik plastických 
reliéfů, ojedinělý dokument sochařského umění 
15. století. Za Pernštejnů obývali Litice úředníci. Za-
chovalá hradní věž s palácem, kde se nachází malé 
muzeum, nabízí široký rozhled do okolí.

Zámek v Doudlebách nad Orlicí
Přijeďte navštívit místa, kudy prošla „Čachtická 

paní“! Historický velkofi lm Juraje Jakubiska o kon-
troverzní hraběnce Alžbětě Bathoryové se natáčel 
mimo jiné i v prostorách doudlebského zámku. 
Důležitou roli ve snímku hraje zámecké nádvoří 
s renesančními sgrafi ty, v několika scénách spatříte 
i interiéry. Další záběry vznikly v zámeckém parku, 
převážně v okolí proslulého červeného buku, který 
v březnu 2008 bohužel sklátila vichřice Emma. 

Tak už je to tady. Po dvou měsících odpočinku a příjemného lenošení nastal 
dítkám opět čas povinné školní docházky. Konec letních prázdnin však neznamená 
konec letní turistické sezony. Přestože čas na výlety teď bude hlavně o víkendech, 
přinášíme vám pár tipů na cesty po zajímavých místech Orlických hor.

Ačkoli jsou prázdniny již minulostí, 
turistická sezona ještě neskončila…

KAM do regionu
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Zámek dal v roce 1588 postavit Mikuláš Starší 
z Bubna. Původně sloužil jako letní sídlo, později 
byl využíván jako lovecký zámek. Bez zajímavosti 
není, že rod Bubnů stavbu vlastní (s výjimkou let 
1948–1993) nepřetržitě. Nevelký, ale půvabný 
zámek je dílem italských renesančních umělců. 
Unikátní sgrafi tová výzdoba, pokrývající všechna 
vnější i vnitřní průčelí, je vysoce ceněna odborníky 
i širokou veřejností. 

Naučná stezka Zemská brána
Naučná stezka vás seznámí s přírodní rezer-

vací Zemská brána v CHKO Orlické hory, ochra-
ňující okolí toku Divoké Orlice. Řeka Divoká Orlice 

pramení v rašeliništích Topieliska a Czarne Bagno 
v Polsku. Na území České republiky vstupuje se-
verně od Trčkova. V délce cca 30 km vytváří státní 
hranici s Polskem až k Zemské bráně. U Týniště nad 
Orlicí se stéká s Tichou Orlicí a vytváří Orlici, jeden 
z významných přítoků řeky Labe. Za nejkrásnější 
úsek Divoké Orlice je oprávněně považováno úze-
mí přírodní rezervace Zemská brána. V lesnatém 
říčním korytu je množství balvanů a peřejí. Tok 
Divoké Orlice obklopují rozličné, převážně rulové 
skalní útvary. Téměř na začátku naučné stezky stojí 
kamenný most přes Divokou Orlici. Most vytváří 
v romantickém údolí pomyslný dojem vstupní brá-
ny do Čech, tzv. řečenou „zemskou bránu”.

Dělostřelecká tvrz Hanička
Pevnost Hanička se nachází nedaleko města 

Rokytnice v Orlických horách, 65 km východně 
od Hradce Králové. Byla vybudována jako součást 
našeho stálého předválečného opevnění proti teh-
dejšímu rozpínajícímu se Německu. Její výstavba 
probíhala v letech 1936–1938. Stavebně byla do-
končena za necelé dva roky.

Pevnost se skládá ze šesti bojových objektů 
na povrchu, které jsou v podzemí navzájem pro-
pojeny 1,5 kilometrem chodeb a sálů. Podzemí je 
v hloubce od 18 do 35 metrů a je vyrubáno ve ská-
le. Pevnost měla plánovanou posádku 426 mužů. 
V roce 1938 nebyla v důsledku uzavření Mnichov-
ské dohody využita.

Muzeum řemesel Letohrad
Muzeum řemesel se nachází ve východních 

Čechách, 62 km východně od Pardubic v podhůří 
Orlických hor. Muzeum je umístěno v památkově 
chráněném objektu barokní sýpky z roku 1750 
v areálu Nového dvora. Muzeum řemesel bylo 
otevřeno v roce 2000. Je největším muzeem svého 
druhu v České republice a jeho význam dosahuje 
evropského formátu.  V současné době zaujímá 
1300 m2 výstavní plochy a podává obraz o způso-
bu života na počátku 20. století. Návštěvníci zde 
najdou přes 50 ucelených expozic řemeslných dí-
len a živností převážně z období 1840–1930. Mezi 
zajímavé exponáty patří například dřevěný lis na 
lněný olej, ojedinělý v celé České republice, nebo 
unikátní mechanický dřevěný skanzen s 25 vyře-
závanými řemeslníky, kteří předvádějí 15 řemesel. 
U tohoto exponátu je zajímavý také pohled na slo-
žitý dřevěný mechanismus, který zajišťuje pohyb 
jednotlivých postav. K vidění je i hostinec, četnic-
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ká stanice a hasičská výzbroj, expozice mechanic-
ké dílny a zemědělství. Samostatnou expozicí je 
školní třída, která je vybavena výukovými obrazy, 
fyzikálními modely a dalšími školními pomůckami 
a doplněna ukázkami národních krojů. Další uni-
kátní expozice pilnice se třemi funkčními katry byla 
otevřena o prázdninách roku 2008.

Muzeum řemesel, jako součást Společenského 
centra Nový dvůr, však nabízí svým návštěvníkům 
kromě prohlídky muzea ještě něco navíc. Ve stejném 
objektu mohou turisté navštívit stylovou „Restauraci 
Nový dvůr“ nebo posedět v zahradní restauraci „Na 
terase“ s výhledem na letohradský zámek. Pro mlad-
ší návštěvníky Nového dvora je zde umístěna stálá 
výstava zvířat „Fauna České republiky“, která ukazuje 
na 120 vycpaných zvířat, ptáků a ryb v přírodní sce-
nérii ozvučené originální zvukovou nahrávkou.

