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Milí čtenáři,
nebudete věřit, ale 

už od 13. století květen 
provázejí nejrůznější li-
dové tradice, veselice 
a taškařice. Později byl 
zasvěcen obětem ko-

munismu, první den mezinárodnímu Svátku práce 
a druhou květnovou neděli slavíme svátek matek. 
Možná to nevíte, ale květen začíná stejným dnem 
v týdnu jako leden příštího roku, a tak žádný jiný 
měsíc už nemůže začínat ve stejný den týdne jako 
máj. Je také měsícem požární ochrany, ale jen složi-
tě hledám proč. Možná proto, že začíná ránem po 
pálení čarodějnic. Nebo snad pro zvýšené živočiš-
né aktivity, anžto je také měsícem lásky? Stejně tak 
pranostika „Máj, vyženeme kozy v háj“ dnes moc 
nesedí. Kozy v Česku v chlívku dnes už najdete jen 
zřídka, snad pouze v zoo, a možná i proto se této 
pranostice dostává zcela jiného významu.  

A když už je květen tak báječný měsíc, připo-
meňme si, že letošní rok nabízí hned čtyři neobvyk-
lá data – 1. 1. 11, 11. 1. 11, 1. 11. 11 a 11. 11. 11, to 
jen pro začátek. Sečte-li letos kdokoli dvojčíslí roku 
svého narození se svým letos dosaženým věkem, 
dostane číslici 111, tedy kromě žen, které svůj věk 
rády tají. Významným měsícem bude říjen, jenž 
bude mít 5 neděl, 5 pondělků a 5 sobot, což se 
jako v případě doktora Chocholouška stává jen 
jednou za 823 let. Naši předci navíc věřili, že tyto 
roky se nesou ve znamení měsíců peněz, což po-
tvrzují také Číňané. Většina z nás však ví své. Peníze 
budou, jen jaksi na druhé straně hřiště, než na které 
hrajeme my. 

Proto raději hurá do přírody, kam nevyženeme 
kozy, ale sami sebe v očekávání neočekávaných 
zážitků a dobrodružství. Pěšmo, kolmo, koňmo či 
loďmo, po zemi, v podzemí i ve vzduchu, květen 
přináší celou řadu zážitků, neb se bude už konečně 
oteplovat. A když už se tak budete toulat křížem 
krážem zemí našich otců, mějte oči otevřené, uši 
nastražené a všímejte si toho, co se děje kolem vás. 
Možná nám pak někdo z vás pošle postřeh hodný 
otištění, což jistě naši čtenáři ocení a redakce se 
vycení s nějakou odměnou. Nezapomínejte také 
na focení a každou zajímavost si pečlivě zapište. 
Nevíte, kdy se vám to může hodit.

Luděk Sládek, šéfredaktor
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The Czech summer  is worth it!

Der tschechische  Sommer lohnt sich!

 Year/Jahrgang 5, July/Juli - September 2011



 Dopisy čtenářů
Dobrý den, tenhle článek mě vážně potěšil 

a pobavil. A tak bych se s vámi rád podělil o něco 

podobného. Kuriózní názvy nemají jen obce či měs-

ta, ale také hospody. Takže když se manželka zeptá 

muže, odkud jde, a on odpoví, že „od kámoše“, může 

to být pravda („U Kámoše“ v Hroznětíně, KV), stej-

ně jako „z prdele“ (hospoda „V Prdeli“ v Drahelicích 

u Nymburka). S pozdravem Sancta simplicitas (tedy 

já si na WC spíše říkám „svatá prostAto“) 

Ivan Havlínek, Praha 5

Děkuji, pane Havlínku, za krásný příspěvek do 

rubriky čtenářské. Toto je přesně to, co dnes lidé po-

třebují. Vyčistit si hlavu veselou myslí.

Každý měsíc si ráda váš magazín přečtu, zís-

kám nové informace, pomocí fotografi í a  článků 

se „projdu“ místy, která neznám. Zaraduji se, když 

na vašich stránkách najdu památku či město, kde 

jsem už byla.  Zdravím Vás

 Věra Pecháčková, Říčany

Věřím, že v KAM po Česku najdete i v budoucnu 

další zajímavá místa známá i neznámá.

Vážená paní Kubátová, předem mého krátkého 

psaní přijměte ode mne a  mé manželky Ludmily 

srdečný pozdrav s  přáním dobré pohody ve vaší 

redakci magazínu KAM, který my, i  když jen příle-

žitostní turisté, rádi celý probereme. Nacházíme 

v něm inspiraci – viz zámek Kuks a okolí, kde jsme 

ještě nebyli, a  pokud nám fi nanční situace dovolí, 

snad se tam podíváme. Jsme důchodci a v poslední 

době jsme investovali do zateplení našeho domu. 

Ladislav Lajgot, Zašová

Investice do oprav a rekonstrukcí domu jsou ne-

konečné, zvláště když na to člověk šetří z penze. Vě-

řím, že i tak se budete moci vydat tam, kam Vás srdce 

už dlouho táhne. 

Zdravím Vás z krásné Náměště. Mým koníčkem 

je fotografování, a tak jsem se rozhodla Vám napsat 

a poslat 2 fotografi e. Fotím hodně květiny, ale taky 

krajinu a  stromy. Spousta lidí mi říká, že je škoda 

mít tak krásné fotky doma v  šupleti, ať je zkusím 

někde prezentovat. Budu ráda, když Vás zaujmou 

též, mohu pak poslat i další. 

Zatím děkuji a jsem s pozdravem 

Lýdie Modrová, Náměšť nad Oslavou 

Věřím, že se v budoucnu najde příležitost využít 

Vašich snímků, prozatím mi postačí zaslat jejich se-

znam podle tematického zaměření.

Díky za výborný magazín! 

Lubomíra Škubalová, Šenov u Nového Jičína

Všem našim čtenářům děkujeme za krásná přá-

ní k Velikonocům. Cenu redakce za nejzajímavější 

příspěvek zasíláme Ivanu Havlínkovi, Praha 5.

 Jeroným byl dobrý student, přestože chudý. 

Vydělával si na studia zpěvem v kostele, a protože 

mu zpívání vynášelo a učení šlo, mohl vstoupit na 

Karlovu univerzitu. Tady poznává mistra Jana Husa, 

se kterým se později pokusili o  reformu církve. 

V roce 1398 dosáhl titulu bakaláře a o rok později 

se vydal na studia do Oxfordu. Tady se seznámil se 

spisy Jana Viklefa (asi 1320–1384, oxfordský teo-

log a propagátor reforem římskokatolické církve), 

které přijal za své, což vedlo k jeho vyhnání z Ox-

fordu. O dva roky později přijíždí na pařížskou Sor-

bonu, stane se řádným profesorem, ale je vyhnán 

za své názory. Zamíří do Kolína nad Rýnem, stane 

se mistrem, ale pro šíření bludů je vyhoštěn. Stane 

se mistrem na univerzitě v  Heidelbergu, kde na-

maluje podobenství Otce, Syna a  Ducha svatého 

jako vodu, sníh a led, za což je vyloučen. Dnes však 

Heidelberská universita uznává Jeronýma za svého 

největšího studenta. Vrátil se do Prahy, složil mis-

trovské zkoušky a  dosáhl tak 

„titulu“ mistr čtyř univerzit.

V  roce 1403 se vypravil do 

Palestiny, Jeruzaléma. Na uni-

verzitě v  Praze působil roku 

1407, v roce 1410 ve Vídni. Zde 

byl obviněn z  kacířství, uvěz-

něn, ale uprchl. Rok 1413 ho přivedl na Rus a  do 

Litvy, navštívil i  katolické Polsko, kde však způso-

bil nevídaný rozruch a  byl vyhoštěn. Nedlouho 

po jeho návratu do Čech církev prohlásila Viklefa 

synem antikrista, Husa arcikacířem a Jeronýma za 

athleta antichristi (zápasníka antikristova). 

Po uvěznění Husa kostnickým koncilem Jero-

ným tajně odjel do Kostnice. Prohlédl si katedrálu, 

ale z opatrnosti se ubytoval v nedaleké vsi, odkud 

psal koncilu listy hájící Husa. Církev mu nabídla 

svobodné předstoupení před koncil, ale poučen 

Husovým osudem se rozhodl vrátit domů. U  čes-

kých hranic byl však v  kostele, kde chtěl faráře 

přesvědčit o Husově nevině, zajat a předán konci-

lu. Byl slyšen (vyslýchán) a  držen v  těžkém žaláři. 

Zatímco ho kardinálové vyslýchali, čeští páni už se-

pisovali petici za jeho upálení. Při druhém slyšení 

ale Jeroným nečekaně odvolal. 

Časem však dospěl k názoru, že 

udělal chybu, a odvolal, co od-

volal. Následovalo nevyhnutel-

né. Rok po Husově upálení byl 

30. května 1416 na břehu Rýna 

upálen také Jeroným Pražský. 

Josef Grof

Antikristův zápasník
Jeroným Pražský (asi 1367–1416), je opomíjenou 
postavou, přestože byl mistrem čtyř univerzit. 
Jako radikál, fi lozof a náboženský reformátor se 
do naší historie zapsal před 595 lety, stejně jako 
Hus, odsouzený a upálený kostnickým koncilem. 
Nesmíme jej zaměňovat s mnichem Janem 
Jeronýmem, který se postavil na stranu oponentů 
svého spolužáka, mistra Jeronýma Pražského. 

Jeroným Pražský

Kostnický koncil
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Václav, syn Elišky 

Přemyslovny a Jana Lu-

cemburského, se naro-

dil před 695 lety okolo 

šesti hodin ráno v pátek 

14. května 1316 v Praze. 

Aby Jan omezil vliv čes-

ké šlechty i  manželky 

Elišky, poslal syna do 

Paříže, kde se mu do-

stalo vzdělání u  dvora 

i první manželky Blanky 

z Valois. Byl hrabětem 

lucemburským, jede-

náctým králem českým, 

králem lombardským, 

římským i  arelatským 

a  císařem Svaté říše 

římské. Pravda je, že Ka-

rel byl také mimořádně 

obratným a lstivým pa-

novníkem, který na cestě k moci dokázal využít intrik 

i podvodů. 

Například své právo do slova a do písmene do-

kázal uplatnit na služebníky komory krále – Židy. 

V roce 1349 zastavil frankfurtské Židy i s jejich majet-

kem bohatým měšťanům za nemalý peníz, ale Židé 

své domy raději zapálili a dobrovolně v nich uho-

řeli. Téhož roku věnoval v Norimberku markraběti 

Ludvíku Braniborskému tři honosné židovské domy 

s tím, že pokud se budou majitelé bránit, nehodlá 

násilí na nich nijak trestat. Do třetice v listopadu 

1349 udělil Norimberku povolení srovnat židovskou 

čtvrť se zemí a založit tu mariánský kostel s tržištěm. 

Následoval pogrom, kterému Karel dopředu udělil 

amnestii (zemřelo 560 Židů). 

Doma si také nevedl vždy vybíravě. Podle pověs-

ti nechal zaživa zazdít horníky, kteří hloubili hradní 

studnu na Karlštejně. 

Prý proto, aby když se 

neprolámali k  vodě, 

nemohli strategické ta-

jemství hradu vyzradit. 

Podobná pověst vyprá-

ví o potřebě Karla utajit 

po dostavění Karlštejna 

informace o jeho vnitř-

ním uspořádání. Dělníci 

z hradu měli v nedaleké 

obci Mořina boudu, kde 

odpočívali po práci. Tam 

také byli pozváni k hos-

tině, kde se jedlo, pilo 

a  hodovalo na králův 

účet. Nakonec byla bou-

da uzamčena, zapálena 

a  uvnitř byli umořeni 

všichni dělníci. Odtud 

prý název obce Mořina. 

Protože je ale na každém šprochu pravdy trochu, 

pravda také je, že obec za Karla IV. opravdu exis-

tovala, což dokazuje zápis z roku 1338, kdy ji Karel 

daroval klášteru v Emauzích. Méně drastický původ 

názvu by však mohl být ten, že obec byla založena 

na mokřině a odtud pozdějším komolením vznikly 

názvy jako Mokráň, Moráň – Mořina.

Tyto drobné vady na kráse nemohly zabránit 

dát Karlu IV. přízvisko Otec vlasti – Pater patriae. 

Poprvé toto označení užil ve své pohřební řeči nad 

rakví císaře Vojtěch Raňkův z Ježova (asi 1320–1388, 

kanovník pražské kapituly sv. Víta). A ještě jedna po-

věst: Když 29. listopadu 1378 Karel umíral, umíráček 

z věže katedrály začal zvonit sám od sebe a k němu 

se postupně připojily všechny české zvony v zemi. 

Karel to slyšel a zvolal: „Hle, dítky mé, již mne volá 

Pán Bůh, budiž s vámi na věky!“ Alois Rula

Legendami opředený Karel IV. 
Třebaže poloviční Čech, stal se Čechem největším. Ku cti mu 
je založení Nového Města pražského, dnešního Karlova mostu 
a univerzity, katedrály svatého Víta či hradu Karlštejn. Dal také 
vyrobit svatováclavskou korunu a rád prý pletl košíky.

KAM na výlet s:
hrabětem Františkem Kinským

Asi neřeknu nic no-

vého, když prohlásím, 

že rod Kinských patří 

mezi nejstarší českou 

rytířskou a  později 

panskou šlechtu, jejíž 

rodokmen sahá do po-

čátků 13. století. Je mi 

ctí požádat pana hra-

běte Františka Kinské-

ho o  jeho tip na výlet 

pro naše čtenáře.

Kdybych žil ještě 

v  Praze, ostatně jako 

podstatnou část svého 

života, a měl před sebou volný den či víkend i chuť si 

někam vyrazit na výlet, bez dlouhého otálení bych 

vyrazil na východ. Pěkně po dálnici do Hradce Krá-

lové, kde jsem za chvilku, a  dále po silnici číslo 11, 

kde jsou jako korálky na niti navlečeny jeden krásný 

zámek či hrad za druhým. Ten, na který bych zymířil 

já, není vidět ze silnice jako zámek Častolovice ani 

se netyčí na kopci jako hrad Potštejn. Také ho těsně 

nemíjíte jako zámek Doudleby a nepřehradí vám ces-

tu jako zámek v Rychnově nad Kněžnou. Jel bych na 

zámek do Kostelce nad Orlicí, který, ač leží při hlavní 

silnici, neuvidíte z auta. Cestu vám však ukážou nové 

informační tabule. Zámek bude mít brzy zprovozně-

ny své vlastní internetové stránky, zatím ho lze nalézt 

na různých turistických portálech.

Uprostřed rozlehlého anglického parku stojí 

krásná pozdně klasicistní vila – dnes už zase zámek, 

který prošel rozsáhlou stavební rekonstrukcí, proto-

že původním majitelům byl po dlouhodobém uží-

vání Výzkumným ústavem pro chov prasat vrácen 

v  žalostném stavu. Přitom byl v  literatuře původně 

označován jako „třešňový“, protože jeho sloh i  jeho 

vnitřní vybavení byly, na rozdíl od jiných zámků, jež 

„zavál“ čas rozličnými slohy a styly, v jednom jediném 

stylu – biedermeieru. Poté, co byl od svého vzniku po 

celých 180 let nepřístupný, pootevřel se v  loňském 

roce poprvé veřejnosti. V květnu, červnu a v září je 

otevřen jen o víkendech, ale o letošních prázdninách 

již můžete denně kromě pondělí vejít hlavním vcho-

dem do zámku a navštívit některou z výstav Galerie 

Kinský – aktuálně výstavu fotografi  í Útěky do světa 

ticha. Zážitkem vám jistě také bude procházka upra-

veným anglickým parkem, který celoročně nabízí 

řadu rozmanitých přírodních krás. Proto ať přijedete 

do Kostelce nad Orlicí kdykoli, navštívit zámek i park 

stojí za to!

Děkuji Vám, pane hrabě, za zajímavý tip jako 

na míru ušitý jarním výletům. 

Luděk Sládek

Zlatý dukát Karla IV., ražený před rokem 1355 3
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Malíř aktů
1471 – před 540 lety, 21. května, se v Norimberku 

narodil malíř a grafi k Albrecht Dürer. Byl nepochyb-

ně mistr nejvyššího řádu. Jako první v  Německu 

kreslil akty podle živých modelů. Do jeho díla patří 

více než 1 100 kreseb, 34 akvarelů, 108 mědirytů 

a leptů, kolem 246 dřevořezů a 188 maleb. Zemřel 

6. dubna 1528 také v Norimberku.

