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řekl jistý moudrý muž, co můžeme očekávat od
společnosti, kde jsou pouze dvě z božích přikázání postižitelná zákonem a zbývajících osm je na
morálce každého z nás. Naštěstí nikdy není pozdě
vydat se na cestu k dobrým mravům.
A když už budete na cestě a protože nastává
čas dovolených, prázdnin a vůbec volných víkendů, zkuste si to užít. Nikdy totiž nevíte, kdy se sem
budete moci zase vrátit. Je tolik zajímavých míst
a tolik nejrůznějších důvodů, proč se vydat právě
sem, že když už se nakonec rozhodnete, nekažte
si to maličkostmi. Nakonec stejně zjistíte, že rozčilovat se znamená stárnout. A za to nám ty maličkosti nestojí. Proto pokud víte, co od výletu čekáte,
s námi najdete dobrý důvod KAM.
Teď už zbývá jen pár maličkostí. Zavřít za sebou dveře a naposledy se zamyslet. Je vše vypnuté, rybičky a kytky nakrmené, kohoutky zavřené,
doklady v kapse a všichni, co jedou s vámi, už sedí
v autě? Opomenutí jakékoliv z těchto maličkostí
může mít zanedlouho nedozírné následky. Nejpozději však po vašem návratu. A protože člověk je
jako jediný tvor na této planetě schopný se nudit,
nezapomeňte si přibalit také něco, co vám nudu
pomůže zahnat. Hry a žertování jsou dovolené,
stejně jako spánek i všechny další druhy odpočinku. Krásné léto všem…
Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

 Dopisy čtenářů
... nové číslo KAM opět potěšilo mé cestovatelské srdce. Tentokrát článek Víte (nevíte) o České
republice. Jsou tam zajímavá shrnutí a údaje, které
by si každý správný Čech měl přečíst. Musím ještě
pochválit zpracování soutěží a udílení certifikátu
Mazaní čtenáři. Fakt bezvadný!
Blanka Mrkvičková, Hradec Králové
Vážení, jako v minulých měsících jsem si ve
Vašem magazínu přečetla články, informace a prohlédla i fotografie z míst mně známých i neznámých. Zajímavý a poučný je i článek Víte (nevíte)
o České republice?
Věra Pecháčková, Říčany
Dnes jsem obdržel Vaše nové číslo Kam po Česku. Ihned jsem se vrhl do luštění křížovky. Jsem už
v důchodu, a tak si doplňuji své znalosti české historie a zeměpisu. Velice Vám za něj děkuji.
Zdeněk Kučera, Kladno
Dobrý den, náhodou jsem objevil Vaše
webové stránky, které mě zaujaly, zvláště
jejich polská verze. Jsem jednatelem občanského
sdružení Žižkov.Info o. s., které si klade za cíl turistickou propagaci Žižkova, když se k tomu naše
radnice nemá.
Pavel Trojan, Praha
Dobrý den, odebírám u Vás časopis Kam po
Česku a chtěla bych si objednat letní Travel EYE v Nj
i Aj každé dvakrát. Mám je pro přátele ze zahraničí.
Děkuji a zdraví H. Daňková
Čarodějnice a čerti odbory nemají, vodníci nestávkují a podvodníky v Pohádkovém světě nenajdete. Takže se nerušeně a pilně čaruje a straší. Hezký pohádkový den přeje kouzelný dědeček Fábulín
a jeho kamarádi.
Eva Bouchnerová
Zdravím a přeji úspěšné pokračování v nastolené práci a skvělém časopise pro veřejnost.
Radek Treml, Praha
Vážení, díky za pěkné čtení o všech tématech,
která jsou stále zajímavá a nutí k návštěvě Vámi nabízených míst.
Jiří Mlejnský, Týnec nad Sázavou
Vážení, magazín KAM po Česku je opravdu
skvělý. Těším se na publikaci KAM na výlet s rodinou a jinou zvířenou.
Alena Vacková, Vysoké Mýto
Děkuji našim čtenářům za jejich postřehy a přeji
klidné léto v České republice všem.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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Sami se umíme porazit

Mikoláš Aleš: Bitva u Domažlic (1900)

Neuvěřitelných 580 let uplynulo od slavné bitvy u Domažlic, která se 14. srpna 1431
zapsala do našich dějin. Toho dne husiti na hlavu porazili vojska křížové výpravy
vedené markrabím Friedrichem Braniborským a kardinálem Juliánem Cesarinim.
O co křižákům vlastně šlo? Po smrti krále Václava IV. (1419) měl podle práva zdědit trůn jeho nevlastní bratr Zikmund. Ale zjitřené nálady v Čechách
mu trůn odpíraly. Navíc už za kostnického koncilu
někteří katolíci hlásali nutnost přivést Čechy k rozumu i násilím a obvyklým prostředkem té doby
bylo vyhlášení křížové výpravy. Výprav proti husitům
v 15. století nebylo málo, přesto ne dost, aby mýtus
o tom, že proti husitům bylo vedeno více křížových
výprav než za dobytí Svaté země, byl pravdivý. Proti
husitům bylo ale opravdu vedeno velké množství
válečných operací, většinou však bez oficiálního
statutu křížové výpravy.
První křížová výprava proti husitům, vyhlášená 1. března 1420 papežem Martinem V. a vedená
uherským a římským králem Zikmundem, vyvrcholila bitvou na Vítkově 14. července 1420 a jejím
nezdarem.
Druhou křížovou výpravu proti husitům
předznamenal útěk krále Zikmunda z Kutné Hory.
Křižácké plány nového tažení stály na vpádu několika armád do Čech z několika směrů. Hlavní
síly Říše, vedené falckrabětem Ludvíkem III. a arcibiskupy z Mohuče, Trevíru a Kolína nad Rýnem
sice vpadly 28. 8. 1421 do západních Čech, ale po
neúspěšném obléhání Žatce skončila výprava naprostým rozkladem a útěkem za hranice. Zikmund
sice táhl ke Kutné Hoře, kde však byl Janem Žižkou
(1422) několikrát tvrdě poražen a donucen ustoupit
zpět na Moravu.
Třetí křížová výprava proti husitům byla
vyhlášena kardinálem Brandou Castiglione (ne
papežem) a měla za úkol vyprostit z obležení hrad
Karlštejn, obléhaný Pražany pod vedením litevského
knížete Zikmunda Korybutoviče (1422). Ale kvůli
zcela špatné organizaci výprava do bojů vůbec
nezasáhla. Přesto po půlročním obléhání pražské
vojsko od Karlštejna odtáhlo s nepořízenou.
Třetí (čtvrtá) křížová výprava proti husitům
byla vyhlášena roku 1427 kurfiřtem a braniborským
markrabětem Fridrichem Hohenzollernem. Vrchním
velitelem se stal trevírský arcibiskup Ota ze Ziegenheimu a Papež Martin V. určil svým legátem anglic-