Na kole údolím Tiché 
a Divoké Orlice

Cyklistické putování údolím Tiché a Divoké 
Orlice vás zavede do území Podorlicka, do přírod-
ního parku Orlice, ve kterém poznáte malebná 
údolí výše zmíněných řek, přírodní rezervaci Peliny 

s druhohorními slínovcovými a opukovými skala-
mi a mnoho dalších překrásných míst. Budete mít 
možnost se vydat do historie a poznat zříceniny 
hradů Potštejn, Litice, Žampach, Lanšperk, Brandýs 
nad Orlicí a poutní místa Homol a Hemže. Z těchto 
historických míst se vám naskytne i mnoho pře-
krásných výhledů na okolní kraj. Tento okruh je 
navržen dle vašich možností jako 1–2denní a vý-
chozím místem je náměstíčko s informačním stře-
diskem v obci Potštejn, v níž se můžete i ubytovat.

Orlické hory samozřejmě skýtají mnohem širší 
nabídku turistických atraktivit, než je těchto něko-
lik tipů na výlety. Na své si tu přijdou milovníci pa-
mátek stejně jako vyznavači aktivního odpočinku 

? Víte, kde se nachází nejrozsáhlejší expozice 
tradičních řemesel v Pardubickém kraji? 
Pokud ano, napište nám do 15. 9. na adresu 

redakce nebo na info@kampocesku.cz a pro 
10 ze správných odpovědí máme připravenou 
zbrusu novou kolekci propagačních materiálů 
o Pardubickém kraji, věnovaných Destinační 
společností Východní Čechy.

(jak v létě, tak i v zimě). Orlické hory mají prostě 
a jednoduše každému co nabídnout. Záleží jen na 
vás, co si vyberete právě vy… 

Více informací naleznete na 
www.vychodnicechy.info

KAM do regionu
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Neváhejte a navštivte Babí léto na Železných 
horách v autokempinku Konopáč nedaleko Heř-
manova Městce. Každý si zde určitě přijde na své 
a odveze si spoustu zážitků. Krásně prožitý víkend 
můžete doplnit návštěvou heřmanoměsteckých 
památek i tradiční výstavy v nedalekých Svinča-
nech.

www.zeleznehory-hm.cz

Babí léto bude zahájeno v pátek 17. září ve 
14 hod. slavnostním otevřením, kterého se již 
tradičně zúčastní a jehož pásku přestřihne vice-
hejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek 
společně se starostou města Heřmanův Městec 
Ing. Alešem Jiroutkem. Pro návštěvníky je připra-
ven bohatý kulturní program. Každý si bude moci 
na jarmarku nejen koupit řadu tradičních výrobků 
a výpěstků z železnohorského regionu a okolí, ale 
i získat mnoho zajímavých informací.

Sobotní den se ponese v duchu svatby. Uvidíte 
vše, co k svatbě patří: svatební účesy, šaty, líčení, 

družičky, cukroví, úpravu nehtů, svatební kytice, 
zdobení aut a mnoho dalšího. Dále bude připrave-
na bohatá tombola a řada soutěží. V rámci svateb-
ního dne proběhnou dvě módní přehlídky, první 
v 10 hod. a druhá ve 14 hod. Ale to nejdůležitější, 
co ke svatebnímu dni patří, je svatba samotná, pro-
to se zde uskuteční i dva obřady, a to v 11 hod. a ve 
13 hod. Návštěvníci si budou samozřejmě moci 
projít jarmark a zhlédnout další bohatý kulturní 
program. Vystoupí mažoretky, zahrají žáci Základní 
umělecké školy Heřmanův Městec a skupina Pern-
štejnka.

Babí léto na Železných horách
V areálu autokempinku Konopáč proběhne 17. a 18. září již 15. jubilejní ročník 
prodejní výstavy výrobků a výpěstků podnikatelů regionu s názvem Babí léto 
na Železných horách 2010. Výstava je zaměřena na život a bydlení kolem nás 
a poslouží i k výměně zkušeností z pěstitelství a podnikání. 
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Lanový park Peklák
Zveme vás do lanového parku Peklák v České Tře-
bové. Nachází se v dolní části Ski areálu Peklák, 
délka parku je 300 m, tvoří jej 27 překážek umís-
těných na stromech a 2 lanovky napříč sjezdov-
kou. Otevírací dobu a další informace najdete na 
www.peklak.cz.

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

Otevírací doba v září a říjnu: 
o víkendech od 12 do 16 hod.
Další informace získáte na www.mmct.cz

Rozhledna Maxe Švabinského
Nádherný výhled na Kralický Sněžník, Krkonoše 
a Jeseníky si užijete z výšky 33 metrů. V září a říjnu 
je rozhledna otevřena o víkendech a svátcích od 10 
do 18 hod.
www.ceska-trebova.cz

Chaloupka Maxe 
Švabinského
Přijďte si na podzim prohlédnout 
chaloupku v Kozlově s expozicí, která 
připomíná pobyt známého malíře.

Region si pro svou značku vybral 
motiv rozety, který se tradičně objevu-
je v górolském zdobení dřeva. Symbol 
je doplněn o název značky v jedné ze 
tří jazykových variant. Značku v tom-
to osobitém regionu získalo třeba 
gazdovské a salašnické nádobí, fi gu-
rální dřevořezby inspirované místní-
mi horaly, górolské kroje a stříbrné 
krojové šperky, panenky oblečené 
v kysuckých krojích či ručně vyráběné 
rustikální výrobky z kosti. K ochutnání 
pak lákají různé druhy klobás a sýrů 
s místním chlebem, bramborové plac-
ky pečené na plátu kamen, medov-
níčky či medové likéry.

Více informací o místních pro-
duktech i lidech, kteří je vyrábějí, na-
leznete na stránkách www.domaci-
-vyrobky.cz, kde se představují i další 
jedinečné regiony zapojené do sys-
tému regionálního značení.