Prodaná nevěsta slaví
1866 – 30. 5. měla v Prozatímním divadle v Praze 

premiéru naše nejznámější opera, Prodaná nevěs-

ta. Tuto komickou operu o  třech dějstvích napsal 

Bedřich Smetana v  letech 1863–1866 na libreto 

Karla Sabiny. Věrná láska Mařenky a Jeníka se brzy 

stala stálicí repertoáru nejen českých, ale i  světo-

vých operních divadel. 

Cukrovarník průkopníkem
1881 – 21. 5. zaznělo v našem hlavním městě po-

prvé zvonění telefonu. Průkopníkem telefonová-

ní u  nás se stal majitel vysočanského cukrovaru 

Bedřich Frey, který si tento den poprvé vyzkoušel 

telefonní linku z bytu do kanceláře. Zavedla mu ji 

pražská ústředna, která v  témže roce získala prv-

ních deset předplatitelů. 

První nahá scéna
1901 – 9. 5. se v Praze narodil režisér Gustav Ma-

chatý, který se proslavil „hanbatými“ fi lmy Erotikon 

a Extase. Především Extase z roku 1932, kde se he-

rečka Hedy Kiesler-Lamarr objevila v  rouše Evině, 

vyvolala ve světě šok. Film odsoudil papež Pius XII. 

a  Hitler ho úplně zakázal. Herečka se pak stala 

hvězdou v Hollywoodu. 

Nezapomenutelný Šána
1906 – 28. 5. si připomeneme 105. výročí narození 

slavného divadelního a fi lmového herce Miloše Ne-

dbala. Narodil se v Bezděkovské ulici č. 266 v Rož-

mitále pod Třemšínem. Hrál ve více než osmdesáti 

fi lmech, ale k jeho nejvýraznějším rolím určitě patří 

nerudný důchodce Šantroch alias Šána z Hubačo-

vých Nezralých malin. 

První dálkový let
1911 – před 100 lety, 13. května, se uskutečnil prv-

ní dálkový let v Čechách na trase Pardubice – Velká 

Chuchle. Proslavil se jím český aviatik Jan Kašpar. 

Vzdálenost 121 km překonal ve výšce asi 800 m za 

92 minut. Letoun daroval Kašpar tehdejšímu Tech-

nickému muzeu Království českého (dnes Národní 

technické muzeum v Praze).

Život princezen ve 13. století nebyl žádný med. 

Většinou byly už v útlém věku dány na výchovu do 

kláštera a už tehdy se stávaly objektem politických 

manipulací svých otců. Dále je čekalo manželství, 

v  němž citová stránka byla zcela zanedbatelnou 

záležitostí. Naopak významnou příležitost pro 

uplatnění ženám poskytovala církev v oblasti chari-

tativní. Anežka se narodila kolem roku 

1211. Během jejího života byli módní 

františkáni, kteří nezůstávali zavření za 

zdmi kláštera, ale chodili mezi lidi. Také 

zřizovali špitály, kde nemocní nachá-

zeli poslední útěchu a víru před smrtí 

a kterých bylo v souvislosti se vznikem 

měst zapotřebí čím dál více. Františ-

káni se dobrovolně rozhodli žít podle 

vzoru apoštolů – v chudobě a pomoci 

potřebným, avšak autorita církve jim 

vnutila přísná řeholní pravidla, s nimiž 

nebyl spokojený ani sám sv. František 

a sv. Klára, zakladatelka ženské větve františkánů. 

Anežka celý život bojovala za původní františ-

kánské ideály (např. besedy sester s bratry) a snaži-

la se dohodnout s papeži, aby se františkáni mohli 

vrátit k  původnímu dobrovolnému soužití a  aby 

byla zrušena tvrdá pravidla řehole vnucená církví. 

To se jí také (ve spolupráci s  sv. Klárou) podařilo, 

i  když trochu jinak, než si představovala: pražští 

františkáni získali svolení užívat označení hvězdy, 

čímž byl dán základ pro vznik nového mužského 

řádu s  původními ideály františkánů – křižovníků 

s  červenou hvězdou. Před smrtí sv. Kláry papež 

dokonce povolil i  samotným františkánům návrat 

k  původním způsobům soužití. Na svatořečení 

si však Anežka musela počkat dlouhá staletí, její 

ostatky se totiž ztratily během doby husitství a do-

sud nebyly nalezeny. Anežku svatořečil Jan Pavel II. 

12. listopadu 1989, za pár dní od tohoto data pro-

běhla sametová revoluce. Ať už byl záměr svatoře-

čení jakýkoliv, jistě pro revoluci působilo jako ka-

talyzátor. Stalo se symbolem svobody – to, co bylo 

režimem zakázáno (církev a víra), bylo povoleno. 

Anežka však byla uctívána již během svého 

života a  po celá další staletí. Nebála se jít vlastní 

cestou navzdory tlaku rodiny a společnosti – v tom 

bychom se od ní mohli učit. Byla a je uctívána i pro 

svou obětavost, což je vlastnost pro druhé lidi velice 

příjemná. Méně příjemné to může být pro člověka, 

který se obětuje. Pro národ je přínosné mít patrona 

jako průvodce, který chrání na cestách, ale nesmíme 

zapomínat na to, že 

to, co bychom pro 

sebe měli udělat 

sami, za nás svatá 

Anežka neudělá. 

Michaela Babková

Osmisetletý kult 
Anežčin
Je uctívána, je zbožňována, někteří 
do ní dokonce vkládají naděje na své 
spasení. Proč se však vlastně princezna 
rozhodla stát řeholnicí? A čím si 
zasloužila svatořečení?

Historia 
magistra vitae
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ka a Edvarda Beneše. Zemřel při koupání v moři na 

infarkt, je pohřben na Olšanských hřbitovech.

 Michaela Babková

Anny ve fi lmu Jsem 

děvče s  čertem v  těle 

(1933). Po komunis-

tickém puči se jako 

„buržoazní herečka“ ve 

fi lmu už příliš uplatnit 

nemohla. 

Ljuba Hermanová 

je považována za za-

kladatelku moderní-

ho českého šansonu 

a  poznamenala tvorbu 

dalších českých šanso-

niérek. V  padesátých 

a  šedesátých letech 

minulého století vystu-

povala na estrádách, 

v  různých vzpomínko-

vých televizních po-

řadech a  v  divadle Se-

mafor. Zpívala, tančila 

a předváděla gymnastické výkony až do pozdního 

věku. Diváky nikdy nepřestala udivovat svou neu-

věřitelnou vitalitou.  -marc-

František Hanus 
1916 – 12. května před 95 lety se ve Valašském Me-

ziříčí narodil český herec a režisér František Hanus. 

Jeho domovskou scénou bylo vinohradské divadlo 

v  Praze. Velkou popularitu mu zajistily role ve fi l-

mech Pražský fl amendr a Řeka čaruje. Hanus uměl 

dobře zpívat a hrát na kytaru a propagoval valaš-

ský lidový folklor.

Podnikáním k samostatné ČSR
1916 – 29. 5. zemřel Jan Otto, jehož dílo Ottův 

slovník naučný je největší českou encyklopedií 

a  dodnes dobrým zdrojem informací především 

o historii (reedice 1996–2003). Jako významný čes-

ký podnikatel přispěl k vítězství české ekonomiky, 

která se vzpamatovávala z německého útlaku. Pod-

poroval kulturu v rodné Přibyslavi.

Potopení britského velikána
1941 – 24. 5. došlo k  potopení britského křižní-

ku Hood. Původcem jeho zkázy byla ve své době 

jedna z  největších bitevních lodí světa Bismarck. 

V květnu 1941 se tato chlouba německého námoř-

nictva vydala na svou první plavbu, během níž se jí 

povedl tento husarský kousek. Po třech dnech byl 

však i Bismarck potopen.

Císař bez viny?
1946 – 3. 5. začal v  Tokiu Mezinárodní vojenský 

tribunál k  potrestání válečných zločinců na Dál-

ném východě. Celé řízení proběhlo podobně jako 

norimberský proces. Souzeno bylo 28 japonských 

zločinců a sedm z nich dostalo trest smrti. Jen císař 

Hirohito nesměl být obviněn, a proto byly výpově-

di obžalovaných upravovány. 

Program Apollo 
1961 – v  tomto roce byl vyhlášen americký pro-

gram pilotovaných kosmických letů, realizovaný 

americkým Národním úřadem pro letectví a  kos-

monautiku (NASA). Jeho cílem bylo přistání lidí na 

Měsíci a jejich návrat na Zem (to vyhlásil ve svém 

projevu z  25. května 1961 prezident USA John 

F.  Kennedy). Tohoto cíle bylo poprvé dosaženo 

v roce 1969. 

Atentát na Jana Pavla II.
1981 – 13. 5. byl spáchán atentát na papeže Jana 

Pavla II., původem Poláka, který podle italské poli-

cie připravila KGB. Nikdy to však nebylo dokázáno. 

Po 50 letech od události snad bude možné najít 

odpověď v  ruských archivech, zatím nedostup-

ných. V roce 1989 papež přispěl ke zhroucení ko-

munistických režimů v Evropě.

Patřil ke generaci anarchistických buřičů (po-

dobně jako P. Bezruč, F. Šrámek), kteří se v  litera-

tuře vyrovnávali s národnostními konfl ikty vypjaté 

doby 90. let 19. století. 

Vnitřně bojoval s tehdejší českou současností, 

kterou odmítal jako dobu zrazených ideálů a zba-

bělých kompromisů. Byl stoupencem „katastrofál-

ního“ řešení české otázky, počítajícího s násilným 

odtržením od rakouské monarchie. V  jeho díle se 

objevuje rozpor mezi voláním po činu a vědomím, 

že ideje nelze uskutečnit. 

Během 1. světové války byl vězněn pro velezra-

du. Ve vězení začala vznikat jeho nejlepší díla: sbír-

ka Lehké a těžké kroky a novela Krysař. Kvalita díla 

zřejmě souvisela i  s  tím, že Dyk dospěl k poznání 

nevzdávat se a uskutečňovat cíle, byť i malými kro-

ky. Z buřiče se stal tvůrcem. Skutečného zklidnění 

dosahuje až v poslední sbírce intimní a meditativní 

poezie Devátá vlna.

Působil aktivně jako politik v  národní demo-

kratické straně. Patřil mezi nejvýraznější  prvore-

publikové odpůrce tzv. hradní politiky T. G. Masary-

Ljuba Hermanová 

se narodila 23. dubna 

1913 v  Neratovicích. 

Její maminka byla 

nadšená ochotnice, 

která v  mladičké Lju-

bě rozvíjela umělecký 

talent. Ljuba vystudo-

vala gymnázium a  ze 

studií utekla rovnou 

k  divadlu. Jako hereč-

ka a  skvělá sopránová 

zpěvačka prošla de-

sítkou pražských a  mi-

mopražských divadel 

a scén. 

Ve fi lmu se popr-

vé objevila ve Weri-

chově a  Voskovcově 

komedii Peníze nebo 

život (1932), kde také 

zazpívala s  Hanou Vítovou slavnou píseň Život je 

jen náhoda. Do konce 30. let vytvořila různé hlavní 

i menší role, z nichž k nejznámějším asi patří role 

Kontroverzní vlastenec Dyk
V květnu před 80 lety zemřel Viktor Dyk, jehož nejznámější báseň Země mluví se 
řadí k nejlepším dílům vlastenecké lyriky: „… Tvá matka země otvírá náruč: možno 
bys jí zhrd? Prosím tě, matka tvá: Braň si mne, synu! Jdi, třeba k smrti těžko jdeš. 
Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš!…“

Děvče s čertem v těle
Ljuba Hermanová zemřela před 15 lety, 21. 5. 1996, a přitom jako by tu ještě byla. 
Její písně se dál hrají, každou chvíli ji můžeme vidět v nějakém fi lmu nebo nás 
udivuje svou úžasnou vitalitou ve starších televizních pořadech. 
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Národní zemědělské muzeum Praha zahájilo 

koncem dubna v  rámci Mezinárodního roku lesů 

v prostorách muzea v Praze na Letné svůj nejroz-

sáhlejší výstavní projekt v  historii. Jeho základní 

částí je výstava Co pamatuje strom a co lidé zapo-

mněli?, která je situována do velkého sálu v  prv-

ním patře muzea. Návštěvníci procházejí kmenem 

stotřicetiletého smrku, v němž se mohou pohybo-

vat na časové ose a seznamovat se s historií vybra-

ných lesnických oborů. Mohou si také prohlédnout 

kancelář fořta ze začátku 20. století nebo kancelář 

současného správce Lesů České republiky. V hlav-

ním sále probíhají doprovodné programy pro dět-

ské i dospělé návštěvníky. Součástí projektu Co pa-

matuje strom a  co lidé zapomněli? je interaktivní 

venkovní expozice O stromech a o lese, umístěná 

v revitalizovaném muzejním dvoře.  

V nově otevřených prostorách muzea v prvním 

a  třetím patře jsou instalovány další doprovodné 

výstavy, např. Staletí mysliveckých a  lesnických 

uniforem nebo třeba Vůně dýmu a  jehličí, sezna-

mující návštěvníky s historií a kouzlem lesních že-

leznic. 

Tento velký výstavní projekt, který byl realizo-

ván za fi nanční podpory státního podniku Lesy ČR, 

potrvá až do 30. října. 

www.nzm.cz

Zámek Troja
Jeden z nejkrásnějších barokních 
zámků ze 17. století v Čechách se 
nachází v  Praze-Troji. 

Stavba raně barokního zámku Troja byla za-

hájena v  roce 1679. Francouzský architekt Jean 

Baptiste Mathey ho vystavěl pro Václava Vojtěcha 

hraběte ze Šternberka. Hlavní sál zámku zaujme 

rozsáhlou freskovou výzdobou na téma vítězství 

Habsburků nad Turky u Vídně. Z něj vede velkolepé 

dvojramenné schodiště vyzdobené sochami přímo 

do rozsáhlého a pěkně udržovaného francouzské-

ho parku s terakotovými vázami. V současnosti se 

v zámku pořádají zajímavé výstavy.

Otevřeno: út–ne 10–18 hod. s  výjimkou pá 

13–18 hod., zahrada do 19 hod.

Zámek Troja
U Trojského zámku 1, 170 00 Praha 7
tel.: pokladna +420 283 851 614

Co pamatuje strom a lidé zapomněli?
Rok 2011 byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem lesů s cílem zvýšit povědomí 
o ochraně přírody a posílit ji. 

www.kampocesku.cz   6

KAM na výlet

U starýho Procházky nenajdete polotovary či růz-

ná dochucovadla. Jídelníček se mění podle ročních 

období a  vše je připraveno z  čerstvých surovin. 

Denně zde najdete i výborné polední menu. Může-

te se rozhodnout mezi restaurací se dvěma salonky 

nebo rustikálním sklepením s udírnou a grilem. Mi-

lovníci piva si mohou vybrat z půl tuctu točených 

piv od různých menších pivovarů. 

Ať už ke „starýmu Procházkovi“ zavítáte v době 

oběda, k večernímu posezení s přáteli nebo si zvo-

líte restaurant pro fi remní, soukromou či rodinnou 

oslavu, najdete tam nejen výborné jídlo a pití, ale 

také příjemnou atmosféru a milou obsluhu. Přijď-

te a pochutnejte si třeba na škvarkovém sádle se 

strouhanými jablky a cibulkou, italské cibulové po-

lévce, jehněčí kýtě na slanině a česneku a alpském 

trhanci s brusinkami a šlehačkou. Dobrou chuť!

www.c-k-restaurant.cz

Kulinářská 
cesta časem 
Dali byste si to, co se jedlo za císaře 
pána? V restaurantu U starýho 
Procházky můžete ochutnat speciality 
různých koutů rakousko-uherského 
mocnářství z doby před sto lety.

V  té době se ještě vařilo poctivě. Proto ani 



Samozřejmě, že se dají sehnat levné přívěsy, ovšem to by mohlo být na úkor 

pohodlí malých pasažérů, a  co je ještě horší, i  na úkor jejich bezpečnosti. Mezi 

elegantní a hlavně kvalitní vozíky patří CROOZER KID, model 2010. První přívěsy 

tohoto typu se na trhu objevily už před osmi lety a od té doby je výrobce neustále 

zdokonaluje. Poslední typ, který na náš trh dodává fi rma Dvě plus dvě, patří díky 

tomu ke špičkovým výrobkům. Vyniká až neuvěřitelnou variabilitou. Dá se samo-

zřejmě připevnit za kolo, ale můžeme ho použít i jako elegantní sportovní kočárek, 

v zimě ho na sebe můžou zavěsit běžkaři a v létě vyznavači joggingu nebo in-line 

bruslí. Na trhu jsou typy FOR 1 a FOR 2, určené pro jedno či dvě děti. Jízda v těchto 

vozících je maximálně bezpečná díky nízkému těžišti, pětibodovým bezpečnost-

ním pásům a masivním nárazníkům. Samozřejmostí je i velký prostor pro zavaza-

dla, který má podle typu obsah 70 nebo 100 litrů. Aby rodiče mohli jezdit i s těmi 

nejmenšími, dá se do sedaček umístit zvláštní vložka CROOZER MIMINKOVNÍK, 

která umožní vozit za sebou i novorozence. 