kého kardinála Henryho Beauforta. Křižácká vojska
(25 000 mužů) však kvůli sporům velitelů i nejasné
strategii zamířila 3. srpna k chaotickému ústupu od
obléhaného Stříbra a 4. srpna došlo k ostudné porážce v bitvě u Tachova.
Čtvrtá (pátá) křížová výprava proti husitům
vznikla v důsledku nic neřešící neúspěšné předchozí
výpravy. Původně ji měl vést Zikmund, ale moudře
předstíral zranění, a výpravě se tak vyhnul. Vrchním velitelem se proto stal braniborský markrabě
Fridrich a papežským legátem kardinál Giuliano
Cesarini. Také zde se projevily spory mezi veliteli
vojska, čítajícího na sto tisíc mužů. Nakonec ale
přece na přelomu července a srpna 1431 výprava
překročila hranice českého království. Husité však
byli shromáždění u Berouna a okamžitě vyrazili
vstříc hlavnímu křižáckému vojsku od západu. Po
dvoudenním, více než stokilometrovém přesunu se
přiblížili 14. srpna křižáckému vojsku poblíž Domažlic. Zaútočili na ně rovnou z pochodu a okamžitě
do jejich řad vnesli zmatek. Velká část jednotek se
dala ihned na útěk, o obranu se pokusila jen Cesariniho garda. Kardinál však záhy také uprchl z bojiště v přestrojení a zanechal tam své šperky, kardinálský klobouk, roucho a papežskou pověřovací
bulu. Oblíbené konstatování, že křižáci uprchli, jen
co zaslechli válečný chorál blížících se husitů, není
v tomto případě zase tak daleko od pravdy. Porážka
přiměla katolíky ke změně taktiky. Namísto silou
začali taktizováním rozleptávat jednotu husitů, což
vedlo nakonec k jejich porážce v bitvě u Lipan.
Pátou (šestou) křížovou výpravou do Čech
byla výprava proti husitskému králi Jiřímu z Poděbrad. Aby ne, když ho 23. prosince 1466 sesadil papež
Pavel II. z českého trůnu jako husitského kacíře. Z jara
roku 1468 pak vtrhl v čele křižáckých vojsk do českých
zemí uherský král Matyáš Korvín, usilující o český trůn.
Ale 22. července 1469 byl vojskem Jiřího z Poděbrad
obklíčen u Vilémova a propuštěn výměnou za slib,
že nebude dále usilovat o českou korunu. Tušíte
správně, slib však nikdy nedodržel a potyčky obou
panovníků trvaly až do Jiříkovy smrti (1471).
Josef Grof

KAM to vidí

Svatá čarodějnice vs. heretici
Poté, co roku 1449 vstoupil Karel VII. do Rouenu, dal podnět k rehabilitaci Jany
z Arku. První šetření (1455) přiměla papeže Kalixta III. zahájit proces, jehož
výsledkem byla před 555 lety, 7. července 1456, její rehabilitace.
Jana z Arku se narodila
6. ledna 1412 a je známa
jako svatá a statečná žena
bojující mečem za práva
církve i své vlasti, což je
spíše výjimkou, protože
válečnictví nebývá ženám
vlastní. U nás však známe
dvě Vlasty válečnice, jednu
z Dívčí války a druhou jako
zpívající ministryni národní
obrany. Ale vážně, pravdou
je, že všude tam, kde byli
v historii muži přemoženi
lhostejností či zbabělostí,
vstupují na scénu silné ženy.
Málokdo ale ví, že Johanka má jistou souvislost
také s námi. Když k ní dolehly zprávy o husitech,
vyslala posla s dopisem, v němž kárá husitské heretiky a varuje před následky. Kdo ví, jak by dopadla její výprava proti Prokopu Holému. Nejspíš by
prohrála, jako mnohem silnější armády, ale možná

by ji dva měsíce po sepsání
dopisu, 30. května 1431, neupálili jako čarodějnici. Jako
devatenáctiletá byla tou samou církví, kterou horečně
bránila proti husitům, odsouzena, prohlášena kacířkou, exkomunikována a na
rouenském náměstí Vieux
Marché (Starý trh) upálena. Ironií osudu zůstává, že
její dopis byl objeven mezi
dokumenty, které německý
inkvizitor Johannes Nider
předložil spolu s důkazy
o jejím kacířství. Přitom její
dopis začínal tak krásně: Již
delší dobu ke mně docházejí zprávy a hlasy lidí, že se z vás, pravých křesťanů,
stali heretici a že stejně jako Saracénové ničíte pravou víru a bohopoctu...
Celý dopis najdete na www.kampocesku.cz.
Alois Rula