Tradice a kultura regionu 
Górolsko Swoboda
překračují státní hranice
Region Górolsko Swoboda se nachází na pomezí Česka, 
Polska a Slovenska v okolí města Jablunkov. Jedná se 
o oblast s vlastním nářečím, specifi ckou górolskou kulturou, 
staletými tradicemi a houževnatými obyvateli. Díky tomu 
tu vznikají originální produkty vysoké kvality, kterým 
je udělována značka GÓROLSKO SWOBODA regionální 
produkt®.

Navštivte náš region a aktivně se zapojte do 
bohatého podzimního dění. 

Ubytování je pro vás připraveno v nově 
otevřeném Sporthotelu Tichá Orlice v Ústí nad 
Orlicí v bezprostřední blízkosti unikátních cyk-
lostezek. Ty vedou nádherným údolím řek Tichá 
Orlice a Třebovka do Chocně, Letohradu a České 
Třebové a jsou určeny pro cykloturistiku i in-line 
bruslení. Na 40 km kvalitního povrchu prožijete 
nevšední zážitky.

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

V Ústí nad Orlicí a blízkém 
okolí turistická sezona 

nekončí…

Něco málo z mnoha akcí u nás 
4. 9. Okolím Brandýsa nad Orlicí – 10. ročník 
turistické cyklojízdy
10. 9. Den regionu 2010 – oslavy 10. výročí za-
ložení Svazku obcí Orlicko-Třebovsko
– vodácký, cyklistický a bruslařský peloton 
– kejklíři, šermíři, břišní tanečnice, ohňová show
– soutěže pro děti, výsledky výtvarné soutěže 
VSTUP ZDARMA
16. 9. od 19.00 Outdoorové fi lmy v kulturním 
centru Malá scéna  a další divadelní a kinema-
tografi cké programy, například v Roškotově 
divadle.

Těšíme se na vaši návštěvu…
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18. 9. Královéhradecké krajské dožínky – slav-
nosti regionálních produktů
28. 9. Svatováclavská přehlídka koní – přehlídka 
koní (historické centrum města)
28. 9. – 28. 10. Čekání na Václava – divadelní fes-
tival Scény Klicperova divadla

Statutární město Hradec Králové 
Československé armády 408
502 00  Hradec Králové
www.hradeckralove.org 
www.calendariumregina.cz
www.ic-hk.cz

Novinky:
Koupaliště Flošna
Venkovní koupaliště, plavecký bazén 50 m, vyhří-
vaný bazén s divokou řekou, nerezové tobogány 
s línou řekou, vyhřívaný dětský bazén.
Labyrint Divadla Drak
Unikátní Muzeum loutek a Divadelní laboratoř jsou 
experimentální prostory, kde nahlédnete pod po-
kličku vzniku divadelního představení. Proč se na 
chvíli nestát výtvarníkem, kostymérem, režisérem 
nebo dokonce hercem? V laboratoři dostanete 
možnost vyzkoušet si každou z těchto profesí. Jed-
noduše řečeno – divadlo na vlastní kůži!

Calendarium Regina v září: 
3.–4. 9. Slavnosti královny Elišky – historické 
městské slavnosti
4.–5. 9. Czech International Air Fest (CIAF) – me-
zinárodní letecká přehlídka
10.–11. 9. Velká inventura – divadelní festival
12. 9. Město na kolech – tradiční sportovní akce

moc hezké. A oběd mi nepřipravuj. To víš, bylo tam 
pohoštění, a tak ti ani nemám hlad.“ A dál vyprávěl, 
jak ještě uvnitř předvedli všem vystoupení akvabe-
ly a že tam není jen bazén na plavání, bazén pro 
děti, tobogán, rychlá voda, ale i sauna, tropický 
déšť i občerstvení a… a já poslouchal, ale už jsem 
se viděl, jak hned v pondělí si běžíme s klukama 
koupit lístek a musíme vše vyzkoušet…

Michaela Zímová

Vůbec jsem nemohl dospat rána, 
neboť jsem věděl, že tatínek na to 
slavnostní otevření jde, a já už jsem se 
viděl, jak mně a mamince koupí jednu 
z prvních vstupenek, abychom tu krá-
su viděli také…Víte vůbec, co to je? 
Pro nás pro kluky a holky? Bazén… Bu-
deme si moct jít zaplavat, když bude 
pršet, nebo budou padat kroupy, ane-
bo bude ta nejkrutější zima. No to byl 
ale sen. A já už nebudu muset prosit 
tatínka, aby mě vzal zaplavat si někam 
do jiného města. Prostě se jen s klukama domluví-
me a půjdeme do našeho bazénu. 

Ve čtvrtek dopoledne bylo již všechno připra-
vené, všichni byli krásně ustrojení, a když přijel 
pan hejtman, konečně ta sláva začala. Nechyběli 
fotografové, televize, a jak pan hejtman, tak pan 
starosta, ale i ti, co se podíleli na stavbě, mluvili 
do mikrofonu a všichni jim tleskali. Pak vystoupi-

ly mažoretky z Náchoda a kluci a holky z Déčka. 
A konečně, nakonec se přestřihla páska a bazén 
byl otevřen. Všichni dospělí šli dovnitř, ale já rych-
le spěchal domů, neboť tam maminka již čekala 
s obědem. A těšil jsem se, až přijde tatínek a bu-
de nám vyprávět, jaké to bylo tam uvnitř. Když po 
jedné hodině tatínek otevřel dveře, řekla maminka: 
„Tak co, jaké to bylo?“ „No, řeknu ti, bylo to hezké, 

Prázdninová pohoda v Hradci nekončí 
ani v září aneb léto pokračuje
Metropole východních Čech nezapomíná na své návštěvníky 
ani po prázdninách a každoročně připravuje čerstvý kulturně-
společenský koktejl pro období babího léta.

Páni, to ale bylo v Rychnově slávy...
Aneb jak v Poláčkově slavnostně otevřeli bazén 

Počasí se zrovna povedlo, slunce pralo a vůbec bylo krásné srpnové 
odpoledne. A protože my kluci, co spolu mluvíme, máme prázdniny 
a škola nám může být ukradená, tak jsme dneska ani nevyváděli 
žádnou hloupost. Ani jsme nedutali, protože jsme sledovali 
slavnostní otevření bazénu. 