CROOZER KID FOR 1, verze 2010 stojí v základní výbavě 8 989 korun.

Dvě plus dvě s.r.o.
Nad soutokem 1, 143 00 Praha 4
tel.: +420 241 741 947, mobil: +420 602 292 490
www.dveplusdve.cz

Jezdí celá rodina
Celkem běžná situace – mladí manželé milují cykloturistiku, 
a tak každou volnou chvíli tráví na kolech. Pak ale přijde rodina 
a co teď? Mají se svého koníčka na čas vzdát, nebo jezdit každý 
sám, dokud dítě nevyroste? Není to třeba. Už řadu let jsou na 
trhu přívěsné vozíky, které umožňují vyjížďky i s hodně malými 
potomky. 
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Sklářské muzeum 
Osvobození 69
471 14 Kamenický Šenov 
tel.: +420 487 767 206 
www.muzeumskla.cz

Můžete zde vidět kolekci historizujících ověso-

vých křišťálových svítidel s tradicí výroby od roku 

1724, výstavy historické i soudobé, nakoupit sklář-

ské výrobky a publikace. 

Třetí muzejní noc ve Sklářském muzeu v  Ka-

menickém Šenově na téma Panská skála proběhne 

v pátek 10. 6. 

 – prohlídka netradičně osvětlené stálé expozice

–  David Wünsch – ukázka tvarování skla nad kaha-

nem 

 –  lampionový průvod 

–   Noc skla a světla ve Střední uměleckoprůmyslo-

vé škole sklářské 

 – výtvarná dílna 

 – občerstvení

Historie budovy Městského muzea v  Mimo-

ni, původně špitálu, spadá až do 17. století. Po 

katastrofálním požáru města roku 1806 zde bylo 

ubytováno duchovenstvo, probíhalo zde i  školní 

vyučování a  konaly se  zde bohoslužby. V  letech 

1964–1992 byla v jeho prostorách městská lidová 

knihovna. V  roce 2009 města Mimoň a  Zlotoryja 

z  Polska získala dotaci od EU pro projekt Rozvoj 

cestovního ruchu v  pohraničí. Pro návštěvníky 

nově vzniklého muzea je zde postupně připravo-

vána stálá expozice zaměřená na historii a přírodu 

Mimoně a jejího okolí. Součástí je i venkovní bota-

nická expozice bylinek a galerie, kde probíhají vel-

mi zajímavé výstavy. Od poloviny května do konce 

června zde bude k vidění například výstava obrazů 

známého českého komika, hudebníka, zpěváka 

a malíře Ivo Pešáka. Úvodní slovo na vernisáži pro-

nese Ivan Mládek. 

otevřeno: květen – říjen 

mimo pondělí 13–16 

so – ne 9–12/13–16

Městské muzeum
V Lukách 101, 471 24, Mimoň
tel.:+420 480 990 066
www.muzeummimon.cz

Sklářské muzeum Kamenický Šenov 
Muzeum je zaměřeno na ryté a broušené sklo od 17. století do současnosti, se 
stálou expozicí na téma Odkud pocházíme, kdo jsme, kam směřujeme.

Městské muzeum v Mimoni
Chceme vám představit jednu ze žhavých novinek mezi českými muzei, která 
vznikla v rámci programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Polskem. 

Vážení čtenáři,

stalo se tradicí, že mnohá naše muzea nejméně 

jednou ročně pořádají takzvanou muzejní noc. Pro 

mnohé návštěvníky je tento den příležitostí, jak 

bez ohledu na zavírací dobu muzea, po práci a po 

pravdě i zdarma navštívit to které muzeum. 

Dobré je vědět, že muzeum je chrám múz, 

(řecky mouseion), stálá nevýdělečná instituce ve 

službách společnosti a  jejího rozvoje. Otevřeno 

je veřejnosti a získává, uchovává, zkoumá a vysta-

vuje hmotné doklady o  člověku a  jeho prostředí. 

Účelem jsou studia, vzdělání, výchova a potěšení. 

Dělíme je na všeobecná (národní, vlastivědná) 

a specia lizovaná (podle oboru). 

Měli bychom poděkovat „muzejníkům“ za je-

jich poslání, které nám dává možnost seznámit se 

s vývojem toho, co bylo, aby mohlo být to, co je. 

S  respektem přistupujme k  vystaveným exponá-

tům, mnohdy jedinečným, jejichž cena není ani 

tak tržní, jako historická. Pamatujte, že když svou 

neopatrností v muzeu něco rozbijete a od zřízen-

ce s vytřeštěnýma očima se dozvíte, že se jednalo 

o artefakt ze 14. století, neutěšujte se tím, že už byl 

starý, proto se nic moc nestalo. Je tomu přesně na-

opak.  -lgs-

? 
Nejstarší muzeum v českých zemích založil 

J. L. Szersznik v Těšíně roku 1802, dnes 

Polsko (www.muzeumcieszyn.pl). Víte, které 

druhé naše nejstarší muzeum ho následovalo roku 

1814? Pokud ano, napište nám do 15. května na 

adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Pro 

tři ze správných odpovědí má redakce připraveny 

publikace ze své ediční řady. 

Jan Leopold Szersznik – Muzeum Śląska Cieszyńskiego
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Prácheňské muzeum 
v Písku
V pátek 3. 6. od 19 hod. propukne 
Muzejní noc se starými řemesly 
také v našem muzeu. Nositelé tradic 
lidových řemesel tu budou předvádět 
stará řemesla a zájemci budou moci 
jejich výrobky koupit. Vyhrávat jim 
k tomu bude dudácká muzika ze 
Strakonic nebo harmonikář pan Faktor. 
Občerstvení je zajištěno v Muzejní 
hospůdce, vstup na akci je zdarma.

Za nově pojaté expozice získalo v  roce 1996 

muzeum od Rady Evropy cenu Evropské muzeum 

roku, při procházce prostor na vás tak pravděpo-

dobně dýchne atmosféra pravěku a  doby slovan-

ské nebo píseckého venkova 19. století.

 V  prostoru mezi prvním a  druhým patrem je 

umístěn hodinový stroj z  roku 1768, který pravi-

delně odbíjí čtvrtky, půlky i celé hodiny a oživuje 

tak návštěvníkům pobyt v  muzeu ve dne v  noci. 

Na co se můžete těšit? Třeba na šestnáct olejoma-

leb českých panovníků, expozici Zlato v  Pootaví, 

Ryby a rybářství nebo na třicet chráněných území 

 Písecka. 

Prácheňské muzeum v Písku
Velké nám. 114, 397 24 Písek
tel.: +420 382 201 111 
e-mail: info@prachenskemuzeum.cz
www.prachenskemuzeum.cz

Muzeum Mladoboleslavska
Staroměstské nám. 1, 293 80 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 325 616
e-mail: ludek.benes@muzeum-mb.cz
www.muzeum-mb.cz

program
–  příjezd prezidenta T. G. Masaryka

–  dobová hudba a tanec

–  cvičení Sokola

–  promítání historického fi lmu a fotografi í

–  prohlídka prostor archivu včetně unikátní piaris-

tické knihovny

–  bezplatný vstup na všechny expozice a výstavy

připravujeme
10. 9. Staročeský jarmark

17. 12. Průvod tříkrálový

Ve večerním a nočním čase vás gotickými pro-

story Hrádku provedou průvodci v  tradičním slav-

nostním hornickém oděvu, kteří vám představí I. 

prohlídkový okruh Město stříbra, vypovídající o his-

torii a slávě královského horního města Kutné Hory. 

Prostřednictvím prohlídky nahlédnete i  do života 

tehdejší kutnohorské „podnikatelské šlechty“. 

Vaše noční toulky po 

Hrádku bude doprová-

zet kulturní doprovodný 

program obohacený o za-

jímavé kvízy a  soutěže 

o  ceny, např. poznávací 

kvíz K  čemu to sloužilo, 

Poznej minci hmatem atd. 

V  nočních hodinách bu-

dou zpřístupněny i  právě 

probíhající výstavy: Krá-

lovské stříbření – návraty 

do Kutné Hory lucem-

burské a  Archeologové 

ve středních Čechách. Při 

této výstavě se na okamžik můžete proměnit v ar-

cheologa hledajícího poklad. Během nočního pu-

tování nebude chybět ani stylové občerstvení. 

České muzeum stříbra
Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 159, www.cms-kh.cz

Muzeum Mladoboleslavska
V pátek 20. 5. od 19 do 24 hod. proběhne Mladoboleslavská 
muzejní noc v duchu první republiky.

České muzeum stříbra v Kutné Hoře 
Máte rádi dobrodružství, romantiku? To vše můžete zažít již na VII. Muzejní noci 
v Kutné Hoře na Hrádku, která bude zahájena dne 20. května ve 20 hod. a potrvá 
do 24 hod.
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Klub českých turistů Praha a Klub českých turistů Středočeská oblast
za podpory KČT oblast Plzeňského kraje a Jihočeského kraje

pod záštitou náměstka primátora hl.m.Prahy Mgr. Ivana Kabického

pořádá v sobotu 28. května 2011
celodenní turistickou akci pro všechny věkové kategorie

Kde se snoubí Berounka s Vltavou
PĚŠÍ TRASY: 
Start:  Jíloviště, restaurace Pod lesem, Pražská 31, 8:00 – 11:00 hod. - trasa 10 km
 Praha-Modřany, Obchodní nám., 9:30 – 12:00 hod. - trasa 13 a 21 km 
 Praha-Zlíchov, konečná tram, 10:30-12:00 hod. - trasa 10 km 

CYKLOTRASY:
Start:  Háje – metro C, u sochy kosmonautů, 9:30 – 10:30 hod. - trasa 35 km a 22 km
 Stodůlky – metro B, 10 – 11 hod. - trasa 22 km a 15 km

CÍL: 12 – 15 hod. Radotín, Turistická základna KČT Radotínský turistický klub

Ve 14:30 proběhne v místě cíle slití vod z povodí Vltavy a Berounky odebraných 
v Praze, středních, jižních a západních Čechách.

Informace: Turistické infocentrum KČT, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2
 email: info@kct.cz, www.kct.cz, tel./fax: 224 498 355; mob.: 736 754 030

Lázeňské město 
Poděbrady
Rok s rokem se sešel a lázeňské město 
Poděbrady opět otvírá hlavní lázeňskou 
sezonu. 

Děje se tak již tradičně vždy první májový den. 

Kromě lázeňských hostů jsme v Poděbradech při-

praveni přivítat i  další návštěvníky. Zejména cyk-

listé a vyznavači in-line bruslení si zde přijdou na 

své. Jízda po cyklistických stezkách v okolí města, 

ať už na kole nebo na kolečkových bruslích, láká 

každým rokem více a více návštěvníků všech věko-

vých skupin. Díky rovinatému terénu jsou místní 

trasy vyhledávány jak rodinami s dětmi, tak cyklis-

ty seniory. Kromě pohybu nabízíme i pestrou škálu 

kulturních a společenských akcí.

30. 4. – 1. 5. Slavnostní zahájení lázeňské sezony – 

Kolonáda – bohatý kulturní program

14. 5. Tour de Poděbrady – tradiční akce Klubu čes-

kých turistů, start 7–9 hod. na nádraží

21. 5. Pohádkový les – hravě turistická akce pro děti 

a rodiče

28. 5. Den dětí – DDM Symfonie

28.–29. 5. Poděbradské sportovní dny – triatlon, 

silniční běh, závody dračích lodí

3.–4. 6. Slavnosti krále Jiřího – historické slavnosti

11. 6. Hasičské slavnosti 

17.–19. 6. Národní šampionát mažoretek ČR – fi nále

Turistické informační centrum 
Jiřího nám. 19, 290 01 Poděbrady
tel: 325 511 946, e-mail: ticpodebrady@polabi.com
 www.mesto-podebrady.cz

Jarmila Vítoslavská se zabývá ši-

tím pravých hanáckých krojů. 

Sama říká, že se snaží ru-

kodělnou krásu hanácké 

výšivky nejen uchovat 

a  předat, ale podle zís-

kaných motivů i  vytvo-

řit. Stejně jako lidové kro-

je jsou i  perníčky specifi cké 

pro různé oblasti. Hana Kuželová 

navazuje na tradici pernikářů, kteří 

prodávali své perníky na poutích na 

Svatém Kopečku u Olomouce. Origi-

nální výtvory vznikají i v rukou Zdeň-

ky Giacintové, která vytváří širokou 

škálu textilních výrobků z  modrotis-

ku a kanafasu s motivy z přírody i li-

dového hanáckého umění. Velký dů-

raz na klasický způsob výroby je znát 

i  u  dřevěných hraček Josefa Sýkory. 

Rodina Poštulkových propaguje Ha-

nou loštickými tvarůžkovými 

moučníky, které nejenom 

dobře voní, ale i chutnají. 

V  Čelechovicích na Hané 

se můžete na farmě Ro-

zinka seznámit s  chovem 

koz a odnést si čerstvé kozí 

mléko. Čestný certifi kát zís-

kaly svíčky s  plastickým dekorem 

z  terapeutické dílny v  Nových Zám-

cích.

Než se vydáte na pěší či cyklis-

tický výlet do tohoto zajímavého 

regionu, podívejte se na stránky 

www.regionalni-znacky.cz, ať nepři-

jdete o to „pravé z Hané“. 

www.regionalni-znacky.cz

Regionální značky pro místní produkty – díl dvanáctý: 

HANÁ regionální produkt® 
V samém srdci Moravy leží Haná – krajina rozlehlých 
úrodných polí a chráněných lužních lesů. Již po generace 
se zde dědí láska k rodné půdě a tradicím, což napomáhá 
vzniku kvalitních domácích produktů, které můžete objevit 
díky značce HANÁ regionální produkt®. 
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Jaký typ kola byste doporučili 
na výlet po cyklotrase vedené 
v kopcovitém terénu po
nezpevněném povrchu?

a)  trekové
b)  horské
c)  silniční ?

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

www.kartografie.cz

Kč 89,-
Kč 89,-

Kč 89,-
Vaše odpovědi zasílejte do 15. května na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Tři autoři správných odpovědí od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografi e PRAHA, a. s.

Přijďte nad šálkem kávy besedovat s předními vědci na zajímavá témata!

PONDĚLÍ 16. KVĚTNA ÚTERY 17. KVĚTNA

ČTVRTEK 19. KVĚTNA  
 

STŘEDA 18. KVĚTNA  PÁTEK 20. KVĚTNA 

´
Týden Vědeckých kaváren v Středočeském kraji

  1 káva zdarma 

www.kampocesku.cz   11

KAM na výlet



Nechte se omámit 
jarem na Blatech

V květnu a červnu zaplavuje Naučnou 
stezku Borkovická blata nedaleko 
Veselí n. L. omamná vůně rojovníku. 
Chcete-li oblast Veselských blat poznat, 
přijměte naše pozvání na sobotu 21. 5. 

Jaro na Blatech 
Je to 12. ročník cykloturistické jízdy podmani-

vou blatskou krajinou, vedoucí přes svérázné ves-

nice s  typickou blatskou architekturou, ukázkou 

blatských krojů a  návštěvou Informačního centra 

JE Temelín. Trasy od 20 do 130 km. Start ve Veselí 

nad Lužnicí ve sportovním areálu U Hokejky od 8 

do 10 hodin. 

Den koní v Jezdeckém 
klubu Dolli Zálší

Chovatelská přehlídka různých plemen koní 

a kvalifi kace na mistrovství ČR ve formanské jízdě, 

těžkém tahu, ovladatelnosti a trojboji v jednospře-

ží. Bohatý doprovodný program, odpoledne voze-

ní dětí na koních zdarma. Začátek v 11 hodin.

Kdykoli se můžete vydat i na Greenway sel-

ského baroka, 36km okruh vedoucí z Veselí n. 

L. přes malebné vesnice tzv. Pšeničných blat se 

zajímavými zastaveními.

Bližší informace o ubytování, kulturních a spor-

tovních akcích ve městě a okolí získáte v našem in-

focentru. 