Kterak Zikmund ke koruně přišel
Basilejská ujednání, známá jako kompaktáta byla vyhlášena v Jihlavě přesně před
575 lety, 5. 7. 1436. Jednalo se o výsledek jednání basilejského koncilu a zástupců
husitských Čech. Kdyby se bývala podařilo domluva s Husem na koncilu v Kostnici,
mohlo se přiznání nároku na přijímání z kalicha českých husitů obejít bez
pozdějšího krveprolití. Ale kdo ví...
K jednání v Basileji došlo až po drtivé porážce páté křížové výpravy proti husitům u Domažlic
(1431). Husitské poselstvo dorazilo do Basileje
(1432) v čele s Prokopem Holým a Vilémem Kostkou z Postupic. Hlavní slovo však měli husitští
kněží, kteří přinášeli tzv. čtyři pražské artikuly: svobodné kázání slova Božího, přijímání podobojí pro
všechny, odnětí světského majetku církvi a trestání smrtelných hříchů bez rozdílu postavení. Jan
Rokycana hájil před koncilem přijímání podobojí
proti chorvatskému dominikánu Janu Stojkovičovi
z Dubrovníka. Mikuláš Biskupec z Pelhřimova (Táborita) hájil trestání smrtelných hříchů proti Jiljí
Charlietovi. Německý dominikán Heinrich Kalteisen, inkvizitor a znalec kacířských nauk, oponoval knězi Oldřichu ze Znojma (Orebské bratrstvo)
a nejvýznamnějším účastníkem debaty byl barcelonský arcijáhen Jan Palomar hájící vyvlastnění
církevního majetku. Koncil byl nakonec ochoten
přiznat Čechům přijímání z kalicha, pokud přijmou
učení katolické církve v ostatních bodech. Jednání

Zikmund Lucemburský

Prokop Holý

pokračovala v Praze od listopadu 1433 do února
1434. Výsledkem dohadů a průtahů byla porážka
radikálních husitských polních vojsk v bitvě u Lipan (1434) a dobytí hradu radikálních husitů Sionu
Jana Roháče z Dubé (1437). To otevřelo Zikmundovi cestu na český trůn. Většina husitů uznala
jeho nárok i platnost korunovace za českého krále
z 28. července 1420.
Antonín Fridrich

KAM na výlet s:
Terezou Maxovou
Rodačka z Pardubic Tereza Maxová
vystudovala gymnázium v Praze a po
maturitě byla přijata na Právnickou
fakultu UK. V sedmnácti letech se
zúčastnila konkurzu francouzské
modelingové agentury, její profesní
kariéra modelky začala v roce 1989.

Spolupracovala snad se všemi velkými fotografy, její tvář se objevila na předních stranách
nejprestižnějších magazínů a prošla po všech významných přehlídkových molech. Ale ani na vrcholu své kariéry neztratila kontakt s reálným světem.
Její návštěva jistého kojeneckého ústavu rozhodla
o dlouhotrvající pomoci opuštěným dětem. Dnes
má Nadace Terezy Maxové dětem pod patronátem
24 000 dětí. Možná i proto nás zajímalo, kam by Tereza, maminka dvou dětí, pozvala naše čtenáře na
rodinný výlet.
V České republice je spousta krásných míst, takže
je obtížné jmenovat jen pár z nich. Mému srdci nejbližší jsou ale určitě Jižní Čechy, kde jsem jako dítě
trávila s bratrem dlouhé letní prázdniny. Ráda vzpomínám na kempování, když jsme s rodinou sjížděli
Lužnici. Ale určitě jsem si užila i výlety na přilehlé hrady a zámky, z nichž nejvíce se mi líbila Červená Lhota.
Opomenout nechci ani krásná města jako Třeboň,
Týn nad Vltavou nebo Český Krumlov, kde je i zajímavé divadlo s otáčivým hledištěm. A pokud se člověku
česká kotlina omrzí, což snad ani nejde, má možnost
udělat si výlet do sousedního Rakouska, které je odtud jen pár hodin autem.
Děkuji za tip na rodinný výlet a přeji Vám v profesním i nadačním životě mnoho úspěchů a v životě osobním nevšední zážitky při toulkách Českou
republikou, nejlépe s dětmi.
Luděk Sládek
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Historia
magistra vitae

Kostel Panny Marie Vítězné

Slavný knihtiskař

foto © Wikipedie

31. 8. 1546 se v Praze narodil Daniel Adam z Veleslavína, český humanista, knihtiskař, organizátor literárního života v Čechách a překladatel. Zpočátku
působil jako profesor historie. Po sňatku s dcerou
knihtiskaře Jiřího Melantricha z Aventina se věnoval tiskařské práci a jako jeden z prvních dokonce
tiskl noty.

Lorecký ze Lkouše
24. 8. 1571 zavraždili poddaní z dnešní malé obce
Šamonice u Písku, údajně pro nelidský nátlak,
svého pána, Ludvíka Loreckého ze Lkouše, a jeho
dva malé syny. Rodina rytířů Loreckých ze Lkouše
odvozovala svůj původ od Vršovce Lorka, který
poskvrnil svou památku zavražděním knížete Břetislava II. roku 1100.

Geniální mistr šerosvitu
15. 7. 1606 se narodil jeden z nejlepších malířů
a grafiků západního umění, mistr šerosvitu Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Tento geniální
umělec se prý v Amsterdamu osobně stýkal s Janem Amosem Komenským. Jak ukázaly poslední
výzkumy, Rembrandtův obraz Starý muž je ve skutečnosti portrétem slavného „učitele národů“.