Městské informační centrum
Svatohavelská 105
516 01  Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 539 027
e-mail: mic@rychnov-city.cz
www.kulturark.cz
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Město Šumperk, založené ve druhé polovině 13. století, bylo již od svých počátků 
významným centrem severozápadní Moravy. Ve své bohaté historii zažilo mnoho 
období rozkvětu a prosperity a stejně tak i temných a nechvalně proslulých časů. 

1678–1694. Expozice, tematicky navazující na pro-
cházkový okruh Kde v Šumperku žily čarodějnice 
a využívající nejmodernější průvodcovský systém 
guidePORT®, je umístěna ve sklepních prostorách 
památkově chráněného domu, kde se odehrávaly 
příběhy a osobní tragédie přímých obětí inkvizice.

Geschaderův dům je rovněž jednou ze zastá-
vek na Čarodějnické cyklotrase vedoucí po sto-
pách čarodějnických procesů od Mohelnice přes 
Šumperk až do Zlatých Hor. (Provozní doba v září: 
po–pá 9–15 hod., so 9–12 hod., ne 13–16 hod.)

Dny evropského dědictví v Šumperku
Dne 11. září se široké veřejnosti otevřou nejvý-

znamnější památky města Šumperka:
  Kostel Zvěstování Panny Marie
  Kostel sv. Jana Křtitele
  Kostel sv. Barbory
  Radnice
  Geschaderův dům
  Bývalý žerotínský zámek
  Státní okresní archiv Šumperk
  Vlastivědné muzeum v Šumperku

Ve vybraných památkách čeká návštěvníky 
bohatý doprovodný program. Otevřeno je od 9 do 
16 hod. a vstupy do všech objektů i doprovodný 
program jsou zdarma.

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

Regionální a městské informační centrum
Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
tel., fax:+420 583 214 000
icsumperk@seznam.cz
www.infosumperk.cz

Evropský dům setkávání (tzv. Geschaderův dům)
Kladská 1, 787 01 Šumperk
tel.: +420 583 213 721, +420 721 346 527 
miroslav.huf@musumperk.cz 

Procházkové okruhy Šumperkem 
s rozhledem z radniční věže 

Jednotlivé části dějin, významné památky, 
zajímavosti a příběhy z historie města Šumperka 
vám přiblíží procházkové okruhy s průvodcem: 
Procházka ze 13. do 21. století, Kde v Šumper-
ku žily čarodějnice a Zrození „Malé Vídně“. Ná-
vštěvníci mají také možnost pokochat se pohle-
dem z radniční věže, odkud je jedinečná vyhlídka 
na město a panorama Hrubého Jeseníku. (Provozní 
doba v září: po–ne 9–15 hod.)

Expozice Čarodějnické procesy
Nově otevřená expozice Čarodějnické procesy 

v tzv. Geschaderově domě v Šumperku přibližuje 
divákům nejtemnější období šumperské historie 
– nechvalně proslulé čarodějnické procesy z let 
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Poznejte atmosféru minulých věků s nádechem 
tajemství a napětí.

Překonejte člověku vrozený strach z nezná-
mého a vydejte se do úzkých a klikatých uliček 
skrytých částí města. Možná objevíte tiše spící 
pozůstatky středověkých měšťanů, ve vlhké kobce 
odsouzence přikovaného ke skále, meditujícího 
mnicha, který je strážcem podzemí, nebo na vlast-
ní oči spatříte ještě tajemnější bytosti ze samot-
ných hlubin země.

Otevřeno:
květen–září: denně 9–17 hod.
červenec–srpen: denně 9–18 hod.
říjen–duben: po-so 10–17 hod., ne 13–16 hod.

Tajemné znojemské podzemí
Není v královském městě Znojmě tajemnějšího místa než středověkého podzemí. 
Labyrint desítek kilometrů podzemních chodeb byl v průběhu staletí úkrytem 
pro měšťany před krvelačnými útočníky a pro samotné cizokrajné nájezdníky 
často smrtonosnou pastí. I proto jejich duchové bloudí v nekonečných chodbách 
dodnes. Ve skrytých propadlištích je dosud slyšet beznadějné kvílení a v temných 
zákoutích se tam najdou již vybělené kostry.

Znojemské podzemí
Slepičí trh 2, Znojmo 
tel.: +420 515 221 342
e-mail: podzemi@beseda.znojmo.cz

Turistické informační centrum Znojmo
Obroková 10, Znojmo
(centrum města – pěší zóna)
tel./fax: +420 515 222 552
e-mail: tic@beseda.znojmo.cz
www.znojmocity.cz
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kých prostor, kde kuchyně nabídne posezení 
s ochutnávkou rybích specialit. Událost je každým 
rokem obohacena o doprovodný program. K vidě-
ní budou výstavnické činnosti celého Regionu Po-
odří a sdružení MAS Regionu Poodří. 

Region Poodří
742 54  Bartošovice č. p. 1 – zámek
tel.: +420 556 720 490
e-mail: region@regionpoodri.cz
http://regionpoodri.eu

Po teplém létě přichází chladnější podzim. V tomto období se sklízí veškerá úroda, 
opadavé listnaté stromy ztrácejí listí a podzimní příroda hraje všemi barvami. Dny 
se krátí a ochlazuje se. Zábava však v turistickém Regionu Poodří ještě nekončí. 
Zavítejte společně s námi do míst plných krás přírody, společenského dění 
a zábavy a ochutnejte s námi podzim.

je k dispozici několik cyklotras, z nichž nejznámější 
jsou Jantarová stezka, Greenways K-M-W a Okruh 
Kravařsko. Patříte-li mezi vášnivé turisty a milov-
níky krásné přírody, můžete si zmiňované stezky 
projít nebo 2. října navštívit každoroční akci v Ber-
narticích nad Odrou – turistický pochod s názvem 
Podzimní pohledy na Moravskou bránu. 