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

V kraji snad ani nenajdete oblast, která by cyk-

listy nelákala. Ať už to jsou roviny Třeboňska nebo 

málo známá místa v  příhraničí – na Jindřichohra-

decku a  Novohradsku. Přibývají kilometry tras 

podél Vltavy, Otavy, Lužnice a dalších řek, zdatné 

cyklisty odmění Šumava svým nadhledem, užiteč-

ným po návratu domů. A protože je cykloturistika 

oblíbeným způsobem, jak aktivně prožít svou do-

volenou, tak proč ne v jižních Čechách…  

kalendář cykloakcí 
7. 5. Otvírání cyklistické sezony

Lipensko  – Muehlviertel, Wellness hotel Frymburk

e-mail: info@hotelfrymburk.cz, 

www.hotelfrymburk.cz  

21. 5. Jaro na Blatech 

Nám. T. G. Masaryka 26, 391 81  Veselí nad Lužnicí 

e-mail: info@veseli.cz, www.veseli.cz 

21.–22. 5. Petra Voka výročí, naše kola roztočí

Volba pro Slavonicko, Julia Fučíka 361, 378 81  

Jindřichův Hradec

e-mail: befuc@centrum.cz, 

www.slavonice-vps.info  

28. 5. Sedláčkovou stezkou na kole i po vodě

Obec Zvíkovské Podhradí 25, 397 01  Písek

e-mail: ou.zvikov@c-mail.cz, 

www.zvikovskepodhradi.cz 

4. 6. Bicyklem za jádrem

ČEZ, Jaderná elektrárna Temelín

e-mail: infocentrum.ete@cez.cz, 

www.cez.cz/temelin 

18. 6. Od pramene Židovy strouhy k Lužnici

KČT Bechyně, 5. května 779, 391 65  Bechyně

e-mail: chaloupek.velo@seznam.cz 

25. 6. Na kole, kam oko ze Zlaté hory dohlédne

Ražice 98, 398 22  Písek

e-mail: zlatyvrch@zlatyvrch.cz, www.zlatyvrch.cz 

9.–10. 7. Borůvková cyklojízda při Borůvkobraní

Město Borovany, Žižkovo náměstí 107, 

373 12  Borovany, e-mail: kultura@borovany-cb.cz, 

www.borovany-cb.cz 

6. 8. Kolem kolem Netolic 

Město Netolice, Mírové náměstí 208, 

384 11  Prachatice

e-mail: starosta@netolice.cz, www.netolice.cz 

10. 9. Kolem historie severního Písecka

DSO severního Písecka, Čimelice 60, 398 04  Písek

e-mail: severni.pisecko@iol.cz, 

www.severnipisecko.cz 

21.–27. 9. Propagační jízda po Vltavské 

a Otavské cyklistické cestě

Nadace Jihočeské cyklostezky, Žerotínova 1, 

370 04  České Budějovice

e-mail: nadace@jihoceske-cyklostezky.cz, 

www.jihoceske-cyklostezky.cz

24. 9. Z Temelína a Strakonic na hrad Zvíkov

Ukončení cyklistické sezony v Jihočeském kraji

Nadace Jihočeské cyklostezky, Žerotínova 1, 

370 04  České Budějovice

e-mail: nadace@jihoceske-cyklostezky.cz, 

www.jihoceske-cyklostezky.cz

www.cyklotrans.cz (cyklobusy)
www.jihoceske-cyklostezky.cz  
www.jiznicechy.cz

Jižní Čechy, „ráj cyklistů“
Jižní Čechy jsou protkány hustou sítí cest pro cyklisty, které umožňují jízdu 
krajinou v ideálním tempu, aniž by člověk ztratil kontakt s jejími barvami, vůněmi 
a dalšími půvaby. Pavučinu cyklotras a cyklostezek doplňují rozvíjející se služby 
speciálních autobusů a půjčoven kol, které přibývají i na vlakových nádražích. 
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Stálicí této akce jsou i dračí lodě. V sobotu mů-

žete sledovat tréninky týmů i se sami svézt na těch-

to plavidlech, v  neděli vypukne oblíbený závod. 

Zájemci se mohou také těšit na soutěž „Robotem 

rovně aneb autíčka v parku“ či se projet po nové 

části Otavské cyklostezky.

Své dveře otevře Prácheňské muzeum v budo-

vě bývalého královského hradu, kde je nově k vidění 

mj. Galerie českých panovníků. Vynechat nemůžete 

Sladovnu – kulturní prostor se stálými expozicemi 

dětské ilustrace, kde budou připraveny dílny pro 

děti i dospělé. Doporučujeme také moderně obno-

vené prostranství Bakaláře s řadou archeologických 

nálezů a možností výstupu na věž děkanského kos-

tela s pohledem na Písek z výšky 42 m.

Podrobné informace vám poskytne informační 

systém cestovního ruchu Písecka www.icpisek.cz 

a stránky akce www.cipiskoviste.cz.

Infocentrum Písek
tel./fax: +420 382 213 592 
e-mail: icpisek@mupisek.cz

Kancelář destinačního managementu 
(rezervace pobytových balíčků)
tel.: +420 725 774 251, e-mail: blahova@cksaturn.cz

Pro ty malé budou letos připravena pískoviště 

se zábavným a  soutěžním programem v  Palacké-

ho sadech, řada loutkových a  jiných představení, 

sobotní putování Pohádkovým lesem či již tradiční 

nedělní zábavné odpoledne na Městském ostrově. 

Všichni se mohou těšit na symboly této akce – 

obří sochy z písku, v  jejichž podobě tentokrát do 

Písku zavítají Rožmberkové. Sochy budou k vidění 

na náplavce řeky Otavy u slavného píseckého Ka-

menného mostu. I bývalé královské město tak uctí 

tradici mocného jihočeského rodu a  zapojí se do 

projektu Rožmberský rok 2011.

Již od čtvrtečního večera až do neděle můžete 

v Písku navštívit řadu různých koncertních, fi lmo-

vých či tanečních vystoupení (Radůza, Anna K., 

Marsyas, Sto zvířat aj.).

Pokud vás lákají vody rybníků a mlýnských ná-

honů, můžete se vypravit do středověkého Hoslo-

vického mlýna, kde se čas zastavil a přijdete si jako 

v  pohádce, nebo k  mohyle Jana Žižky na břehu 

rybníka Markovec.  

Milovníkům toulek městskými zákoutími Stra-

konice nabízí procházku centrem s morovým slou-

pem na Palackého náměstí, bohatě zdobenými 

domy bývalé radnice, České spořitelny nebo domu 

U Hroznu na Velkém náměstí. 

Městské informační centrum Strakonice
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
tel.: + 420 383 700 700-1
e-mail: infocentrum@strakonice.eu
www.hradstrakonice.cz
www.strakonice.eu

náš tip pro vás
18. 5. Den otevřených dveří Muzea středního 

Pootaví

21. 5. vodní mlýn Hoslovice „Krajáč plný mléka“ 

– zpracování mléka, výroba sýrů a tvarohu

8.–9. 6. Strakonický dudáček

10.–12. 6. Dance show – taneční přehlídka

25. 6. Pivovarská pouť – neckiáda, soutěže

6.–7. 8. Rumpálování – středověké slavnosti 

Cipískoviště aneb Písek vás baví 20.–22. května
Srdečně zveme všechny zájemce do jihočeského Písku na zahájení letní turistické 
sezony, které již několik let nese název Cipískoviště, spjatý mj. se zlatonosným 
pískem, jenž kdysi dal městu jméno. Víkendová akce je zaměřená zejména na děti 
a jejich doprovod, na své si však přijdou všichni návštěvníci. 

Výlety Strakonickem
V podhradí středověkého strakonického hradu můžete objevovat malebnost 
jihočeské krajiny pěšky, na kole i po vodě. Především v horkém létě, když po 
prohlídce opustíte kamenné prostory Muzea středního Pootaví, je příjemný výlet 
podél řeky Otavy po Otavské cyklistické cestě nebo naučné stezce Podskalí. 

V letošním roce uplyne 20 let od postavení repliky Stonehenge

Hoslovický mlýn, kde byla natáčena pohádka Kouzla králů

www.kampocesku.cz   13

KAM na výlet



Slavnosti svobody 11
5.–8. května 2011

www.slavnostisvobody.cz

 Vzpomínkový akt „Díky Ameriko!“ – 16.30, Americká třída

 Tančíme v rytmu swingu – 18.30–22.00, nám. Republiky

 Kluby vojenské historie – atmosféra května 1945 

Proluka, Peklo, park za OC Plaza

 Convoy of Liberty – 11.00, Klatovská třída

7.–8. května

8. května

6. května

Prohlídky pivovaru Gambrinus 
celý den zdarma

Od 9 do 19.30 hod. vás zdarma provedou pivo-

varem Gambrinus. Nahlédnete pod pokličku slád-

kům při vaření piva. Poznáte suroviny, tradiční po-

stupy a  nejmodernější technologie, které stojí za 

nejrozšířenějším českým pivem. Neopakovatelný 

zážitek na vás čeká v unikátní interaktivní Gambri-

nus Aréně. Projedete se v čase na historickém ná-

klaďáku. V penaltovém rozstřelu si vyzkoušíte, zda 

Nebude chybět dobrá muzika
Pro zábavu vám na nádvoří pivovaru budou 

hrát známé kapely. Od 16 hod. V3ska, od 17.50 hod. 

Palice a Den otevřených dveří završí od 19.40 hod. 

plzeňská kapela Semtex.

Vstup na Den otevřených dveří pivovaru Gam-

brinus je zdarma. Prohlídky začínají v  Návštěv-

nickém centru na nádvoří plzeňského pivovaru. 

Zájemcům o  prohlídku doporučujeme rezervaci 

předem na telefonu +420 377 062 888.

Nedostanete se do Plzně právě 14. května? 

Prohlídku pivovaru Gambrinus nabitou akcí a  zá-

bavou si můžete užít každý cen po celý rok. Aktuál-

ní časy prohlídek zjistíte na uvedených kontaktech.

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

se dokážete zařadit mezi nejlepší střelce Gambri-

nus ligy. V souboji kytar si zahrajete na hlavní scé-

ně největšího českého festivalu po boku známých 

kapel Tři sestry nebo Kabát. 

Na závěr prohlídky na vás čeká ochutnávka 

piv Gambrinus. Na výběr máte  Gambrinus světlý, 

který v březnu v 19. ročníku prestižní soutěže Zla-

tý pohár PIVEX – Pivo 2011 získal ocenění Nejlepší 

české výčepní pivo, Gambrinus 11° Excelent nebo 

Gambrinus Premium. Během ochutnávky vám je-

den z pivovarských odborníků vysvětlí, jak se po-

zná kvalita piva a jak se o něj má správně pečovat. 

Budete mít možnost si pod odborným dohledem 

sami vyzkoušet čepování. 

Odpoledne plné soutěží
Od 13 hod. si můžete změřit svoje síly v Gam-

brinus městečku na nádvoří plzeňského pivovaru. 

Vyzkoušíte si například zápas sumo nebo se stane-

te gladiátorem. Také se můžete zapojit do netra-

dičních sportů, jako je jízda na miniskejtech, chůze 

na chůdách či závod na koloběžkách o pivní a jiné 

ceny.

Den otevřených dveří pivovaru Gambrinus
V polovině května vás zveme na výlet do Plzně. Mladší z plzeňských pivovarů 
– pivovar Gambrinus – připravil pro návštěvníky na 14. května Den otevřených 
dveří. A na co se můžete tento den těšit?
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Rozdovád jte se

na vod

na zemi

ve vzduchu

v Chomutov

www.eChomutov.cz
tipy na výlet • videa • fotogalerie

Jizerská magistrála (www.jizerskaops.cz) je 

hotovým rájem pro pěší, rodiny s kočárky, vozíčká-

ře, ale především pro cyklisty. Síť cyklostezek na-

bízí návštěvníkům poznat ze sedla kola ojedinělou 

krásu CHKO Jizerské hory, provede historií sklář-

ství, přírodními zajímavostmi, seznámí s kulturními 

a technickými památkami a nakonec prostřednic-

tvím rozhleden poodhalí nezapomenutelné da-

leké výhledy. Nesmíme zapomenout na další, pro 

Jizerské hory tolik důležité cyklotrasy, jakými jsou 

například Odra – Nisa, Hřebenovka nebo cyklos-

tezka Járy Cimrmana. 

Hledáte-li užší kontakt s  přírodou a  máte-li 

rádi zvýšenou hladinu adrenalinu, pak tou správ-

nou volbou pro vás je Singltrek pod Smrkem 

(www.singltrekpodsmrkem.cz). Přírodní stezku vi-

noucí se terénem po vrstevnicích a splývající s kra-

jinou najdete na úbočí Smrku, nejvyššího vrcholu 

české části Jizerských hor.

Přijeďte si do Jizerských hor aktivně odpoči-

nout a zažít mnoho nezapomenutelného.

Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jab-

lonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko.

www.jizerky.cz

Mezi nejzajímavější květnové akce patří:

Jindra Husáriková – u příležitosti životního jubi-

lea slavné malířky bude od 29. dubna do 26. května 

k  vidění v  galerii Kryt pod radnicí výstava obrazů 

s názvem Umění malby.

Výstava minerálů a hornické historie – ve čtvr-

tek 12. května bude v  16 hod. zahájen vernisáží 

již 17. ročník tradiční výstavy minerálů a hornické 

historie v prostorách kláštereckého zámku. Výstava 

potrvá do 30. září.

 Zahájení lázeňské sezony – v sobotu 21. května 

se od 12.30 hod. uskuteční zahájení lázeňské se-

zony 2011 v areálu Lázní Evženie. Tato každoroční 

městská slavnost láká svým programem, příjem-

ným prostředím a atrakcemi pro děti. Vystoupí hu-

dební soubory ze ZUŠ Klášterec nad Ohří a z part-

nerské německé obce Grossrückerswalde. Součástí 

bude každoroční divadelní vystoupení souboru 

Klas o objevení pramene Evženie se spoustou do-

bových kostýmů a  spolkem ostrostřelců. V  odpo-

ledních hodinách vystoupí oblíbená cimbálová 

moravská skupina Hradišťan, proběhne svěcení 

minerálních pramenů místním farářem a  zlatým 

hřebem programu bude Ilona Csáková se skupi-

nou Laura a její tygři.

Město Klášterec nad Ohří připravuje v termínu od 

1. do 10. července již 7. ročník hudebního festiva-

lu Klášterecké hudební prameny s  Jaroslavem 

Svěceným.

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 86
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 376 431
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.goklasterec.cz

Horská chata 
EMERAN Klíny***

Nabízíme ubytovací a restaurační služby, pro-

voz sauny, whirlpool, masáže. Pořádáme fi remní 

školení, teambuildingové akce, večírky, svatby a 

rodinné oslavy. V areálu můžete využít širokou na-

bídku letních i zimních sportů.

Možnost zakoupení dárkových poukazů na 

všechny nabízené služby. Pro ubytované hosty 

máme speciální nabídky na atrakce v okolí. 

Ceny za ubytování již od 300 Kč za osobu. 

Těšíme se na vás!

www.kliny.cz

Májová pozvánka do Klášterce nad Ohří
Město Klášterec nad Ohří, kde již byla zahájena turistická sezona, zve všechny 
návštěvníky a turisty. V jarních a letních měsících je připravena řada zajímavých 
kulturních akcí, muzejních výstav či městských slavností. 

Náhorní planiny Jizerských hor 
defi nitivně odložily bílý závoj 
a vytvořily tak prostor nejen 
probouzející se přírodě, ale i prvním 
nedočkavým výletůchtivým 
návštěvníkům. 

Jizerské hory 
cyklistům
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Půjčovny jízdních kol ČD jsou až na výjimky otevřeny od

začátku dubna do konce října. Bez zbytečných starostí 

o vlastní kolo přijedete vlakem do centra oblíbených cyklotu-

ristických destinací a přímo na nádraží si můžete kvalitní 

bicykl vypůjčit. Kolo si raději předem rezervujte – po telefonu 

nebo e-mailem. Vyhnete se tak zklamání, že podobný nápad 

mělo před vámi více výletníků a na vás už žádný bicykl nezbyl. 

KOLIK ZA NĚJ ZAPLATÍTE?

Ceny půjčovného nejsou všude stejné. V závislosti na regionu 

stojí půjčení kola na celý den od 99 do 180 Kč. V mnohých 

půjčovnách kol můžete uplatnit slevu Rail plus, která cenu 

půjčovného podstatně sníží. Výhodnější jsou také ceny pro 

skupiny a rodiny s dětmi. Půjčení kola má však i další výhody. 