Nejslavnější loupežník
20. 8. 1796 se v Pokraticích u Litoměřic narodil
Václav Babinský, legendami opředený zločinec,
který bral bohatým i chudým. Přepadal statky na
samotách, obíral pocestné a šermoval přitom dvěma banditkami. Nakonec byl vězněn na Špilberku, kde se dal na cestu dobra − neodložil růženec
a svědomitě ošetřoval nemocné.

Autor vlasteneckých románů
23. 8. 1851 se v Hronově, v rodině drobného živnostníka, narodil český prozaik, dramatik a tvůrce
historického románu Alois Jirásek. Jeho dílo je rozděleno do časového rozmezí od dob mystických až
do 19. století. Zabývá se především dobou husitskou, pobělohorskou a národním obrozením. Oblíbený spisovatel zemřel 12. března 1930 v Praze.

Co by kamenem dohodil
23. 7. 1871 byl v habsburské monarchii zaveden
metrický systém měr a vah, ačkoliv vědci ve Francii navrhli a vypočítali základní délkovou míru už
v roce 1790. Byla to jedna desetimiliontina zemského kvadrantu neboli jeden metr. Přijetím metrického systému se upustilo od dříve používaných měr
(lokty, stopy, palce).
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V červenci 1611, tedy přesně před 400 lety, byl v Praze na Malé Straně položen
základní kámen kostela Panny Marie Vítězné. Tato zcela mimořádná památka má
význam nejen pro svou architekturu a uměleckou výzdobu, ale především pak
díky proslulé sošce Pražského Jezulátka.
Zakladateli kostela byli v letech 1611–13 němečtí luteráni
žijící v Praze, ale také zástupci
říšských stavů, šlechtici a diplomaté. Kostel byl vysvěcen
21. července 1613 a zasvěcen
Nejsvětější Trojici. Přestože
jméno architekta není známo,
je pravděpodobné, že jím byl
dvorní stavitel císaře Rudolfa II.,
Ital Giovanni Maria Filippi. Po
bitvě na Bílé hoře (1620), která
znamenala vítězství katolíků
v českých zemích, věnoval císař
Ferdinand II. kostel řádu bosých karmelitánů, kteří 8. září 1624 chrám zasvětili Panně Marii Vítězné
a sv. Antonínu Paduánskému. Do chrámu se původně vcházelo ze severu i západu, ale v letech
1636–44 dostala stavba dnešní vchod z ulice (dnes
Karmelitské). Dekretem císaře Josefa II. byl však
klášter roku 1784 zrušen, karmelitáni museli odejít
a správu převzal řád Johanitů z farnosti od kostela
Panny Marie pod řetězem. Na přání kardinála Vlka
se do kostela po 200 letech nakonec opět vrátili
karmelitáni (2. 7. 1993). Od té doby toto poutní
místo, milované lidmi mnoha národů, znovu ožilo
a rozkvetlo do nové krásy.
Pražské Jezulátko, soška, jejíž originál je uctíván v kostele Panny Marie Vítězné, pochází ze
Španělska, kde byla pravděpodobně zhotovena
někdy v druhé polovině 16. století (nebo dříve).
Když se vévodkyně Marie Manrique de Lara vdávala do Čech (1556), dostala sošku od své matky
svatebním darem a její ovdovělá dcera Polyxena
z Lobkovic ji věnovala (1628) klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Soška je
vysoká 47 centimetrů, představuje Ježíše ve věku
několika málo let, je oblečená do dlouhé splývavé
košilky. Jádro je vyřezáno ze dřeva, potaženo snad

plátnem, a povrch je vymodelován z poměrně křehkého
barevného vosku, chráněného
stříbrným pouzdrem (do pasu).
Pravici má zdviženou k požehnání, v levé dlani drží symbol
vlády nad světem – říšské jablko s křížkem. Nejcennějšími klenoty byly jednak dnes již ztracená kopie řádu Zlatého rouna
a dále pak dvě korunky z dílen
pražských zlatníků (vyrobené
1767 a 1810). Za třicetileté války byla soška málem zničena
během vpádu saských vojsk do Prahy (1631). Teprve roku 1637 nalezl pohozenou sošku Lucemburčan otec Cyril od Matky Boží, měla ulomené obě
ruce, otec Cyril však dosáhl toho, že Jezulátku byly
vyrobeny ručičky nové. Roku 1655 byla soška korunována pražským biskupem, což dnes připomíná
výroční slavnost první květnovou neděli.
V muzeu Pražského Jezulátka, kam se dostanete po schodišti od hlavního oltáře, najdete řadu
vzácných kultovních předmětů (kalichy, obrazy,
kříže, skulptury) a především pak část vzácného souboru textilií z šatníku Jezulátka. Starobylý
zvyk oblékání sošky Ježíška dnes připadá sestrám
karmelitkám. Většina vystavených šatů jsou dary
z vděčnosti a jejich barvy jsou dané liturgickým
obdobím, řídícím se církevním kalendářem. Obecně se používají čtyři barvy: bílá (doba velikonoční
a vánoční), červená (Svatý týden, Svatodušní svátky
a svátky sv. Kříže), fialová (doby postní a adventní)
a zelená (barva mezidobí). O slavnosti korunovace
bývá Ježíšek v královských šatech s hermelínovým
pláštíkem. Při zvláštních příležitostech se užívají
další barvy: růžová (pro tři neděle adventní a čtyři neděle postní), zlatá (může nahradit jiné barvy)
a modrá (mariánské svátky).
Alois Rula
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Sacrum Romanum Imperium

foto © Wikipedie

Prvním císařem říše římské, který byl roku 800 korunován při vánoční bohoslužbě
v římské katedrále, byl Karel Veliký. Teprve od vlády východofranského krále Oty I.
však lze hovořit o vzniku státního celku.