Avšak tradicí se již staly i výlovy rybníků na-
cházejících se v okolí řeky Odry. Tyto akce můžeme 
navštívit v Jistebníku a Bravanticích i v obci Barto-
šovice. Podzimní pooderské rybářské slavnosti spo-
jené s výlovem rybníků, které se konají 6. listopadu 
v Bartošovicích, jsou jednou z nejvýznamnějších 
slavností pořádaných Regionem Poodří. Slavnost 
bude jako každý rok zahájena v brzkých ranních 
hodinách výlovem. Poté se přesune i do zámec-

Za zábavou a poznáním do Poodří aneb 

Podzim v Regionu Poodří

Jako v předchozích teplejších obdobích, tak 
i tato etapa roku je plná společenských akcí. 

Obcí bohatou na kulturní vyžití je Kunín, jehož 
dominantou je zámek, který se největšího roz-
květu dočkal za správy hraběnky Walburgy. K její 
poctě se v měsíci září zámek každoročně předsta-
vuje slavnostně vyzdobený květinovým aranžmá. 
Akce s názvem Růže pro hraběnku se letos koná 
4. a 5. září. 

K významným událostem se řadí Dny NATO 
v areálu letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov, 
které jsou největší ukázkou letecko-armádně-bez-
pečnostních sil ve střední Evropě. Na tuto akci mů-
žeme zavítat ve dnech 17. a 19. září. 

V regionu je podporována jak cykloturistika, 
tak pěší turistika. Pro náročné i rekreační cyklisty Spolufi nancováno z dotace MSK

KAM do regionu
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Uherské Hradiště bude hostit ve dnech 11. a 12. 9. již osmý ročník Slováckých 
slavností vína a otevřených památek. Tato akce je nejvýznamnější akcí svého 
druhu, prezentující bohatost a rozmanitost tradiční lidové kultury na Slovácku. 
Jejím dějištěm jsou otevřené historické památky královského města Uherské 
Hradiště, které je ne nadarmo nazýváno slováckou metropolí.

turní i kulinářské bohatství. V září tak bude slovácká 
metropole hostit mikroregiony Východní Slovácko, 
Staroměstsko, Ostrožsko, Za Moravú, Dolní Poolša-
ví, Buchlov a Bílé Karpaty, město Uherský Brod. Do 
programu se tak spontánně zapojuje téměř 60 měst 
a obcí. Právě tím, že jsou Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek postaveny na společném 
zájmu jednotlivých mikroregionů a obcí prezento-
vat se na této akci, jsou odlišné od ostatních vel-
kých a dokonale zorganizovaných festivalů. Tato 
živelnost a nevázanost v projevech tradiční lidové 
kultury Slovácka jim však dává neopakovatelnou 
atmosféru. Slovácké slavnosti vína a otevřených 
památek totiž nejsou pouhým festivalem, ale re-
prezentativní národopisnou slavností. Jedinečnost 
spočívá také v tom, že jde o ryze nekomerční pře-
hlídku kulturního dědictví tohoto regionu. 

Uherské Hradiště tak nabízí od soboty 11. do 
neděle 12. září bohatý kulturní zážitek pro všech-
ny generace. Grandiózní průvod krojovaných 
skupin vystřídají během sobotního dopoledne 
prezentace jednotlivých mikroregionů v exteri-
érech otevřených kulturních památek. Milovníci 
dechovky mohou přijmout pozvání na „Slováckou 
křídlovku“ (přehlídku regionálních dechových hu-
deb), od sobotního rána bude k dispozici také vel-
ký jarmark lidových řemesel doprovázený ukázka-
mi mistrovské práce lidových řemeslníků. Ti, kdo 
si oblíbili plavbu po Baťově kanále či řece Moravě, 
si budou moci vychutnat tyto slavnosti také z pa-
luby několika malých i velkých „muzikantských 
lodí“. Pořadatelé nezapomínají ani na děti. Kromě 
přehlídky dětských folklorních souborů je pro 
nejmenší návštěvníky slavností připraveno množ-
ství atrakcí, o které se postarají skupiny historické-
ho šermu. Sobotní večer pak vyvrcholí besedami 
u cimbálu, kterým nabídnou svou pohostinnost 
vinné sklepy v Uherském Hradišti a především 
jeho vinařské části Mařaticích. 

Neděle je pak více věnována Dnům evropské-
ho dědictví a otevřeným památkám. V Uherském 
Hradišti půjde především o františkánský klášter, 
Mariánské náměstí, kostely na Masarykově a Mari-
ánském náměstí a Galerii Slováckého muzea. V okolí 
slovácké metropole můžete navštívit hrad Buchlov, 
zámek Buchlovice, baziliku na Velehradě, Archeo-
skanzen Modrá, zámek Uherský Ostroh, Vlčnovské 
búdy, tvrz v Hluku nebo Muzeum J.A. Komenského 
v Uherském Brodě. Na neděli 13. září je připraven 
také košt několika stovek vzorků vín, které Vinaři 
Mařatice pro tuto příležitost shromáždí od nejlep-
ších vinařů a producentů ze všech obcí, které se 
zapojují do programu slavností. V naprosté většině 
jde o vína, která byla již oceněna prestižními me-
dailemi. Ta nejlepší získají titul Šampion Slováckých 
slavností vína a otevřených památek. 

Více na: www.slavnostivinauh.cz 
www.slovacko.cz

Folklor ve své 
ryzí podobě

Podle předsedy přípravného výboru a uhersko-
hradišťského místostarosty Květoslava Tichavského 
jsou Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 
skutečnou prezentací slováckého regionu. „Již od za-
čátku prosazujeme myšlenku, že nejde o prezentaci 
pouze jednoho města, ale celé oblasti Slovácka. Jde 
o přirozené spojení folkloru, lidových tradic a vína, 
které se odehrává na pozadí historických památek 
našeho města a poskytuje návštěvníkovi množství 
nezapomenutelných zážitků, které útočí na všechny 
jeho smysly krásou lidového kroje, melodičností slo-
vácké písničky a nezaměnitelnou chutí zdejších gas-
tronomických specialit,“ řekl Květoslav Tichavský.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 
jsou jedinečné tím, že jsou do jejich organizace pří-
mo zapojeni obyvatelé jednotlivých mikroregionů 
a obcí, kteří v Uherském Hradišti představují své kul-
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KAM za kulturou
Král Lear 
Premiéru slavné tragédie o pýše, 
pošetilé otcovské lásce a rozkladu 
rodiny uvede 11. září v Divadle ABC 
inscenační tým režiséra Petra Svojtky. 
Titulní role prchlivého starce, který 
se v bouři vztahů, živlů i citů ocitá na 
pokraji šílenství a teprve tehdy dochází 
k trpkému poznání o neuchopitelném 
smyslu všeho pozemského úsilí, se 
zhostil Jan Vlasák. 