SLUŽBY, KTERÉ JSOU ZDARMA

Předně nezaplatíte nic za přepravu svého vlastního kola. Navíc 

můžete vypůjčené kolo bezplatně dopravovat vlakem 

po vybraných železničních tratích a přiblížit se tak s ním k cíli 

vašeho putování. Stejně tak – tedy bez placení poplatku – lze 

využít na vybraných nádražích i služeb úschovny zavazadel

ČD. Třeba když vás přepadne hlad a nechcete nechávat 

bicykl před restaurací bez dozoru.  

DVA DOKLADY A ZÁLOHA

Unaveni po celodenním výletu v sedle bicyklu nemusíte 

kolo vracet na místo, kde jste si ho vypůjčili. Lze ho 

jednoduše vrátit i na jiných nádražích, pokud vás k nim 

trasa vašeho výletu dovedla. Dostanete samozřejmě zpět 

zálohu (za jedno kolo 1000 Kč), kterou jste složili při 

zapůjčení kola. A jedno upozornění na závěr: nezapomeňte 

si doma dva osobní doklady (občanský průkaz, řidičský

průkaz, pas apod.). Jsou vyžadovány pro sepsání nájemní 

smlouvy na kolo.    

Již devátým rokem otevřely České dráhy půjčovny jízdních kol v turisticky 

atraktivních regionech. V letošním roce si jízdní kolo můžete vypůjčit 

v 9 krajích na téměř 80 nádražích po celé republice. 

  SLUŽBA, KTEROU OCENÍTE

Půjčovny jízdních kol ČD

PŮJČENÍ KOLA NA CELÝ DEN 
OD 99 DO 180 KČ
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České dráhy, Váš osobní dopravce
    www.cd.cz      840 112 113 

VÝHODY PŮJČOVEN KOL

■  k půjčení jsou kvalitní trekingová a horská kola

■  po vybraných železničních tratích přepravíte 

 vypůjčené kolo zdarma

■  zdarma můžete vypůjčené kolo uschovat v úschovně  

 zavazadel ČD

■  kolo je možné vrátit i jinde, než jste si ho vypůjčili

■  máte možnost si kola v půjčovně předem rezervovat 

 na www.cd.cz/cdbike

Bližší informace o službě, otevírací době, podmínkách, cenách 

půjčovného a kompletní seznam půjčoven najdete na 

www.cd.cz/cdbike. 

PŘEPRAVA KOL VE VLACÍCH ČESKÝCH DRAH

Jste-li zarytí bikeři a na jiném než vlastním kole byste si pocit 

z jízdy neužili, pak i pro Vás České dráhy mají službu, a to 

úschovu během přepravy (symbol kufru) nebo si můžete kolo 

vzít do vlaku jako spoluzavazadlo (symbol kola). V letošním 

roce ČD rozšířily počet spojů s přepravou jízdních kol.

PŘEPRAVA KOLA JAKO SPOLUZAVAZADLA 

■  nejjednodušší přeprava ve vlacích označených symbolem 

 jízdního kola (v omezené míře i v dalších osobních  

 vlacích, rychlících a expresech)

■  cestující si sám kolo naloží a vyloží z vozu, který je  

 označen piktogramem jízdního kola

■  cena za přepravu kola jako spoluzavazadla je 25 Kč za  

 jeden vlak nebo 50 Kč na celý den a jízdenku je možné 

 zakoupit v pokladně nebo bez přirážky u průvodčího ve  vlaku 

  

KOLO V ÚSCHOVĚ BĚHEM PŘEPRAVY 

■  cestující předá a následně si v cílové nebo v přestupní 

 stanici vyzvedne jízdní kolo u služebního vozu 

 u našeho zaměstnance 

■  cestující si může koupit jízdenku na jeden vlak   

 za 30 Kč nebo celodenní doklad za 60 Kč

 (pokud zákazník kombinuje při své cestě vlaky 

 s přepravou spoluzavazadel a úschovou, pak platí 

 tento doklad pro obě služby)

S kolem lze cestovat také do zahraničí. Zvýhodněný doklad 

pro jízdní kola lze dokoupit k většině zvýhodněných 

příhraničních jízdenek. Pro více informací navštivte web

www.cd.cz 

Půjčovny jízdních kol Českých drah 

najdete v kraji Vysočina, 

Karlovarském, Jihočeském, 

Královéhradeckém, Pardubickém,

Olomouckém, Moravskoslezském, 

Zlínském a Jihomoravském.
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Arnošt Vašíček
Planeta záhad

Jan Solpera
Komplikovaná proměna 

Jak se z Pětasedmdesátníků v letech 1918–1920 stali Devětadvacátí a nejen o nich

Miloslav Jirků

Dědečku, povídej… 

Babičko, povídej…

Povídej…

Cykloprůvodce Olomouckým krajem

Nejkrásnější trasy, výškové profi ly, tipy na zajíma-

? 
Víte, jak se jmenuje hlavní město ostrova 

Bali? Pokud ano, napište nám do 15. 5. 

na adresu redakce nebo na 

info@kampocesku.cz. Pro tři ze správných 

odpovědí má Edice ČT 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.

Kniha Planeta záhad s podtitulem „Fakta, otazníky, 

hypotézy“ předkládá odvážné teorie týkající se ce-

lého lidstva a naší planety. Věrohodnost podtrhuje 

více než sto autentických fotografi í a  ilustrací – 

mimo jiné neznámých humanoidních tvorů z Peru, 

Mexika a Indie, tajemných kovových bytostí z Čech, 

záhadných starověkých artefaktů a unikátních zá-

běrů zjevení, duchů a  přízraků. Navíc platnost 

některých hypotéz, které autor předložil v televiz-

ním cyklu Planeta záhad, prokázaly nové archeolo-

gické nálezy a vědecké objevy. Žili na ostrově Bali 

potomci trosečníků z hvězd? Podaří se odhalit přís-

ně tajný vchod do křišťálové pyramidy? A k čemu 

sloužily svatyně démonů?

Pevná vazba s potahem, 208 stran, 329 Kč

Tato publikace je věnována událostem z prvních let existence 

Československé republiky, které prožili „muži ve zbrani“ na jihu 

Čech nebo na jiných místech republiky. Píše se zde o proměně 

bývalého jindřichohradeckého rakousko-uherského pěšího 

pluku č. 75 v pluk Československé armády č. 29 a o nasazení to-

hoto pluku v bojích na Slovensku, ale také o jiných vojenských 

útvarech, u  kterých byli bývalí Pětasedmdesátníci zařazeni, 

nebo o útvarech, které tehdy operovaly v jižních Čechách. Au-

tor se nevyhýbá ani popisu méně slavných událostí, jako bylo 

například rabování v Jindřichově Hradci. Zvláštní pozornost je 

věnována československým domobraneckým praporům, kte-

ré vznikly v Itálii po skončení 1. světové války a byly rozpuštěny 

v  létě 1920. Kniha obsahuje mnoho reprodukovaných doku-

mentů, fotografi í, plánů a  map. Všechna uvedená fakta jsou 

doložena často poprvé zveřejněnými archivními materiály.

Cena: 390 Kč

Knihu si můžete objednat na poštovní adrese Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo nám. 19/1, 

377 01 Jindřichův Hradec nebo na e-mailu muzeum@mjh.cz.

Soubory pověstí z Pelhřimova a jeho širokého okolí, 

které autor posbíral a stylisticky upravil. Jako zdro-

je mu posloužily regionální publikace, vlastivědné 

sborníky i ústní vyprávění pamětníků a občanů na-

šeho kraje. Knihy jsou určeny zejména dětem. 

vosti… Cykloprůvodce vám nabídne pestou paletu 

cyklistických tras, které vás provedou rovinatým te-

rénem v údolí řek Moravy nebo Bečvy, či trasy, které 

míří za poznáním zámků i přírodních parků. Najdou 

se zde ale i trasy pro vyznavače horských terénů.

Knihu si můžete objednat na adrese Kulturní 

zařízení města Pelhřimova, Třída Legií 1115, 

393 01 Pelhřimov nebo na e-mailu kultura@kzpe.cz. 
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Ale salvy, které se ozývaly z popraviště, prozra-

dily, že jdou na smrt. Velké štěstí v nastalém zmatku 

však měli ti z vězňů, kteří nedopatřením na vyvolá-

vání dozorců nereagovali a následně se ukryli. Po-

praveno tak nakonec bylo 51 ze 70 vězňů. Jedním 

Absurdní na celém případu je, že stejného dne 

byl dobyt Berlín sovětskými vojsky a  porážka na-

cistů byla otázkou dní. Pouhých šest dní před pří-

chodem Rudé armády do Terezína tu však z příka-

zu pražského gestapa přišlo o život 51 především 

mladých lidí angažovaných převážně v levicových 

odbojových organizacích. 2. května přijeli do Malé 

pevnosti dva úředníci pražského gestapa a na je-

jich seznamu bylo 70 jmen označených poznám-

kou XYZ. Byla to jména lidí určených k  likvidaci, 

kteří byli drženi na IV. dvoře Malé pevnosti v cele 

č. 44. Mylně se však domnívali, že stejně jako o den 

dříve tuberkulózní vězni i oni budou propuštěni na 

svobodu. 

Bylo by snadné říci, že se jednalo o popravu poslední, ale její rozměr se zapsal 
do dějin věznice gestapa v Malé pevnosti černým písmem. Jednalo se o největší 
popravu v její historii, která proběhla 2. května 1945. Akt položení věnců na 
bývalém popravišti se letos koná 15. května v 9 hodin. 

Poslední poprava 
v Malé pevnosti Terezín

z popravených však byl také významný konfi dent 

gestapa Jaroslav Fiala, komunistický funkcionář, 

který vydal tajné policii, a  tak i  koncentrákům či 

šibenicím na 1 500 lidí. Ve snaze zajistit si koncem 

války alibi byl zatčen a převezen do věznice gesta-

pa v Malé pevnosti, kde čekal na osvobození. Stalo 

se však, že i on byl vyveden na popraviště a zastře-

len. Popravených tak bylo ve skutečnosti 52, ale 

počítat Fialu k antifašistům popraveným 2. května 

1945 lze jen těžko. 

Poprava proběhla v souladu s plánem nacistů 

známým jako „spálené země“, který zahrnoval ni-

čení důležitých hodnot, objektů, zařízení včetně 

evakuací vězňů do oblastí vzdálenějších od fronty. 

Z  rozhodnutí říšského protektora Franka byl vy-

pracován seznam nebezpečných vězňů, opatřený 

poznámkou XYZ. Znamenalo to likvidaci nepoho-

dlných osob bez soudů, na které nacistům na jaře 

1945 už nezbýval čas. Frank tak nesplnil Kalten-

brunnerův příkaz vydaný koncem dubna 1945 po 

jeho návštěvě Terezína, který zakazoval popravy 

neodsouzených vězňů. Podrobností o popravě 

2.  5. 1945 se dochovalo jen málo. Víme, že nej-

mladšímu popravenému bylo 18 a nejstaršímu 57 

let, nacházely se mezi nimi i 3 ženy. Jejich těla byla 

zpopelněna v  krematoriu litoměřického koncent-

račního tábora. Tři dny poté opustili Terezín dozorci 

a  strážní rota SS. Popel obětí byl na podzim roku 

1945 uložen pod ústředním pylonem Národního 

hřbitova před Malou pevností. 

zdroj: Památník Terezín, foto: Luděk Sládek, 

dobové foto: fotoarchiv Památník Terezín

www.pamatnik-terezin.cz

Převoz popela obětí poslední popravy

KAM do regionu
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Zábavně-naučné centrum iQpark, které je 

prvním science centrem v  České republice, si 

zakládá na interaktivnosti a  hravosti většiny ex-

ponátů. Návštěvníci, mezi kterými zdaleka ne-

jsou jen školáci a  rodiny s  dětmi, ale lidé všech 

věkových skupin a nejrůznějších zájmů, zde mají 

možnost si na exponáty sahat, komunikovat a ex-

perimentovat s nimi za využití všech smyslů. Po-

znávají při tom nejen sebe sama, ale i nejrůznější 

zákonitosti jevů, se kterými se setkávají v každo-

denním životě. Ohlasy jsou zajímavé: například 

že až zde někteří pochopili Pythagorovu větu, jak 

funguje splachovací záchod nebo jak vzniká elek-

trický proud... 

Ne, nemusíte se obávat, nikdo vám nebude 

v  prostorách iQparku zjišťovat vaše IQ, jak by se 

podle názvu centra mohlo zdát, ani zde nejsou jen 

samé technické a naučné exponáty. Jsou tu i desít-

ky kvízů, hlavolamů, zajímavostí a  kuriozit, vodní 

hrátky, labyrinty, optické a  jiné klamy. Chcete-li, 

můžete poznávat hlasy ptáků, zahrát si elektro-

nické pexeso nebo si vyzkoušet různé triky, jak se 

třeba pomocí tzv. klíčování stanete moderátorem 

televizní předpovědi počasí.

Podnětem k rozšíření iQparku nebyla jen am-

bice udržet dominantní postavení v  této oblasti, 

ale hlavně snaha uspokojit stále rostoucí zájem ná-

vštěvníků. Vždyť ročně jich sem přijde na 120 000, 

a to nejen z Česka, ale i z Německa a Polska.

Nové prostory iQparku, které rozšířily stávají-

cí výstavní plochy na dvojnásobek, byly otevřeny 

28.  března, v  den výročí narození učitele národů 

– Jana Amose Komenského. Toto datum bylo vy-

bráno záměrně, neboť právě Komenského ŠKOLA 

HROU je základním mottem tohoto centra vědy 

a zábavy. A jak potvrzují již celé čtyři roky jeho exis-

tence, je stále živé a aktuální.

Úplnou novinkou iQparku jsou i  zábavné po-

kusy a  víkendové workshopy, demonstrace van 

de Graaff ova generátoru, Teslova transformátoru 

a  různé pokusy s  elektřinou či chemické experi-

menty. Při nich si jejich účastníci mohou sáhnout 

na 500 tisíc voltů, při pokusech s  kapalným dusí-

kem kladivem rozbouchat růži na prach nebo změ-

nit rajče na pingpongový míček... 

Rozšířený iQpark přináší do nové sezony nejen 

desítky nových exponátů, ale i novou kvalitu v po-

době dalšího zatraktivnění již tak bohaté nabídky 

využití volného času všech generací. Najdete ho v li-

bereckém zábavním komplexu Centrum Babylon. 

Otevřeno je denně včetně sobot a nedělí, vždy 

od 10 do 20 hodin.

www.iQpark.cz

Babylonský 
iQpark expanduje

Chcete si poležet na ostrých hrotech fakírova lože, podívat se termovizí, jaké 
teplo vyzařuje vaše tělo, vystřelit si z elektromagnetického děla, mísit barvy nebo 
si změřit, jaký máte stisk, postřeh, paměť? To vše a desítky dalších experimentů, 
pokusů a měření si můžete vlastními silami, zručností a umem vyzkoušet na 
exponátech v nových prostorách a expozicích libereckého iQparku.
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G  Speciální cenová nabídka s platností 
od 1. 5. do 30. 6.

Přijeďte si odpočinout do rozkvetlých 
Lázní Poděbrady, a. s.

Nechte se hýčkat lázeňskými 
procedurami, masážemi a wellness. 

To vše v luxusním Hotelu Zámeček**** 
za speciální jarní cenu. 

V ceně pobytu je zahrnuto:
G  ubytování 6 dní/5 nocí, neděle/pátek
G  polopenze

Wellness procedury: 
G  klasická částečná masáž
G  uhličitá koupel
G  refl exní masáž plosky nohy
G  medová koupel

Jarní wellness relaxace
V Hotelu Zámeček můžete využít speciální slevovou nabídku.

Jako bonus zdarma od nás dostanete vstupenku do infrasauny. 
Pobyt bez příplatku za jednolůžkový pokoj.

Pro zpříjemnění volných chvil můžete využít hotelové restaurace 
– aktuálně vytvořeného speciálního gurmánského menu. 
Celková cena za osobu: 4 900 Kč

Rezervace: 
tel.: +420 325 606 500
e-mail: ck@lazne-podebrady.cz

www.lazne-podebrady.cz
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ně) je v kraji samozřejmě mnohem více, kompletní 

informace o síti cyklostezek a cyklotras najdete na 

www.vychodnicechy.info. 

Jízda na koni
Koně jsou ve východních Čechách všude a je 

to možná i tím, že region je pro koně již předurčen. 