Přívlastek sacrum měl zdůraznit sakrální povahu středověké říše. Svatá říše římská byla od

středověku až do svého zániku v roce 1806 říší,
kde se panovníci volili, což znamená, že se tento
trůn nedal zdědit. Sacrum Romanum Imperium byl
státní útvar, který se rozkládal ve střední Evropě
a mocenské centrum měl v Německu. Ač do této
říše patřila většina středoevropských států, někdejší německé Prusko nikdy k říši nenáleželo.
Symbolem Svaté říše římské byl až do jejího zániku dvouhlavý orel (orlice). Symbol černého orla
na zlatém podkladu se vyskytoval již na mincích
z 12. století, patří tak k nejstarším znakům na světě.
Posledním císařem říše byl František I. (často
označovaný jako císař Svaté říše římské František II.). Na trůn se dostal ve věku pouhých 24 let.
Snažil se zpomalit veškerý pokrok a uvrhl monarchii o několik století dozadu. V tom mu pomohl
i nový kancléř Klemens Wenzel von Metternich,
který pronesl známou větu: „Podařilo se nám pokrok zbrzdit, nikoli však zastavit.“
Po neúspěšné válce proti Francii a korunovaci
Napoleona císařem byl František I. donucen k abdikaci, a tím říše 6. 8. 1806 zanikla.
-jap-

Národ sobě

foto © Wikipedie

Novorenesanční budova divadla od Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších
staveb v zemi z hlediska obecně národně-kulturního, historického
i architektonického.

Stavba byla financována z národní sbírky, ta
však nebyla hlavním zdrojem. Dostatek prostředků
poskytl stát a nezanedbatelný příspěvek věnovali
například císař František Josef I., ruský car nebo
česká šlechta.
Poprvé bylo Národní divadlo otevřeno dne
11. června 1881 na počest návštěvy korunního
prince Rudolfa, a to premiérou Smetanovy Libuše,
jež byla zkomponována pro tuto příležitost. Večerní slavnostní premiéry Libuše se zúčastnili pouze
vybraní hosté. Odehrálo se zde ještě dalších jedenáct představení, poté byla budova uzavřena pro
dokončovací práce.

Uprostřed těchto prací, 12. srpna 1881, došlo
k požáru, který zničil měděnou kupoli, hlediště,
oponu od Františka Ženíška i jeviště divadla. Požár
byl vnímán jako celonárodní katastrofa a vyvolal
obrovské odhodlání pro novou sbírku – za 47 dní
byl vybrán milion zlatých. Stavbu po požáru dokončil prof. arch. Josef Schulz. Obnovené divadlo
bylo otevřeno 18. listopadu 1883 opět představením Smetanovy Libuše.
V 70. letech 20. století prošlo Národní divadlo
rozsáhlou rekonstrukcí. Původní budova byla opravena a vedle ní vznikly nové budovy, pojmenované
Nová scéna ND.
-jol-
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Spiknutí v Zákupech
8. 7. 1876 se na zámku v Zákupech u České Lípy
setkali ruský car Alexandr II. Nikolajevič a císař
František Josef I. Výsledkem byla dohoda o společném postupu ohledně protitureckého povstání
v Bosně a Hercegovině, které začalo roku 1875. Mezinárodní konflikt (tzv. východní krize) byl ukončen
berlínským kongresem v roce 1878.

Země stokrát pokoušená
8. 7. 1891 se v Dobříni u Roudnice narodil básník
Josef Hora: „Země, země, stokrát pokoušená, kolikrát vídala jsi cizí ruce z věna tvého lidu cáry rvát!
Stokrát k slunci rozkvetla jsi zas. Modrou legendou
jsi kvetla, země, nad mým rodným krajem prostřed
Čech. Hora Říp se skláněla tam ke mně, jako matčin
prs a sladký vzdech…“

Praha má tramvaj
18. 7. 1891 uvedl český vynálezce František Křižík do provozu první elektrickou městskou dráhu
– tramvaj na Letné. Do té doby v Praze jezdila od
roku 1875 pouze koněspřežná tramvaj. Dráha měla
hlavně zkušební a propagační účel a byla postavena u příležitosti Jubilejní zemské výstavy v Praze
roku 1891.

Vzhůru na Petřín!
20. 8. 1891 se v Praze u příležitosti Jubilejní zemské výstavy slavnostně otevřela i rozhledna Petřín.
Postavit ji nechal Klub českých turistů, jehož členové se o dva roky dříve nadchli v Paříži Eiffelovou
věží a chtěli ji trumfnout. To se jim podařilo − Petřín
je i s terénem o 17 metrů vyšší než jeho francouzská předchůdkyně.

První dáma jazzu
12. 7. 1926 spatřila světlo světa budoucí první
dáma české jazzové scény Vlasta Průchová. Ve své
více než půl století trvající kariéře vystupovala s řadou špičkových muzikantů. Nazpívala duety s Karlem Hálou, Milanem Chladilem i s mladým Karlem
Gottem. Poté, co její syn, hudebník Jan Hammer,
odešel v roce 1968 do emigrace, nesměla už dál
účinkovat.