Děj jedné z nejznámějších tragédií Williama 
Shakespeara ústí do strašlivého obrazu rozpa-
du světa, jehož řád byl rozvrácen. Hra bývá často 
uváděna v krizových dobách (např. za 2. světové 
války) – nese totiž poselství o naději spatřované 
ve zmoudření a obrození zkažené společnosti. To 
je také jedním z důvodů, proč Krále Leara uvádějí 
současná Městská divadla pražská jako stěžejní ti-
tul nové divadelní sezony. Režisér Svojtka o insce-
naci říká: „Čím více se do této hry zanořujeme, tím 
více vnímám její aktuálnost. A to především v té-
matu pýchy, bohorovného lidského pocitu ‚mně 
se nemůže nic stát, já jsem na výši situace’. Lear je 
nepokorný ve vztahu k jiným lidem, ve vztahu ke 
světu, k jeho řádu, k přírodě. Takový životní postoj 
je, myslím, jedním ze symptomů doby. A podle na-
šeho hezkého a moudrého přísloví ‚pýcha předchá-
zí pád’ se v této tragédii ukazuje, kterak nepokora 
může mít apokalyptické důsledky. Výrazné je tu 
také téma rozpadu rodinných vztahů, který vpo-
sledku vede k rozpadu světa. My v této hře nevní-
máme tolik její politický rozměr, ale v první řadě ji 
čteme jako velkou rodinnou tragédii.“

V titulní roli uvidíte Jana Vlasáka, těšit se mů-
žete i na další opory hereckého souboru MDP, jako 
je např. Veronika Gajerová, Aleš Procházka, Vasil 
Fridrich, Jan Szymik, Martin Písařík anebo hostující 
Barbora Lukešová. Inscenaci ve zcela novém pře-
kladu Jiřího Joska si nenechte ujít v Divadle ABC 
13. či 29. září od 19.00.

www.krallear.cz

Milí čtenáři,
prázdniny už jsou za námi 
a většina z nás má po do-
volené, na které jsme si 
snad opravdu „dovolili“ od-
počinout. Děti jsou šťastně 
zpátky ve škole – šťastně 
jednak proto, že ve zdraví 
přežily dva měsíce volna, ale také proto, že se ve 
skrytu duše do školy už tak trochu těšily. Abyste si 
mohli oddechnout od letního chaosu, přinášíme 
vám opět výběr zajímavých akcí. 
Lidová pranostika říká: „Na svatého Jeronýma 
(30. září) stěhuje se k nám už zima.“ Proto si ještě 
užijme poslední zbytek léta – půvabný měsíc září, 
který nám snad už nepřinese žádná mimořádná 
překvapení v podobě lijáků, záplav a jiných roz-
marů přírody, ale jen vlahé babí léto, hru teplých 
barev zlátnoucího listí a vůni dozrávajících jablek. 
My jsme ale pro vás jedno překvapení připravili, 
upoutávku na divadelní představení, které se tak 
trochu hodí do dnešní nejisté doby. Kromě toho 
vás pozveme třeba i na letiště nebo do klubu. 

Jolana Uhlířová, redaktorka

Kunčice
2. kunčické slavnosti s vůní benzinu 
18. 9.
Pro všechny je od 14 hod. připraven bohatý pro-
gram – ohňová show, žongléř, atrakce pro děti, fun-
dance, módní přehlídka nejen pro ženy, přehlídka 
aut, motocyklů a doplňků pro všechny motoristy. 
Po celé odpoledne a večer bude hrát cimbálová 
muzika a hudba k tanci. 

www.kuncickeslavnosti.cz

Ostrava
Queens style zone 5 / streetdance battle
18. 9. 
Již páté pokračování street dance battlu v ostrav-
ském klubu Marley na výstavišti Černá louka. Akce 
se může již od svého premiérového vydání pyšnít 
jedinečnou atmosférou a výbornou diváckou pod-
porou. Přijďte se opět dobře pobavit, zatancovat si 
a zhlédnout skvělé taneční výkony. A určitě doma 
nezapomeňte hlasivky, ať všichni vidí, jakou pod-
poru pouliční tanec v Ostravě má.

http://stylezone.hiphopdance.cz

Pivovar Plzeňský Prazdroj
2.–3. 10. Oslavy uvaření první 
várky piva Pilsner Urquell
Čekají na vás oživlé prohlídky pivovaru Pilsner 
Urquell, Knedlíkové hody v restauraci na Spilce 
a doprovodný program v Pivovarském muzeu. Pro-
hlídky pivovaru 10–18 hod. 
2.–3. 10. Ukázky restaurátorské práce 
(Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6, Plzeň)
Přijďte se podívat, jak pracují restaurátoři. Zájemci 
si budou moci precizní restaurátorskou práci sami 
vyzkoušet. Otevřeno denně 10–18 hod.

1. 10. – 31. 3. Pamětní knihy 
Plzeňského Prazdroje 
(Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6, Plzeň)
Výstava unikátních historických knih Plzeňského 
Prazdroje z 19. století. Otevřeno denně 10–18 hod.
Setkejte se s legendou Pilsner Urquell
Prohlídka pivovaru plná zážitků, která vede auten-
tickými místy, kde se pivo Pilsner Urquell od roku 
1842 vyrábí. Otevřeno denně.
Zažijte pivovar Gambrinus na vlastní kůži
Zbrusu nová netradiční prohlídka pivovaru, ve kte-
rém se pivo vaří již od roku 1869. Poznáte, jak se 
pivo Gambrinus vaří, naučíte se ho čepovat a zaži-
jete unikátní Gambrinus Arénu. Otevřeno denně.
Detailní program a aktuální časy prohlídek najdete 
na internetových stránkách.