Potvrzuje to i fakt, že mnohá města mají ve svém 

znaku koně jako symbol odvahy a síly. Není náho-

da, že nejstarší hřebčín v České republice je v Klad-

rubech nad Labem, nejtěžší dostih kontinentu je 

Velká pardubická steeplechase a že muzeum koní 

je právě ve Slatiňanech. A už vůbec není náhoda, 

že právě ve východních Čechách jezdecké/koň-

ské/hippo stezky prožívají velký boom. Značené 

jezdecké stezky (bílý čtverec s modrým, červeným 

nebo žlutým kruhem uprostřed) se ve východních 

Čechách táhnou v  délce téměř 600  km. Region 

protíná tzv. páteřní jezdecká stezka, která začíná 

ve Vídni, prochází jižními Čechami do Čech vý-

chodních s  jezdeckou křižovatkou na ranči LL 

Kovářov. Místní jezdecké stezky a  okruhy křižují 

Chrudimsko, Pardubicko, nové trasy pro milovní-

ky jezdecké turistiky vznikají například v Orlických 

horách, na Podzvičínsku či v Železných horách. Po-

stupně vznikají úvaziště, stanice, ve kterých může-

te přespat vy i váš kůň, a dokonce i půjčovny, kde 

je možné si koně na putování po kraji pronajmout. 

Lidé tak mohou strávit v sedle koně i několik dní 

a poznávat nová místa.

Přijeďte se podívat
tam, kde jste ještě nebyli

Na kole
Pardubický kraj je velmi vyhledávaným regio-

nem pro cykloturisty. Může za to neustále se roz-

šiřující síť cyklostezek. Vybrat si můžete z  bohaté 

nabídky tras od náročných horských masivů až po 

relaxační cesty rovinatými částmi. Vůbec nezáleží 

na tom, jestli jste vyznavačem silniční cyklistiky, 

nebo nadšencem, který se kochá krásou okolní 

krajiny ze sedla bicyklu. Aktuální přehled všech 

cyklostezek naleznete na ofi ciálním turistickém 

portálu Pardubického kraje www.vychodnicechy.

info. 

Na bruslích
V  kraji funguje i  několik cyklostezek, které 

v hojné míře využívají i in-line bruslaři. Velmi vyhle-

dávanou a vysoce frekventovanou je třeba cyklo-

stezka Ústí nad Orlicí – Letohrad nebo cyklostezka 

Pardubice – Ráby. Stezek pro cyklisty (a nejen pro 

Vytáhněte ze skříní krátké rukávy a šortky, jaro je tu… A s ním i pestrá nabídka 
Pardubického kraje, jak aktivně strávit volný čas. 

www.kampocesku.cz   22

KAM do regionu



šími místy dané oblasti, rozšiřující vaše povědomí 

a znalosti o prostředí, v němž žijeme a v němž žili 

naši předkové. Krásy našeho kraje si můžete vy-

chutnat také z vyšších míst prostřednictvím rozhle-

den a  městských věží. Získáte tak pohled na pře-

krásnou a členitou krajinu od rovin až po hornatiny 

nebo na historická jádra měst. 

Wellness
Co by to bylo za aktivní dovolenou, kdybyste 

svému tělu po pořádné túře nedopřáli uvolňu-

jící masáž, perličkovou koupel, parní lázně, sau-

nu a  další procedury, které nabízí nejen lázeňské 

a  wellness hotely východočeského regionu. Rela-

xační a  wellness pobyty patří mezi nejvyhledáva-

nější způsoby využití volného času a jsou ideálním 

relaxačním doplňkem aktivní dovolené. 

Koupání
V regionu se nachází mnoho míst vhodných ke 

koupání – od známých přehrad Pastviny, Seč přes 

letní či kryté bazény s tobogany a jinými atrakcemi 

ve městech až po zatopené pískové lomy pro vy-

znavače kultury plavkami nespoutaného lidského 

těla či jen hledající osamělé klidné místo.

Turistika
Pardubický kraj nabízí hustou a kvalitně znače-

nou síť turistických tras. Ty jsou napojeny na nauč-

né stezky seznamující návštěvníky s nejzajímavěj-

Adrenalin
Pro ty z vás, kteří chtějí zažít trochu toho adre-

nalinu, se u nás také jistě něco najde. V kraji fungu-

je několik lanových center, která nabízejí nevšední 

zážitek. Můžete vyzkoušet různé překážky a stano-

viště, které spojuje jediné – netradiční výzva. Při je-

jich překonávání si přijdou na své všichni – milov-

níci adrenalinu, skupiny kamarádů, pracovní týmy 

i  rodiny s  dětmi. V  kraji najdete i  několik hřišť na 

paintball, skateparky, střelnice, golfová hřiště atd.

Kolo, in-line brusle, jízda na koni, golf, vodác-

tví, koupání, adrenalinová zábava nebo třeba je-

nom obyčejná pěší turistika. To vše má jednoho 

společného jmenovatele – tím je aktivní dovolená. 

Jako balzám na duši pak zapůsobí návštěva ně-

které z  mnohých historických kulturních pamá-

tek, kterými je kraj doslova posetý. Toto všechno 

v  kombinaci s  krásnou krajinou a  pohostinstvím 

místních lidí vám nabízí náš Pardubický kraj. Při-

jeďte a vyzkoušejte ho… 

klikněte na

www.vychodnicechy.info
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vě a relaxaci. Okolí Bohdanče poukazuje na tradici 

rybníkářství, vycházející z  osvícenosti Pernštejnů. 

Věhlas národního hřebčína v Kladrubech, ušlechti-

lost a grácii místních koní není třeba zvláště zdůraz-

ňovat. Mimořádným zážitkem je i návštěva zámku 

v Cholticích. Pro veřejnost je otevřen prohlídkový 

okruh jižním křídlem, ve kterém se nachází uni-

kátní barokní kaple sv. Romedia a obnovené vlas-

tivědné muzeum  s  jedinečnou barokní lékárnou, 

originálními barokními skvosty i  archeologickými 

nálezy. Dále je v jihozápadním nároží zpřístupněna 

expozice „Svět loutek vodníků a černého divadla“. 

Zámek je obklopen rozlehlým parkem přecházejí-

cím v zámeckou oboru. Ale to stále není všechno… 

Zbývá už jen jedno – naplánovat si víkend na 

Pardubicku a sami se přesvědčit o tom, že turistic-

ká oblast Pardubicko má velký potenciál, který je 

třeba podrobně prozkoumat.

Pardubice Region Tourism
regionální infocentrum
nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice
otevřeno: po – pá 8–18; so – ne 9–18
tel.: +420 466 768 390, mobil: +420 775 068 390
e-mail: region@ipardubice.cz
www.ipardubice.cz; www.pardubice.eu
www.visitpardubice.com; www.pardubicko.info

Pardubicko je krásná část Čech, která vedle krajského města s hodnotným a citlivě 
upraveným historickým centrem nabízí také zajímavosti okolní krásné polabské 
krajiny. Předností turistické oblasti Pardubicko je její snadná dopravní dostupnost 
jak z hlavního města a všech koutů republiky, tak z hlavních měst okolních zemí. 
Všudypřítomný je v Pardubicích také odkaz Ing. Jana Pernera, který dal městu do 
vínku významné postavení železničního uzlu. 

serveru iDNES.cz titul nejkrásnější památky Pardu-

bického kraje. „Zajistit štěstí“ sobě i svým blízkým 

můžete také na zámku, tedy pokud si pohladíte 

bronzový reliéf Štěstěny Vrtkavé (Fortuna Volubi-

lis), který podle nástěnné malby z  doby Vojtěcha 

z  Pernštejna vytvořil mladý sochař Bohumil Eliáš. 

Dětem je tu určena expozice hraček „Bylo neby-

lo…“ nebo „Příroda východního Polabí“. 

Procházku městem všem návštěvníkům 

usnadní Stezka Viléma z Pernštejna, čítající 10 za-

stávek u  nejvýznamnějších památek, opatřených 

informačními panely v českém a anglickém jazyce. 

Pro zájemce o  pohodlnější možnosti jsou v  infor-

mačním centru u  Zelené brány připraveny multi-

mediální audioguidy, které jsou schopny v českém, 

německé a  anglickém jazyce provést návštěvníky 

historickým jádrem a zasvěceným výkladem a  řa-

dou fotografi í jim poutavou formou přiblížit histo-

rické skutečnosti a souvislosti.

Příjemné překvapení na vás čeká v Domě U Jo-

náše, kde je znovu otevřena expozice Východočes-

ké galerie, která po rekonstrukci nabízí výstavní 

projekt „Václav Boštík“. Město i  jeho okolí budete 

mít jako na dlani z vyhlídky Zelené brány. Její pro-

story jsou navíc doplněny expozicí z  pohádkové 

dílny výtvarnice Vítězslavy Klimtové, připomínající 

historii vzniku pardubického znaku, odehrávající 

se uprostřed bitvy u Milána. 

Tím však nabídka Pardubicka nekončí. Nemů-

žeme opomenout Lázně Bohdaneč, které nejen 

díky snadné dostupnosti městskou hromadnou 

dopravou (trolejbus č. 3) přímo vybízejí k návště-

Tolik blízké Pardubicko!

Rovněž pro cyklisty je zdejší krajina více než 

přívětivá a  kromě vhodných terénů zde najdete 

i mnoho zařízení zapojených do certifi kace Cyklis-

té vítáni, zpříjemňujících cyklistům pobyt a umož-

ňujících jim bezpečné uložení kol i zavazadel tak, 

aby se mohli nerušeně věnovat prohlídce města či 

jiným atraktivitám. Pardubicko dokazuje, že nejen 

perníkem živ je tu člověk! A když už byla řeč o per-

níku – v Perníkové chaloupce v Rábech pod Kuně-

tickou horou se jej najíte do sytosti. 

Zahájení turistické sezony
Její začátek bude na Pardubicku velkolepý. 

Z  letiště v  Kuněticích bude na den přesně po sto 

letech uskutečněna „rekonstrukce“ geniálního letu 

Ing. Jana Kašpara, kterým 13. května 1911 na svém 

Blériotu překonal vzdálenost Pardubice – Velká 

Chuchle. Celý let bude důstojnou připomínkou 

a uctěním památky velkého českého aviatika. Dne 

14. května bude na letišti v Kuněticích slavnostně 

otevřeno také Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara 

a připraven zábavný program s mnohými překva-

peními pro malé i velké. 

Majestátní kulisou leteckého představení se 

stane hrad Kunětická hora, který po staletí vévodí 

jinak rovinaté polabské krajině. Způsobů, jak se 

dopravit do místa dění, je několik. Pomineme-li au-

tomobil, nabízí se kolo, in-line brusle (v rámci akce 

Pardubice na kole), loď Arnošt, pěší chůze, severská 

chůze nebo autobus MHD č. 16 (od nádraží ČD). 

To je jen zlomek všeho, co může Pardubicko 

nabídnout. Například procházka historickým cen-

trem Pardubic vás provede městskou památkovou 

rezervací, kterou můžete zakončit na pardubickém 

zámku. Tento skvost  získal v návštěvnické anketě 

fo
to
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Během těchto šesti dnů se na 

Mírovém náměstí a  dalších prostran-

stvích v  Ústí nad Orlicí představí 

dětské pěvecké sbory, amatérské hu-

dební a  taneční soubory, partnerská 

města, školy a mnoho dalších účinkují-

cích. Veřejnost se mimo jiné může těšit 

na Petera NAGYE & INDIGO, 5P Luboše 

POSPÍŠILA, TUBLATANKU, Ivana HLASE 

& TRIO, XINDLA X, HRADIŠŤAN & Jiřího PAVLICU, Mi-

chala TUČNÉHO revival a Ozzy OSBOURNE revival. 

V  doprovodném programu jsou v  nabídce 

sportovní hry mateřských škol, orientační běh měs-

tem, běžecké štafety základních škol, bowlingový 

turnaj ZŠ, turnaj v  nohejbalu, turnaj ve stolním 

tenisu, fotbalový a fl orbalový turnaj, aquazorbing 

a další. Nabídku rozšíří výstavy v Městském muzeu, 

prodejní výstava sukulentů, výstava v  Galerii pod 

radnicí, ukázky z činností Policie ČR a Armády ČR 

apod. 

Na sobotu 4. 6. 2011 od 23.00 hod. 

je připraven ohňostroj, který slavnostně 

ukončí 12. ročník tradičních městských 

slavností. Rozmanitý kulturní a sportov-

ní program osloví skutečně každého. 

Kromě zábavy je v nabídce i bohaté ob-

čerstvení. Vstup zdarma. Podrobný pro-

gram najdete na www.ustinadorlici.cz.

Těšíme se na vás… 

sv. Mikuláše. Trasa je dlouhá 33 km, středně nároč-

ná, vhodná pro trekkingová a silniční kola.

Putování do českých Versailles – z  Vysokého 

Mýta až do Nových Hradů vede trasa po znače-

ných cyklotrasách po silnicích II. a  III. třídy. Cesta 

z  Nových Hradů vede přes malebné vesničky do 

starobylého poutního Knířova. Odtud zbývá projet 

poklidnou poutní cestou zpět do Vysokého Mýta. 

Na trase navštívíte zámek Nové Hrady, První čes-

ké muzeum cyklistiky, kostel sv. Jakuba a křížovou 

cestu v plenéru v Nových Hradech. Trasa je dlouhá 

27 km, středně náročná, vhodná pro trekkingová 

a silniční kola.

Z  Vysokého Mýta vede cyklostezka do Chocně, 

kterou lze využít pro další cyklovýlety na Orlic-

koústecko.

Informační centrum
B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
tel.: +420 465 466 112-3 
e-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz
www.vysoke-myto.cz

21. a 22. května se na vysokomýtském náměstí usku-

teční již XIX. ročník Národní soutěžní přehlídky dět-

ských dechových hudeb „Čermákovo Vysoké Mýto“. 

Součástí přehlídky je nedělní průvod městem spolu 

s mažoretkami a samostatné koncerty v okolních ob-

cích. Jedním z vrcholů dvoudenního setkání mladých 

hudebníků je jejich společné vystoupení se skladbami 

Jana Čermáka. Soutěžní přehlídku doplní bohatý do-

provodný program.

Tipy na výlety na kole
Krajinou rybníků – trasa je vedena po malých 

silničkách kolem řeky Loučné a mírně kopcovitou 

krajinou kolem rybníků v  okolí Vysokého Mýta, 

dále podél řeky Loučná s četnými meandry k ryb-

níkům Šváb, Horní, Prostřední a Dolní Heřmanský, 

Lačnov a Chobot. Trasa je dlouhá 27,5 km, středně 

obtížná, vhodná pro trekkingová a silniční kola.

Vysokomýtskou kotlinou na Vraclavský hřbet 

– trasa je vedena po silnicích II. a  III. třídy a asfal-

tových komunikacích. Kromě krátkého úseku ze 

Svařeně do Sítinky je v celé délce značena. V Dobří-

kově se nachází podkarpatský dřevěný kostelík, ve 

Vraclavi zbytky hradiště, lázně, poustevna a kostel 

Přijeďte do Ústí nad Orlicí 
– města v pohybu…
… čeká vás již dvanáctá společensko-kulturně-sportovní akce Ústí nad Orlicí 2011 – 
Město v pohybu – Týden dobré pohody. V týdnu od 30. 5. do 4. 6. 2011 pro vás město 
připravilo bohatou nabídku, která zcela jistě uspokojí návštěvníky všech věkových 
kategorií, milovníky nejrůznějších hudebních žánrů či sportovní nadšence.

Navštivte Vysoké Mýto, 
město starobylých bran a věží 
Vysoké Mýto začalo psát svou historii ve 13. století, kdy bylo založeno králem 
Přemyslem Otakarem II. Do současnosti se z té doby dochoval pravidelný půdorys 
města s centrálním náměstím, které je největším čtvercovým náměstím v Čechách. 
Při procházce centrem nelze minout ani gotický chrám svatého Vavřince s unikátní 
secesní nástěnnou výzdobou, Choceňskou věž, Pražskou či Litomyšlskou bránu. 
V hradebním opevnění se dochovaly Vodárenská a Klášterská bašta.  