Návrat volyňských Čechů
10. 7. 1946 byla v Moskvě podepsána dohoda
o opci a vzájemném přesídlení mezi ČSR a SSSR,
na jejímž základě mohly desetitisíce příslušníků
české menšiny, žijící ve Volyňské gubernii, odejít
do své původní vlasti. První transport z Volyně přijel začátkem února 1947, reemigrace skončila o tři
měsíce později.

www.kampocesku.cz
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Neprojdou
11. 7. 1951 schválilo Národní shromáždění zákon
o ochraně státních hranic. Spolu s ním bylo vydáno
nařízení ministerstva národní bezpečnosti o právu
příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně. Hradbu komunistického Československa nepokořilo
přes 170 osob, a i na straně drsných ochránců hranic došlo k mnoha ztrátám na životech.

Gentleman swingové éry
2. 8. 1966 zemřel R. A. Dvorský. Ve filmech z 30. let
nelze přehlédnout štíhlého elegána ve fraku, který
za doprovodu své kapely Melody Boys zpívá swingové hity. Na repertoáru měl kromě swingu i tango a jazz. Jeho orchestr byl proslulý tím, že většina
členů ovládala několik hudebních nástrojů, i proto
často nahrával filmovou hudbu.

Brixenský vyhnanec
„Kdo si nechce hubu spálit, musí
mlčet nebo chválit…“ „V nouzi dá ti
radu každý dobrý přítel, ale málokterý
dá ti mouky pytel…“ A ještě alespoň
do třetice: „Kdyby stáří dodávalo
moudrosti, byl by dubový pařez
největším mudrcem.“ Autorem citátů
je významný český spisovatel, politik
a novinář Karel Havlíček Borovský.
Již od mládí toužil Havlíček po tom, aby mohl
působit na výchovu českého národa. Dalo by se
říci, že byl prvním českým investigativním novinářem, který ukazoval na konkrétní problémy protičeské politiky vedené rakouskou vládou.

Zajímavosti z D1
12. 7. 1971 byl otevřen první dálniční úsek D1
mezi Prahou a Mirošovicemi. Výstavba byla zahájena v roce 1967 a navazovala na předválečné
projekty. Dnes se po 370kilometrové D1 prohání
denně v průměru 35 000 vozidel. Letos v květnu
byla na 96. kilometru uvedena do provozu první
veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily.

Po úrazu vítězem
30. 7. 1971 přeplaval František Venclovský jako
první Čech kanál La Manche. Původně byl atletem
a v padesátých letech patřil ke špičce československých zápasníků. Po těžkém úrazu krční páteře se
ale musel s tímto sportem rozloučit. Venclovský se
naštěstí nevzdal a začal se věnovat otužování a dálkovému plavání.

Dům v Brixenu, v němž Havlíček bydlel

Století mšenských baráčníků
Vlastenecko-dobročinná obec mšenských baráčníků byla založena v létě roku
1911, letos v srpnu tak oslaví už sto let své existence. Město Mšeno proto chystá
při této příležitosti velkou oslavu.
První spolek baráčníků na našem území vznikl
v Kolíně v roce 1873. V té době bylo založeno
mnoho druhů různých vzdělávacích, podpůrných
a vlasteneckých sdružení. V roce 1907 se ve Veleobci sdruženého Baráčnictva v Českých Budějovicích
konal l. sjezd baráčníků, na němž bylo rozhodnuto
o vydávání svazového časopisu Český baráčník.
Obce baráčníků vznikly i ve Vídni a přes emigranty
také v USA. Členové se oslovovali sousedé a tetičky, spolková místnost nebo budova se nazývala
baráčnická rychta.
Spolek Mšenských baráčníků byl založen před
sto lety členy Spolku vojenských vysloužilců pod
názvem Zábavný, vzdělávací a podpůrný spolek
baráčníků pro Mšeno a okolí. Za svůj úkol si jeho
členové vytyčili především pomáhat sociálně slabým v nemoci. Spolek žil z příspěvků měšťanů
a z darů, pořádal zábavy a plesy.
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků
Mšeno vás zve na oslavu svého založení, která
proběhne 27. 8. od 10 hodin v místní sokolovně.
V bohatém programu vystoupí kromě jiných také
dechová hudba Přívoranka.
-marc-

Smutné Zlaté piesky
28. 7. 1976 se na bratislavském jezeře Zlaté piesky
odehrála největší letecká katastrofa ČSA. Letadlu
IL 18 na lince z Prahy do Bratislavy při přistávacím
manévru selhaly dva motory. I přes snahu posádky
o bezpečné přistání se neovladatelné letadlo zřítilo
do jezera. Ze sedmdesáti devíti osob na palubě se
zachránily čtyři.

Náhodně herečkou
4. 8. 1976 zemřela herečka Věra Ferbasová, často
přezdívaná „komik v sukních“. Na popud Vlasty Buriana zaskočila ze svého místa sekretářky v divadelním představení za nemocnou herečku. Na jevišti
začala hrát pravidelně a zanedlouho si jí všimli filmaři. Účinkovala v mnoha filmech, z nichž posledním byla komedie Jáchyme, hoď ho do stroje!
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Nejdříve byl redaktorem Pražských novin, později si založil vlastní Národní noviny, které byly velmi oblíbené. Také se aktivně účastnil politického
života. Od roku 1849 tvrdě vystupoval proti proti
nastupujícímu bachovskému absolutismu, proto
byl v roce 1851 převezen do vyhnanství do Brixenu, kam za ním v roce 1852 přijela manželka s dcerou. Hmotnou nouzí rodina v Brixenu netrpěla, dostávala peníze od rakouského ministerstva vnitra.
Havlíček byl však pod stálým policejním dozorem
a policie mu kontrolovala i veškerou korespondenci. Velmi trpěl tím, že musel žít mimo domov a měl
velmi omezené kontakty s přáteli v Čechách.
Povolení k návratu dostal až v roce 1855. V roce
1856 si začal stěžovat na stálou únavu a kašel. Zemřel 29. 7. 1856, jeho pohřbu se zúčastnilo mnoho
významných českých spisovatelů a obrozenců. -jap-