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

Pivovar Velké Popovice
Den otevřených dveří v pivovaru Velké Popovice 
18. 9. 
10 hod. Otevření nového cyklistického okruhu 
Krajem Josefa Lady (start v Říčanech, Masarykovo 
nám.)
11 hod. Příjezd do Velkých Popovic k pivovaru
11–17 hod. Prohlídky pivovaru s ochutnávkou ne-
fi ltrovaného piva Velkopopovický Kozel
11–17 hod. Vaříme s Velkopopovickým Kozlem 
– pivní gastrospeciality v restauraci Kozlovna

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

Příbram – Dlouhá Lhota
XIV. Acrobatshow – X. Memoriál Martina S
12. 9.
Komponovaný program Acrobatshow je jedi-
nečnou přehlídkou mistrů světové akrobacie ve 
všech jejích odvětvích.  Nebudou chybět atrakce 
pro diváky – vyhlídkové lety, tandemové seskoky 
padákem, výstava automobilů, atrakce pro děti 
a mnohé další.

tel.: +420 261 231 978

Tábor
Táborská setkání
10.–12. 9.
Máte rádi atmosféru středověku? Láká vás tradiční 
hudba, zpěv a veselení pod širým nebem? Historic-
ké centrum s několika náměstími, křivolaké uličky 
i bohatá zeleň za městskými hradbami ožije na tři 
dny dávnou historií první poloviny 15. století. Za-
žijete průvody v historických kostýmech, koncerty, 
divadla pod širým nebem, výstavy, hry a soutěže 
pro děti.  

www.taborskasetkani.cz

KAM za kulturou
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Tajenku křížovky nám zasílejte 
do 15. září 2010 

na adresu redakce nebo na 
info@kampocesku.cz. 

Třem autorům správných odpovědí 
zašleme mapy.

Luštěte s námi… Správné odpovědi a výherci
Soutěže červenec – srpen 2010
Celkem došlo: 2038 odpovědí, 1884 e-mailů, 154 dopisů 

Kartografi e Praha
Otázka: Kolik měří nová in-line trasa na Šumavě, Lipno – Frymburk 
– Vřesná? 
Správná odpověď: b) 12 km
Celkem soutěžilo: 252 čtenářů, správné odpovědi: 248, špatné odpovědi: 4
Výherci: Josef Hadaš, Valašské Meziříčí; Josef Vít, Jablonec nad Nisou; Roman 
Vejvoda, Pelhřimov 

Vydejte se po stopách Kozla do Velkých Popovic
Otázka: Kdo je autorem známého emblému kozla, který je s pivem z Velkopo-
povického pivovaru spojován už více než 100 let? 
Správná odpověď: Neznámý francouzský malíř 
Celkem soutěžilo: 316 čtenářů, správné odpovědi: 313, špatné odpovědi: 3
Výherci: Radim Vilkoš, Ostrava; Alena Svrčková, Skalica; Josef Šochman, 
Praha

Vydejte se po stopách praotce Čecha 
Otázka: Jakému účelu dnes slouží původně německý luteránský kostel 
v Třebenicích (poblíž Litoměřic) postavený roku 1902?  
Správná odpověď: Muzeum českého granátu 
Celkem soutěžilo: 297 čtenářů, správné odpovědi:296, špatné odpovědi:1 
Výherci: Milan Drahoš, Jablonec n. Nisou; Marie Fialová, Karlovy Vary;                
Vladimír Průcha, Písek, Josef Osladil, Olšany; Lenka Malá, Horažďovice

Dvůr Králové nad Labem slaví 740 let 
od první písemné zmínky
Otázka: Naše město letos slaví významné výročí, kolikáté to je?
Správná odpověď: Je to 740. výročí od první písemné zmínky.
Celkem soutěžilo: 194 čtenářů, správné odpovědi: 182, špatné odpovědi: 12 
Výherci: Tereza Beštová, Brandýs nad Labem; Miroslava Fišerová, Strakonice; 
Václav Rojík, Plzeň; Antonín Ráčil, Bystřice nad Pernštejnem; Jana Rybářová, 
Jičín; Ondřej Jupa, Praha 3; Jana Křížová, Brno; Pavla Dvořáková, Pavlovice; 
Alena Koubová, Nová Paka; Miloslav Krupik, Rožnov po Radhoštěm

Test od Kačenky 
Správné odpovědi: 1b, 2a, 3c, 4c, 5c, 6b, 7c, 8a, 9a, 10a, 11c, 12c, 13c, 14b, 
15c
Celkem soutěžilo: 222 čtenářů, správné odpovědi: 213, špatné odpovědi: 9
Výherci: Dagmar Klimešová, Brno; Lída Kačenková, Buchlovice; Pavel Filouš, 
Židlochovice, Lucie Vydrová, Bobnice; Olga Šišáková, Hodonín

Edice ČT 
Otázka: Která potravina se skrývá pod nářečními názvy erteple, kobzole a ze-
máky a ve kterém století se dostala do Českých zemí?
Správná odpověď: brambory, v 17. století
Celkem soutěžilo: 258 čtenářů, správné odpovědi: 248, špatné odpovědi: 10
Výherci: Jan Hais, Karlovy Vary; Anežka Novotná, Praha 4; Pavel Bilík, Příbor 

Křížovka
Tajenka: Olomouc s polským Krakovem
Celkem soutěžilo: 450 čtenářů, správné odpovědi: 450, špatné odpovědi: 0
Výherci: Jiří Štecher, Opařany; Věra Pojmanová, Havlíčkův Brod; Helena 
Bisoňová, Štěpánov