Více informací na 
www.ustinadorlici.cz nebo 
v Informačním centru města 
Ústí nad Orlicí a ČD, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
tel.: +420 465 514 111 
+420 465 514 271 
fax: +420 465 514 338 
e-mail: ic@muuo.cz
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Nový zámek Kostelec nad Orlicí 
Galerie Kinský
Komenského 1
517 41 Kostelec n./O 
tel.: +420 494 323 271
mobil: +420 734 709 023
e-mail: i.jasnikova@seznam.cz 
web: www.zamekkostelecno.cz

Libor Špaček (*1966 Rychnov nad Kněžnou) – 

profesionální fotograf, kameraman a  producent, 

AOWD instruktor potápění. K  fotografi i se dostal 

během studií v New Yorku na konci devadesátých 

let. V té době doživotně propadl potápění, cesto-

vání a přírodě. Stejně jako mnoho jiných fotografů 

nachází i Libor Špaček inspiraci v křivkách ženské-

ho těla, které však fotografuje pod vodní hladinou. 

Tak vznikla jeho nejznámější kolekce z volné tvor-

by „Underwater Fine Art Nudes“. 

Petra Doležalová (*1976 Brno) – fotografka, no-

vinářka, majitelka PR & Publishing agentury Blue 

Wind. Vystudovala ekonomiku v Brně a Media Re-

lations v Kalifornii. Své první fotografi e představila 

veřejnosti na multimediální výstavě „Doteky Seve-

ru“ v pražské galerii Karolinum v lednu 2007. Pod 

stejným názvem vydala i  knihu, v  níž své snímky 

okořenila vlastní poezií a  příběhy z  cest. Část její 

tvorby je věnována nejstaršímu evropskému ná-

rodu, žijícímu za polárním kruhem v oblasti Finn-

marku. 

Petra s Liborem postupně realizovali rozsáhlý cyk-

lus „Escape to Nature“ (Útěk do přírody), který tvoří 

několik samostatných částí. První z nich je „Útěk na 

Mauricius“. 

Výstava probíhá od 30. dubna do 26. června.

květen, červen, září o víkendech 9–17 hod.

červenec a srpen denně kromě pondělí 9–17 hod.

vstupné: 40/20 Kč; rodinné 100 Kč; 

skupiny 30/15 Kč

 V bezprostřední blízkosti řeky Orlice se nachá-

zí půjčovna lodí – Orlice, která sídlí v kosteleckém 

autokempu. Půjčovna nabízí nejmodernější lodě 

pro vodní turistiku spolu s potřebným vybavením 

(www.lodkyorlice.cz). 

Městské koupaliště je vedle toho ideálním 

místem pro odpočinek i volnočasovou zábavu. Na-

jdete ho v klidném prostředí nedaleko řeky Orlice. 

Disponuje 50  m plaveckým bazénem s  hloubkou 

od 1,5  do 1,8  m, bazénem pro neplavce s  hloub-

kou od 0,5 do 0,8 m, skokanskou věží o výšce 2,5 m 

a  hloubce doskokového bazénu 3,8  m. Areál je 

dobře dostupný z  centra města nebo od vlakové 

zastávky pěšky, ale i na kole po značené cyklotrase 

vedoucí v těsné blízkosti areálu. Vyhrazené parko-

vání osobních vozů a  motocyklů je pro návštěv-

níky areálu samozřejmostí. Pokud se rozhodnete 

pro pěší výlet mezi koupáním, dobrým tipem je 

nedaleká Lipová stráň, kam vás zavedou hned tři 

naučné stezky (www.koupaliste.wu.cz).

Pěšky, na kole či po vodě, v  Kostelci budete 

vždy v pohodě.

Regionální turistické a informační centrum
I. J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: +420 494 337 261
mobil: +420 724 367 861
e-mail: rtic@kostelecno.cz
www.rtic.kostelecno.cz

Galerie Kinský představuje
Co má společného severská příroda s podmořským světem? Na tuto otázku 
můžete hledat odpověď ve třinácti zámeckých komnatách, jež představí některá 
z nejkrásnějších míst naší planety ze země, nebe i z hlubin oceánu. 

Kostelec nad 
šumnou Orlicí 
Orlice je ideální řekou pro turistiku, 
i tu vodní. Tradičně oblíbeným místem 
vodáků je na Divoké Orlici Kostelec 
nad Orlicí. Víte proč? Třeba proto, že 
odtud můžete řeku sjíždět celoročně, 
je v těsné blízkosti vlakové zastávky 
a také nabízí další volnočasové aktivity. 

Výstava fotografií 

Libora Špačka 

a Petry Doležalové

30. dubna – 26. června 2011
Každou sobotu a neděli od 9 do 17 hodin 

Galerie Kinský, Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Útěky do světa ticha

Autoři výstavy děkují za podporu firmám: 

Fotonova, Canon CZ, Triton Sport, ALTEI, BS Kinetics.

www.escapetonature.eu

more.indd   1 4/13/11   1:36 PM
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Hlinsko
Město Hlinsko je centrem regionu 
Hlinecko, který leží na rozhraní 
Železných hor a Žďárských vrchů. 

Zdejší kopcovitá krajina je ideální pro nad-

šence turistiky a  cykloturistiky. Jsou zde desítky 

kilometrů značených cyklotras a naučných tras pro 

pěší, jež vás zavedou do mnoha malebných koutů. 

Při cestě do tohoto regionu si kola nemusíte vozit 

s  sebou, můžete si je půjčit na vlakovém nádraží 

v půjčovně ČD.

Město Hlinsko nemá příliš historických pamá-

tek, ale památková rezervace Betlém je v  oblasti 

střední Evropy bez nadsázky jedinečná. Jedná se 

o  městskou čtvrť roubených domků z  poloviny 

19. století s  ukázkami dílen lidových řemeslníků 

(obydlí tkalce, výrobce hraček, ševcovská dílna). 

K  lákadlům patří také Městská galerie a muzeum. 

Nejvýznamnější výstavou v galerii je letní Výtvarné 

Hlinecko, jež má více než padesátiletou tradici.

I  blízké okolí Hlinska má co nabídnout. Ne-

daleko Hlinska se nachází jediné muzeum v  pří-

rodě v  Pardubickém kraji, a  to na Veselém Kopci 

(www.vesely-kopec.eu). Zdejší expozice přináše-

jí svědectví o  životě a  práci drobných rolníků od 

první poloviny 19. století do poloviny 20. stole-

tí. Příjemný den můžete strávit třeba i  golfem na 

9jamkovém hřišti ve Svobodných Hamrech nebo 

návštěvou Vojtěchovské rozhledny, vzdálené od 

Hlinska cca 6 km, a užít si krásný pohled do kraje. 

Městské informační centrum Hlinsko
Husova 41, 539 01 Hlinsko
tel./fax: +420 469 312 349
e-mail: ic@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz

Cyklostezka je dlouhá 10 km a je vhodná i pro 

in-line bruslení. Podrobný popis trasy včetně ná-

stupních míst, odpočívadel i možností občerstvení 

naleznete na www.orlicko-trebovsko.cz. 

zajímavosti na trase 
Lanový park Peklák, tel.: + 420 731 125 800, 

www.peklak.cz

Rozhledna na Kozlovském kopci, 

mobil: +420 602 144 116

Poutní místo na Horách s výletní restaurací, 

tel.: +420 603 496 864

Krytý plavecký bazén, tel.: +420 465 531 060, 

www.bazen-trebova.cz 

cykloservis
Cyklosport Nerad Petr: Hýblova 66, Česká Třebová

tel.: +420 465 534 743

Cykloservis Dostál Milan: Dr. E. Beneše 596

Česká Třebová, tel.: +420 465 531 988

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

Směrem do Orlických hor se nabízejí nároč-

nější podhorské a  horské terény, směrem opač-

ným – dolů po toku řeky Metuje k Jaroměři – trasy 

rovinaté; vše od krátkých příměstských procházek 

a projížděk až po náročné horské trasy. Již po ně-

kolik sezon slouží v  létě cyklistům k  dopravě do 

vzdálenějších míst regionu cyklobusy. Letos bu-

dou v provozu od 28. května do 28. září a v Novém 

Městě nad Metují mají zastávku čtyři z nich: 

Nové Město nad Metují – Peklo je příměstská 

trasa, která spojuje centrum s  tradičním výletním 

místem a restaurací. 

Nové Město nad Metují – Šerlich je trasa vedoucí 

přes Náchod do Dobrošova se známou rozhled-

nou a opevněním z druhé světové války. Dále vede 

přes Nový Hrádek do Olešnice a Deštného. Končí 

v sedle na hřebeni Orlických hor nedaleko chaty na 

Šerlichu.

Jaroměř – Šerlich je třetí trasa, spojující roviny 

u Jaroměře s Novým Městem nad Metují a vedoucí 

přes osady v podhůří Orlických hor do Sedloňova, 

Deštného a na hřeben Orlických hor.

Nové Město nad Metují – Šerlich je poslední 

z tras, která vede přes Náchod do polského lázeň-

ského města Kudowy a dále do Zieleniece, středis-

ka zimních sportů v této části Orlických hor. Pokra-

čuje přes Orlické Záhoří na Šerlich. 

Jízdní řády cyklobusů najdete na www.orlobus.cz.

turistické informace 
www.infocentrum-nmnm.cz

Na kole okolo České Třebové
V okolí České Třebové najdete bohatou síť značených cyklostezek 
i cyklotras. Součástí nově vybudované 40kilometrové sítě cyklostezek, které vedou 
údolím Tiché Orlice a Třebovky, je i cyklostezka Česká Třebová – Ústí nad Orlicí. 

Cyklotoulky okolím Nového Města nad Metují
Naše město leží na úpatí Orlických hor, jen několik málo kilometrů od hranic 
s Polskem. Svým návštěvníkům nabízí nejen prohlídku unikátního historického 
centra, ale také překrásné výlety do okolí. Je východištěm pěších cest 
i cykloturistických tras. 

Výletní restaurace Peklo
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Na paměť nejvýznamnějšího mezníku šumper-

ských dějin, sjezdu moravských a  slezských stavů 

v roce 1490, se každoročně konají Slavnosti města 

Šumperka. Páteční večer v parku „u koně“ přinese 

tradiční průvod rytířů městem, slavnostní ceremo-

nii přijetí stavů a  výpravný ohňostroj. Sobota se 

ponese v duchu pozdního středověku, celý park se 

promění v jedno velké rytířské tábořiště a k vidění 

budou ukázky umění mistrů kordu a rapíru, sokol-

níků, jezdců na koni, katovského řemesla a  dal-

ších. K poslechu bude hrát dobová muzika a dětem 

budou k dispozici hry, soutěže a další atrakce. Na 

vedlejší scéně v  parku „u  sovy“ se představí regi-

onální taneční skupiny. Sobotní program a  i  celé 

slavnosti zakončí koncert šumperské poprockové 

formace o5&Radeček.

  Slavnosti města Šumperka každoročně otevírají 

letní turistickou sezonu. V  období od června do 

září je denně přístupna stálá expozice Čarodějnic-

ké procesy v tzv. Geschaderově domě, stejně tak 

i  radniční věž a  tematické prohlídkové okruhy 

městem s průvodcem.

 

Město Šumperk
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk
tel.: + 420 583 388 610 
(věž a prohlídky města)
tel.: +420 721 346 527 (expozice)
e-mail: pruvodce@musumperk.cz
expozice@musumperk.cz
www.sumperk.cz

Pradědova vyhlídka 
nikoho nezklame
Nejvyšší hora Moravy a Slezska Praděd 
je svou majestátností symbolem 
Jeseníků i celého kraje. 

Hrubý Jeseník zaujme především svou nejvyšší 

horou Pradědem (1 491m). Celé pohoří se dělí na 

Keprnickou, Pradědskou a Medvědskou hornatinu. 

V roce 1969 zde byla vyhlášená Chráněná krajinná 

oblast Jeseníky. 

Po roce 1970 na vrcholu Pradědu vyrostla tele-

vizní věž s vysílačem vysoká 145 m. Ve výšce 40 m 

se nachází rozhledna a  restaurace. Při příznivých 

podmínkách lze z rozhledny zahlédnout až Besky-

dy, Krkonoše, polské roviny a dokonce i Vysoké Tat-

ry. Praděd nabízí v létě skvělé podmínky pro turisty 

a cykloturisty. Je zde síť značených tras a dvě na-

učné stezky. V zimě jsou svahy Pradědu využívány 

jako atraktivní lyžařský areál.  -marc-

Navštivte město Šumperk
Slavnosti města Šumperka 2011
3. a 4. června, Sady 1. máje
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Ať je původní úloha krále a jeho družiny jaká-

koli, přinášejí poselství svých otců, dědů a pradědů 

o hrdosti na kraj, ve kterém vyrostli, na jeho kulturu 

a zvyky, které přetrvaly staletí. Přijeďte se podívat 

do Vlčnova, který je pro malebnost, krásu svých 

krojů a množství dochovaných tradic nazýván per-

lou Slovácka.

Klub sportu a kultury Vlčnov
tel./fax: +420 572 675 130
e-mail: ksk@vlcnov.cz
www.jizdakralu.vlcnov.cz
www.kskvlcnov.cz 
www.vlcnov.cz

Jízda králů má zde podobu obřadní objížďky 

na koních s postavou krále oblečeného v ženském 

obřadním kroji. Doprovází ho družina chlapců na 

ozdobených koních a dvě pážata (pobočníci) s ta-

senými šavlemi. Průvod s  králem objížděl celou 

vesnici a  chlapci královské družiny vyvolávali do-

mácím krátké pochvalné i trochu škádlivé veršova-

né říkanky. Nejčastěji odměňovali domácí jezdce 

vajíčky, ale později také penězi.

Původ letnicových svatodušních obchůzek je 

zahalen tajemstvím, stejně jako postava krále, kte-

rý má v  ústech růži, aby po celou dobu objížďky 

nemohl promluvit. Ve Vlčnově totiž podnes mohou 

jet jízdu králů pouze 18letí chlapci, kteří by odchá-

zeli do vojenské služby. Za krále si volí chlapce ve 

věku 11–14 let, který je spojuje s dobou jejich dět-

ství.

Kdo je 
hravý...

KROMĚŘÍŽ
ho vítá a baví!

Hrnčířské a keramické trhy
Svou zručnost v jednom z nejstarších řemesel 

zde předvedou hrnčíři a keramici z Čech, Moravy                   

i Slovenska, součástí akce je kulturní program

20. května 2011 od 8 do 18 hodin 
na Velkém náměstí v Kroměříži

Kontakt: 573 321 203

libuse.rajmisova@mesto-kromeriz.cz

1. středověká slavnost 
řemesel a kumštu

Oslavy zápisu na Listinu UNESCO – bohatý 

kulturní program a jarmark lidových řemesel

10. a 11. června 2011 
v historickém centru města Kroměříže

Kontakty: program – 573 500 583

 jarmark – 573 321 203

Jarní farmářské trhy
První farmářské trhy v Kroměříži, na kterých budou 

nabízet produkty své práce farmáři, pěstitelé, 

zelináři, ovocnáři, vinaři, včelaři, pekaři a cukráři, 

keramici, košíkáři atd. Součástí akce je odpolední 

kulturní program.

24. června 2011 od 7 do 17 hodin 
na Velkém náměstí v Kroměříži

Kontakt: 573 321 203 

libuse.rajmisova@mesto-kromeriz.cz

Podrobnosti najdete na 

www.mesto-kromeriz.cz

Jízda králů – Vlčnov 27.–29. 5. 
Pestrobarevný průvod chlapců na koních jako by přijížděl z jiné doby, tak 
vzdálený, nepochopitelný, a přece mající své pevné místo v koloritu Vlčnova. Pro 
ty, kdo se rozhodnou poslední květnovou neděli zavítat do Vlčnova na moravsko-
-slovenském pomezí, se otevře neobyčejná podívaná na mladé, hrdé jezdce 
vezoucí na koních s sebou tajemství mladého krále oblečeného v dívčím kroji. 
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Tajemné rozcestí znovu na 
jevišti Divadla ABC

V dubnu se po krátké pauze vrací do repertoáru Di-

vadla ABC inscenace Tajemné rozcestí neboli Zlatá 

rybka po estonsku. 

Hra o zázracích a penězích a také o děravé naději, že 

by láska a peníze mohly být slučitelné, je moderní 

parafrází klasické pohádky o zlaté rybce. Tajemné 

rozcestí bylo s úspěchem uvedeno nejen v Tallinu, 

odkud pochází jeho autor Jaan Tätte, ale například 

i ve Stuttgartu či v Londýně. 

Svou zápletkou připomíná fi lm Neslušný návrh 

s Robertem Redfordem a Demi Moore: Kam až do-

káže člověk za peníze jít? Nebo je pro něj důležitější 

láska? 

Chytrý a přitažlivý příběh pro čtyři herce – Ladi-

slava Mrkvičku, Lucii Pernetovou, Martina Písaříka 

a Zdeňka Vencla – se s lehkostí a vtipem pohybuje 

od pohádky ke společenské satiře, od komedie 

k psychologickému thrilleru.