Mšenská radnice
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Nešťastná sestra Lídy Baarové
Zorka Janů byla skvělou nadějnou herečkou, která měla určitě větší talent než
její starší a slavnější sestra. Celý život však bohužel prožila v jejím stínu, až ji to
nakonec zabilo.
Narodila se 9. července 1921 ve Štěchovicích
jako Zora Babková. Po absolvování konzervatoře
hostovala u divadelní společnosti Karla Jičínského,
později v holešovické
Uranii i v Národním divadle. Pak získala stálé
angažmá v Městských
divadlech pražských.
Ve filmu se poprvé
objevila v roce 1933
jako dvanáctiletá holčička ve snímku Madla
z cihelny, v němž hrála
hlavní roli její sestra
Lída.
První velkou filmovou rolí byla tragická
postava Červené Klárky ve snímku Ohnivé
léto, kde hrála opět po
boku své sestry. V následujících letech už sehrála
velké postavy v několika filmech, jako byl Baron Prášil, Minulost Jany Kosinové nebo Čekanky.

Zorka Janů vždy trpěla velkými psychickými
problémy a depresemi. Myslela si, že je tlustá, a držela drastické hladovky, zároveň trpěla depresivními bolestmi hlavy.
Byla levicově orientovaná a těšila se na
konec války. Jenže po
válce byla její sestra
uvězněna a celá rodina byla perzekuována.
Herec Václav Vydra
zabránil tehdy Zorce
vstoupit do divadla se
slovy: „Dovnitř nesmíte! Sestra Lídy Baarové
mezi české herce nepatří!“ Po této události
se její deprese ještě
zhoršily, protože bez
milovaného divadla
nechtěla žít. Pár dní potom, 24. března 1946, vyskočila z okna a po převozu do nemocnice zemřela.
Marcela Kohoutová

Zůstal za velkou louží
Jan Werich vždy říkával, že byli s Voskovcem jako dvojčata. Nemuseli být spolu,
a přece věděli, co ten druhý dělá. Jak Werichovi, tak většině národa nepřestal Jiří
Voskovec nikdy chybět.

Jiří Voskovec, vlastním jménem Jiří Wachsmann, se narodil 19. června 1905 v Sázavě-Budech.
V mládí studoval na gymnáziu v Praze v Křemencově ulici, kde se poprvé setkal s Janem Werichem. Po
získání stipendia pokračoval ve studiích na lyceu ve
francouzském Dijonu. V roce 1924 začal studovat
na Karlově univerzitě práva. Během studií napsal
společně s Werichem divadelní představení Vest

Pocket Revue, v němž si
oba zahráli hlavní role.
Velký úspěch představení vedl k tomu, že
oba hlavní protagonisté
přerušili studia a začali
se cele věnovat divadelní práci.
Na scéně Osvobozeného divadla pak
Voskovec s Werichem
prostřednictvím humoru reagovali na tehdejší
politické a sociální problémy. V roce 1938 byli
ale oba umělci nuceni kvůli nacistické hrozbě divadlo zavřít a emigrovat do USA.
Po válce se Jiří Voskovec vrátil, ale po komunistickém puči v roce 1948 definitivně odešel do
USA. Zde se uplatnil jako divadelní i filmový herec,
ovšem už jako George Voskovec. V USA proslul dokonce i jako divadelní režisér. Zemřel 4. července
1981 v Kalifornii.
-marc-

Historia
magistra vitae
Ladislav Pešek
13. 7. 1986 zemřel herec Ladislav Pešek, který byl
členem Národního divadla v Praze celých 50 let.
Patřil k oblíbeným nejen divadelním, ale i filmovým a televizním hercům. Největší popularitu mu
pravděpodobně přinesly role Ády Čuřila a Vojtěcha
Kulíka ve studentských filmech Škola základ života
a Cesta do hlubin študákovy duše.

Společně za socialismus
1. 7. 1991 byla rozpuštěna Varšavská smlouva −
vojenský pakt evropských zemí tzv. východního
bloku, který vznikl 14. května 1955. Cílem Varšavské smlouvy byla spolupráce ve vojenské oblasti
při společné obraně socialismu a také vytvoření
protipólu k severoatlantickému paktu (NATO).

Pomáhat a chránit
15. 7. 1991 vznikla ze složek Sboru národní bezpečnosti Policie ČR, příslušníci SNB se stali policisty. Policie je od té doby ozbrojeným bezpečnostním sborem ČR a řídí ji i nadále ministerstvo vnitra.
Později vzniklo policejní prezidium a nové složky
– např. cizinecká policie. A také se zrodilo motto
„Pomáhat a chránit“.

Největší z dirigentů
11. 8. 1996 zemřel český dirigent Rafael Kubelík
(narodil se 29. 6. 1914). Proslul především jako interpret děl českých a dalších slovanských skladatelů (Dvořák, Janáček, Martinů ad.). Již ve svých 20 letech poprvé řídil Českou filharmonii. Po únorovém
puči v roce 1948 emigroval. Ve světě se vypracoval
na jednoho z největších dirigentů své doby.

Otec literatury faktu
26. 7. 2006 zemřel slovenský historik Vojtěch Zamarovský. Naše literatura tak přišla nejen o skvělého spisovatele a překladatele, ale hlavně o zakladatele žánru literatury faktu v Československu. Ve
svém rozsáhlém díle se věnoval nejstarším obdobím lidské historie a zabýval se popularizací starověkých civilizací a mýtů.