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

PRÁZDNINOVÁ MEGA FOTOSOUTĚŽ  Celkem došlo 49 odpovědí, z toho 38 bylo správných.
Pokud jste správně uhodli všechny fotografi e a podle názvů jste správně dosadili číslici podle pořadí prvního písmene v abecedě, vyšlo vám číslo 1824.
Správné odpovědi: 1. Nový Jičín; 2. Štramberk; 3. Háj ve Slezsku; 4. Praha – Hrad; 5. Kladruby; 6. Rychnov nad Kněžnou; 7. Tvrz Bouda; 8. Loket; 9. Poledník; 10. Třístoličník; 
11. Žamberk; 12. Tvrz Hůrka; 13. Modrava; 14. Kašperk; 15. Praha – Palác Akropolis; 16. Liberec; 17. Nové Město nad Metují; 18. Velichovky; 19  Dobrošov; 20. Hronov; 21. Opočno; 
22. Šerlich; 23. Rechle;  24. Kvilda; 25. Chalupská slať; 26. Slavonice; 27. Lesní hotel Peršlák; 28. Jindřichův Hradec; 29. Králíky; 30. Písek; 31. Uherské Hradiště; 32. Archeoskanzen Mod-
rá; 33. Velehrad; 34. Vlčnovské búdy; 35. Uherský Brod; 36. Terezín; 37. Praha – Vítkov; 38. Archeopark Prášily; 39. Nový Jičín; 40. Stará Ves nad Ondřejnicí; 41. Hrabyňský památník; 
42. Svatý Jan pod Skalou; 43. Horská Kvilda; 44. Homolské schody; 45. Jenštejn; 46. Ctěnice; 47. Železná Ruda; 48. Stožec; 49. Hořovice; 50. Rokytnice v Orlických horách; 51. Kostelec 
nad Orlicí; 52. Lhotka u Mělníka; 53. Hora Matky Boží – (Hedeč); 54. Zemská brána (Divoká Orlice); 55. Konopiště; 56. Karlštejn; 57. Budeč; 58. Litomyšl; 59. Nové Hrady; 60. Dobrá 
Voda; 61. Adršpašské skály; 62. Broumovský klášter; 63. Babiččino údolí; 64. Svatobor; 65. Holašovice; 66. Skanzen Hoslovice; 67. Rábí; 68. Homolské schody; 69. Trocnov – Žižkův 
dvorec; 70. Nové Hrady; 71. Třeboň – Jakub Krčín; 72. Strakonice; 73. Hoštice u Volyně; 74. Svitavy; 75. Lidice; 76. Klášterec nad Orlicí; 77. Telč; 78. Tábor; 79. Choceň; 80. Točník;  81. 
Plzeň – Pivovarské muzeum; 82. Líčkov; 83. Kutná Hora; 84. Rychnov nad Kněžnou
Výherce: Libuše Khirová, Hodonín. Výherci blahopřejeme…
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Život není jenom práce, ale i umění najít si čas na uvolnění a obohacení životního stylu.
Tím obohacením může být změna prostředí nebo i nový druh zábavy, poznávání, sport, 
relaxace... Nabízíme Vám několik možností a pokud si vyberete,
třeba se i Vám nové aktivity časem stanou milým
a opakovatelným koníčkem. 

JSME PARTNEREM

NEBOJTE SE
RELAXOVAT!

CENTRUM BABYLON, a. s., Nitranská 1, 460 12 Liberec, CZ

GPS: 50°45‘32‘‘ N, 15°03‘08‘‘ E, tel.: +420 485 249 202, +420 485 249 212

fax: +420 485 249 946, e mail: touristservice@centrumbabylon.cz

www.BabylonLiberec.cz

ZÁBAVA A RELAXACE
Už jste byli v libereckém Centru Babylon? Je to unikátní zábavní 

a společenský komplex. Druhý v Evropě asi budete těžko hledat. Vše 
pod jednou střechou. Od ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu, časově 
neomezený pobyt v tematickém aquaparku, lunaparku a zábavně
vzdělávacím iQparku, přes mnoho dalších zajímavostí, jako je XD simulátorové 
kino nebo laser game. Babylon je tak velký, že i po několik dní ho nemusíte 
opustit. Navíc může být i Vaší základnou k výletům za památkami, do 
liberecké ZOO a botanické zahrady, na horu Ještěd, ale i za turistikou a 
sportem do Jizerských a Lužických hor či do Českého ráje.

WELLNES & BEAUTY
Pokud ke své relaxaci máte raději klidné a tiché prostředí, zkuste 

jednu z babylonských novinek. Je jí v Česku první veřejné wellness 
centrum ve stylu antických lázní. Bez časového omezení si zde můžete 
v teple užívat klidu, saunovat, oddat se nejrůznějším terapiím, nasávat 
atmosféru uvolnění těla a mysli, vše v šeru interiérově ojedinělého 
prostředí a za tlumené relaxační hudby. K Vaší spokojenosti přispějí 
i masážní, kosmetické a kadeřnické služby, pobyt v solnojodové jeskyni 
nebo pobyt na speciálních relaxačních lůžkách. 

KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ V ČR
Chcete poznat krásy České republiky, a přitom nocovat v prostředí 

garantovaném co do kvality a atraktivnosti? Pak si vyberte jeden z mnoha 
hotelů zařazených do sítě BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF. Jde o to 
nejlepší, co regiony nabízejí. Další výhodou sítě je, že si v kterémkoli 
z hotelů můžete zakoupit voucher do dalších, a to za mnohem příznivější 
cenu, než kdybyste se tam vydali bez nich. Vouchery jsou vyhledávané 
i jako dárky k narozeninám, svatbám, anebo i pro služební cesty. Pokud 
hrajete golf, stejným způsobem získáte i vouchery na golfová fee. A pokud 
golf ještě nehrajete a máte o něj zájem, nabídneme Vám, kde a jak začít.

PARTNERSTVÍ HOTELŮ A GOLFOVÝCH HŘIŠŤ

www.bhc.cz

VOUCHER NA JEDNODENNÍ FEE

VOUCHER 
NA JEDNU NOCVOUCHER NA UBYTOVÁNÍ NA JEDNU NOC 

VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI V HOTELU 
S WELLNESS SLUŽBAMI
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