Autor Jaan Tätte je nejen úspěšný dramatik, ale také 

folkový zpěvák. Jeho písně, které lehce připomínají 

balady Leonarda Cohena, jsou v jeho rodné zemi 

velmi oblíbené a v Estonsku je vnímán podobně 

jako u nás Jaromír Nohavica.

Premiéra Zlaté rybky v Divadle ABC byla už v roce 

2009, nyní se hra po kratší přestávce opět vrací v ob-

novené premiéře 9. dubna 2011 do Divadla ABC.

www.MestskaDivadlaPrazska.cz 

  Concentus Moraviae
28. 5. – 26. 6.
Mezinárodní hudební festival se bude skládat 

z koncertů v inspirativním prostředí kostelů, zám-

ků či zámeckých nádvoří půvabných měst Vysoči-

ny a  Jihomoravského kraje. Jedinečné historické 

prostory ožijí festivalovým ruchem a celkem v 19 

městech zazní více než třicet koncertů. Krásná 

hudba ve vynikající interpretaci přinese návštěvní-

kům nezapomenutelné zážitky.

www.concentus-moraviae.cz

  Český Brod
Královské Brodění 
14. 5.
Městská slavnost v historickém duchu – 5. ročník. 

Jarmareční tržiště, řemesla, divadlo, hudba, šermí-

ři, městská garda, muzejní noc aj. 

www.cesbrod.cz

 Cheb
4.–26. 5. Chebané vystavují – výstava v  křížové 

chodbě františkánského kláštera (Luboš Stiburek, 

fotografi e a Jiří Černý, sochy)

12. 5. Z historie Chebu 2 – přednáší Mgr. Zbyněk 

Černý (městská knihovna od 18.15 hod.)

20.–22. 5. Třídenní historické slavnosti – navíc 

noční závod horských kol Chebské kašny, Work-

shop Euregia Egrensis a defi lé parních lokomotiv 

na chebském viaduktu (Chebský hrad, náměstí 

Krále Jiřího z  Poděbrad, Krajinka, Klášterní za-

hrada)

20. 5. 950 tváří a osudů z Chebu – vernisáž výsta-

vy (kostel sv. Mikuláše od 18 hod.)

21. 5. Hry bez hranic – s mottem „Cheb – staroby-

lá tvář, mladé srdce“ – celodenní soutěž dětských 

družstev nejen v knihovně (městská knihovna) 

21. 5. Muzejní noc – „Chebskou historií vážně i ne-

vážně… A ještě k tomu v noci“ (muzeum Cheb)

25. 5. Jak vítězil Napoleon a Cheb v jeho stínu 

– přednáší Ing. Stanislav Wintr (městská knihovna 

od 18.15 hod.)

31. 5. Křest knihy Cheb očima dětí (radnice, ob-

řadní síň od 14 hod., za účasti dětí a zástupců ZUŠ 

Cheb)

Květen – říjen – Léta Páně 1061… – výstava. Ver-

nisáž 21. 5. 17 hod. (muzeum Cheb)

1.–30. 5. Chebské niky – zakončení projektu pro-

bíhajícího od roku 2006 (Galerie 4)

www.cheb.cz

 Jindřichův Hradec
28. 5. Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohra-

decký pedál – Jindřichohradecko patří mezi čas-

té cíle cykloturistů, a proto se stalo tradicí vítat ve 

městě nad Vajgarem každou novou turistickou se-

zonu hromadnou vyjížďkou na kolech. Zdolávání 

různě obtížných tras bývá orámováno zábavnými 

akcemi a také soutěží, v níž je hlavní cenou jízdní 

kolo. 

11. 6. Den města – každoročně v červnu probíhají 

městské slavnosti. Situovány jsou do centra měs-

ta a především do areálu státního hradu a zámku. 

Součástí vždy jinak tematicky zaměřených oslav je 

také předání ocenění nejúspěšnějším jindřichohra-

deckým žákům a studentům.

14.–16. 7. Folková růže – několikadenní červen-

cový festival si za dobu své existence získal věhlas 

a oblibu u příznivců folkové muziky i u samotných 

účinkujících. Ti koncertují na hlavní scéně na III. zá-

meckém nádvoří, ale i na dalších místech, jako je 

kaple sv. Maří Magdaleny nebo atrium Muzea Jin-

dřichohradecka. V rámci festivalu probíhá řada do-

provodných akcí.

1.–7. 8. Porcinkule a  Bílá paní v  Jindřichově 

Hradci – týdenní program zahrnuje koncerty, vý-

stavy a bonusové akce pořádané v rámci projektu 

Putování po historických městech Čech, Moravy 

a Slezska. Těšit se můžete i na pokus o překonání 

rekordu v počtu bílých paní na jednom místě.

27. 8. Opera na zámku – v  Jindřichově Hradci 

se pravidelně koná opera pod širým nebem. Třetí 

nádvoří státního hradu a zámku hostí členy opery 

Národního divadla, v  jejichž podání jsou návštěv-

níkům servírována nejznámější operní díla. V letoš-

ním roce to bude Prodaná nevěsta.

 Pivovarské muzeum v Plzni
 a Plzeňské historické podzemí
Muzejní noc  
20. 5. 18.00–23.00
Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí 

připravily večerní prohlídky. Vstup na prohlídky bě-

hem muzejní noci 20. 5. od 18 do 23 hod. je zdar-

ma. Doporučujeme rezervaci předem.

www.prazdrojvisit.cz

 Pivovar Gambrinus 
Den otevřených dveří 
14. 5.
Nově zpřístupněný pivovar Gambrinus připravil 

pro návštěvníky prohlídky po celý den zdarma 

a  odpoledne plné soutěží a  zábavy. Otevřeno od 

9 do 21 hod.

www.prazdrojvisit.cz

 Pivovar Radegast
Prohlídka
Prohlídka seznamuje s historií pivovaru a zasvěcu-

je do tajů vaření nejoblíbenějšího moravského piva 

Radegast. Součástí je ochutnávka piva v degustač-

ní věži nad pivovarem, odkud je krásný výhled na 

beskydské vrcholky v čele s Lysou horou. Otevřeno 

denně od 8 do 18 hod. 

www.radegast.cz 

L. Mrkvička, L. Pernetová

L. Pernetová, M. Písařík
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Výlet s dětmi – jednou nestačí
Bubákov – na prohlídce zámeckého sklepení pro-

žijete příběh potštejnské historie, plné duchů his-

torických postav. 

Kdepak ten poklad může být? – každou sobotu 

odpoledne se konají dětské prohlídky v barokních 

kostýmech, které pokračují dobrodružnou stezkou 

v zámeckém parku. 

Noční prohlídky –  vyjímečně, 4x za sezonu, mů-

žete zámek navštívit i po zavírací době. 

Pohádkov – malí i velcí se mohou těšit na setkání 

se Šípkovou Růženkou, Sněhurkou, trpaslíky, ježi-

babou a mnoha dalšími pohádkovými postavami. 

Pozvání pohádkové, poučné i hravé
28. 5. od 14 hod. Kulinářský den – den hodování 

a stolování, ochutnávání tradičních i netradičních 

specialit i  den soutěží o  zajímavé ceny. Přineste 

svou domácí marmeládu a třeba získáte titul Pot-

štejnská marmeláda 2011.

25. 6. od 14 hod. Zámecké slavnosti – velkolepá 

akce roku, průvod historických osobností v dobo-

vých kostýmech, doprovodný program a  ohňová 

show.  

16. 7. od 10 do 18 hod. Loutkový festival Matěje 

Kopeckého – jubilejní 5. ročník setkání s loutkami, 

uvidíte 7 představení, z toho 3 v zámeckém parku, 

doprovodný program zpestří kejklíři a akrobaté.

3. 9. od 11 do 17 hod. Slet hasičů v zámeckém 

parku – přehlídka historických hasičských stříka-

ček ze širokého okolí. Těšit se můžete na unikátní 

parní stříkačku nebo stříkačky kočárové. Součástí 

akce budou různé soutěže s hasičskou tematikou.

Zámek Potštejn
Jarníkova 1, 517 43  Potštejn
tel.: +420 494 546 064
mobil: +420 728 939 028
e-mail: zamekpotstejn@zamekpotstejn.cz
www.zamekpotstejn.cz

? 
Znáte správné odpovědi? Pokud ano, 

napište nám do 15. května na adresu 

redakce nebo na info@kampocesku.cz. Pro 

tři ze správných odpovědí jsou připraveny ceny 

věnované zámkem Potštejn.

Test pro děti (dospělí radí)

loupeživý rytíř Mikuláš z Potštejna
a)  je bájná, Aloisem Jiráskem vymyšlená 

postava

b) bydlel na hradě Kulíkově s panem Krbcem 
c) opravdu žil a loupil

co do pokladu nepatří
a) dálniční známka na rok 2009
b) drahokamy 
c) zlaťáky 

bubák je

a)  někdo, kdo se jmenuje Žabža
b)  někdo, kdo v noci počítá jehly 

v kupkách sena 
c)  někdo, kdo se sám bojí, proto se mění ve 

strašidlo, které straší druhé

Zámek Potštejn je tudíž opředen mnoha legen-

dami, záhadnými příběhy a  navíc se stal místem, 

kde si pohádkové bytosti dávají svá dostaveníčka. 

Nemůžete se pak divit, že při prohlídce zámku 

potkáte hraběnku i hraběte Chamaré „osobně“ i je-

jich služebné. Ale také loupeživého rytíře Mikuláše 

z Potštejna spolu s nočními přízraky a přeludy.  

Zámek nechal vystavět Jan Ludvík Harbuval Chamaré roku 1749. Jeho syn, Jan 
Antonín Chamaré, se zajímal o historii i archeologii a byl to právě on, kdo hledal 
věhlasný potštejnský poklad. Avšak nikdy jej nenašel. Jeho počínání popsal ve 
své knize Poklad Alois Jirásek a Zdeněk Troška o něm natočil fi lm. Že by byl bájný 
poklad ukryt v místním zámku? 

Pohádkový zámek 
potštejnský
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Nová soutěž: Co je to?

Tajenku křížovky nebo odpověď 
k nové soutěži zašlete do 15. května 

2011 na adresu redakce nebo na 
info@kampocesku.cz. 

Třem úspěšným luštitelům a třem 
autorům správných odpovědí 

zašleme mapy.

Luštěte s námi… Správné odpovědi a výherci
Soutěže duben  2011
Celkem došlo 1 878 odpovědí, z toho 1 767  e-mailů 
a 111  dopisů

Kartografi e Praha
Otázka: Jeskyně víl se nachází: 

Správná odpověď: c) v Národním parku České Švýcarsko

Celkem soutěžilo: 284 čtenářů, správné odpovědi: 282, špatné odpovědi: 2

Výherci: Jana Hamáčková, Praha 4; Alena Pešlová, Halenkovice; Jaroslav 

Málek, Cheb

Kutná Hora – Jeden den nestačí
Otázka: Víte, který český král přijíždí každý rok na Královské stříbření Kutné 

Hory?

Správná odpověď: král Václav IV.

Celkem soutěžilo: 321 čtenářů, správné odpovědi: 287, špatné odpovědi: 34

Výherci: Věra Hamplová, Praha 10; Františka Matoušková, Letovice; I. Šinde-

lářová, Morkovice; Petr Albrecht, Jaroměř; Miroslav Křen, Březolupy

Edice ČT 
Otázka: Víte, jakou barvu mají Žížaláci?

Správná odpověď: modrou a červenou

Celkem soutěžilo: 292 čtenářů, správné odpovědi: 277, špatné odpovědi: 15

Výherci: Markéta Dudková, Morávka; Hana Medová, Jindřichův Hradec; Aleš 

Kulísek, Brno

Znáte, děti, Český ráj?
Správné odpovědi: j), a), r), y), k), s), e), c)

Celkem soutěžilo: 229 čtenářů, správné odpovědi: 210, špatné odpovědi: 19

Výherci: Olga Žejšková, Křižanov; Martin Hereit, Kraslice; Mojmír Rothbauer, 

Chýnov

VÍTKOVICE TOURS
Otázka: Víte, kolik poboček a kde má cestovní kancelář VÍTKOVICE TOURS?

Správná odpověď:10 poboček: Brno, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 

Ostrava 1, Ostrava-Vítkovice, Praha, Zlín, Olomouc, Bratislava, Banská Bystrica.

Celkem soutěžilo: 96 čtenářů, správné odpovědi: 56, špatné odpovědi: 40

Výherci: Andrea Božeková, Rousínov; Marta Fačkovcová, Praha 3; Lucie He-

jduková, Pardubice; Světlana Janušová, Vsetín; Barbora Klejchová, Hodonín; 

Dana Kubešová, Vrdy; Blanka Mrkvičková, Hradec Králové; Jana Pohnánová, 

Cheb; Marta Poludvorná, Náchod; Marie Rozkovcová, Vsetín; Hana Somrová, 

Veselí nad Moravou; Jana Štruncová, Plzeň; Helena Tajcová, Litoměřice; Svata-

va Vrábelová, Rožnov pod Radhoštěm; Jaroslav Andrla, Němčany; Ing. Jaroslav 

Gabriel, Vsetín; Petr Jonáš, Litomyšl; Martin Pokorný, Liberec; Vladimír Provaz-

ník, Černá za Bory; Jan Slezák, Karlovy Vary

 

Křížovka
… cvičný horolezecký terén…

Celkem soutěžilo: 393 čtenářů, správné odpovědi: 389, špatné odpovědi: 4

Výherci: Eva Horná,  Ledeč nad Sázavou; Hana Žilková, Kladno,  Vladimír 

Wnuk, Lipník nad Bečvou

VINIUM Velké Pavlovice
Otázka: Velkopavlovická oblast je známá také pod názvem

Odpověď: a) Modré hory

Celkem soutěžilo: 263 čtenářů, správné odpovědi: 220, špatné odpovědi: 43

Výherci: Monika Bačová, Králův Dvůr; Lucie Popelková, Přerov; Lenka Zjavko-

vá, Jeseník; Jiří Čábela, Lovosice; Jiří Vaník, Vrbice

Poměr největšího počtu odpovědí 

z  minulého čísla v  závislosti na počtu 

obyvatel rozhodl, že prestižní certifi kát 

MAZANÍ ČTENÁŘI uděluje redakce ma-

gazínu KAM po Česku Městskému infor-

mačnímu centru Strakonice.

Všem výhercům srdečně 
blahopřejeme.

dí 

u

t 

a-

r-

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce 

zaslali čtenáři z okolí distribučního místa Strakonice. 

Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých odpovědí 
rozhodl, že prestižní certifi kátMAZANÍ ČTENÁŘIuděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání duben 2011

Městskému informačnímu centru Strakonice
Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice
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KAM pro bystré hlavy



mediální partner KAM po Česku – www.kampocesku.cz

25. května 2011

program 

 9:00 hodin

tisková konference
10:00 hodin

slavnostní zahájení
10:15 hodin

den otevřených dveří agentury CzechTourism 

12:00 hodin 

setkání s odbornou porotou soutěže CZECHTOURPROPAG

12:30 hodin

seminář na téma „Jak dál s propagační tiskovinou“

13:30 hodin

workshop na téma „Tiskovina pro rodinu“ 

14:30 hodin

slavnostní vernisáž výstavy CZECHTOURPROPAG s předáním cen 

15:00 hodin

společenský program

Akreditace do 19. května 2011 na e-mail: media@czechtourism.cz 

Výstava CZECHTOURPROPAG 

v prostorách ORBIS MEDIA CENTER 25. 5. – 30. 6. 2011 

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

Vinohradská 46, Praha 2



S námi víte KAM

www.travel-eye.eu
www.openczechia.eu

www.openczechia.eu

       Zdarma
    Gratis

Turistický magazín / Magazyn turystyczny

Kráľovská dovolenka

Królewski urlop 

Turistické magazíny
KAM po Česku  

(česky)

OPEN Czechia
(polsky, slovensky)

Travel EYE
(německy, anglicky)

www.kampocesku.cz

Jaro na blatech,

to je něco

Vlčnovská 

jízda králů

Májové cyklotoulky 

Jeďte až tam, 

kde jste dosud 

nebyli

ročník V., vydání duben 2011

www.kampocesku.cz  KAM na výlet  KAM pro děti  KAM do regionu

ročník V., vydání květen 2011

ZDARMA

po Česku
Turistický magazín

EYE

www.kampocesku.cz

The Czech summer  

is worth it!

Der tschechische  

Sommer lohnt sich!

 Year/Jahrgang 5, July/Juli - September 2011