Devátá planeta už není
24. 8. 2006 přišla naše sluneční soustava o devátou planetu, poté co bylo Pluto na astronomickém
kongresu v Praze vyškrtnuto ze seznamu planet.
Stalo se tak v důsledku přijetí nové definice planety, podle níž bylo Pluto zařazeno do nově vznikající
skupiny plutoidů. Bývalá devátá planeta byla objevena 18. února 1930.

www.kampocesku.cz
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Loreta Praha

Výročí Petřínské rozhledny

Jedním z významných poutních míst
17. století bylo italské Loreto − město,
kde je uctíván domek, v němž žila
Panna Maria, Ježíš a svatý Josef. Kopie
stavby pak byly budovány v různých
částech Evropy.

KČT Praha a společnost Turistika.cz vás srdečně zvou na turistický
pochod se zábavným programem. V cíli na vás čeká spousta her
pro děti i dospělé.
Start: 27. srpna u vstupu do Kinského zahrady (zastávka tramvaje linky 9, 12, 20 – Švandovo divadlo)
Trasy:
a) 15 km – start 9–11 hod.
b) 30 km – start 9–10 hod.
Startovné: 15 Kč, děti do 15 let 5 Kč
Cíl: pro obě trasy v Troji do 16 hod.
Program v cíli: od 14 do 20 hod.
 soutěže pro nejmenší s OZPáčkem
 tombola (oblečení a vybavení od firmy Husky)
 opékání špekáčků
 občerstvení (pivo, víno, nealko)
 poznávací soutěže
 představení vybraných turistických lokalit v ČR
i zahraničí
Program připravily společnost Turistika.cz, pojišťovna OZP a Botanická zahrada v Troji. Každý
účastník pochodu má vstup do letní části Botanické zahrady zdarma.
www.kct.cz

Regionální značky pro místní produkty – díl čtrnáctý:

ORLICKÉ HORY originální produkt®
V Praze dala podnět ke stavbě kněžna Benigna Kateřina Lobkowiczová. Loretu budovali Lobkowiczové postupně, od 3. června 1626, kdy byl
položen základní kámen, až do roku 1695, kdy
byly posvěceny zvony zvonkohry a propojeny
na hodinový stroj. Od té doby zní nad pražskými
střechami mariánská píseň Tisíckrát pozdravujeme tebe. Prvním architektem byl Giovanni Batista
Orsi, po něm převzal stavbu rod Dienzenhoferů.
7. června 1737 byl vysvěcen kostel Narození Páně,
tím byl komplex Lorety dostavěn. Duchovní péče
o poutníky byla při založení Lorety svěřena Řádu
menších bratří kapucínů, kteří mají klášter v sousedství. V době komunismu však museli kapucíni
klášter i Loretu opustit. Nyní je Loreta opět v jejich
správě. Obvyklým projevem vděku poutníků jsou
votivní dary, které daly vzniknout známé klenotnici − pozoruhodné sbírce církevních i profánních
předmětů.
Otevírací doba: 9−12,15 a 13−17 hod.
Loreta Praha
Loretánské nám. 7, 118 99 Praha 1
tel.: +420 220 516 740
e-mail: loreta@kapucini.cz
www.loreta.cz
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Regionální značka upozorňuje nejen na místní zajímavé
výrobky, ale láká i k seznámení s jejich původci, kteří
ztělesňují duši konkrétního regionu. Zkuste s námi objevit
řemeslnou tradici a ochutnat dobroty vznikající v Orlických
horách a Podorlicku.
Mezi výrobky se značkou ORLICKÉ HORY originální produkt® je opravdu pro každého něco.
Pánové si vyberou některý z kožených výrobků Ladislava Hemrlíka, ať už opasek,
brašničku či váček na tabák. Velkou
osobitostí a krásou se vyznačují šperky z ručně paličkované krajky, které pro potěšení žen
vyrábí Jiřina Rejentová. Dětem dělá radost Karel Jirsa,
jehož dřevěné hračky, káči,
joja či různé figurky svými
veselými barvami k hraní
přímo vybízejí. Všichni se
pak mohou s chutí zakousnout do svátečních koláčků
z Lična či do zdravých syn-

kovských jablíček. Škála
produktů s regionální
značkou je mnohem širší,
a tak na stránkách www.
regionalni-znacky.cz můžete v sekci Orlických hor
nalézt i tkalcovské, keramické
a košíkářské výrobky, skleněné vitráže, lidové kroje, dřevěný šindel, cihlové klenby, biobrikety, včelí
produkty, pečivo, uzeniny,
pivo, ale také mák či ryby.
Nabídka je opravdu pestrá,
stejně jako v dalších čtrnácti
regionech s vlastní značkou,
kde se rovněž setkáte s pozoruhodnými výrobky a pochoutkami.
www.regionalni-znacky.cz

KAM na výlet

LÉTO V LÁZNÍCH
RELAXOVAT JE UMĚNÍ…
Neztrácejte čas a přijeďte relaxovat do lázní. Svěřte se do rukou specialistů na relaxaci. Vyberte si
program podle svých potřeb a nalezněte ztracenou harmonii těla a mysli. Kromě tradičních lázeňských
procedur nabízí královské město Poděbrady široké možnosti sportovního i kulturního vyžití. Přijeďte sami,
s rodinou nebo přáteli, na víkend či dovolenou. Lázeňské pobytové balíčky již od 2500,- Kč.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRO VÁS… od 26. 6. do 4. 9. 2011
A máme tu léto! Přijeďte si ho užít do Poděbrad bez ohledu na počasí. Týdenní program LÉTO

V LÁZNÍCH z Vás udělá nového člověka. Lepšího, odpočatějšího. Nevěříte? Vsaďte se! Vsaďte na Poděbrady!
Tento týdenní program jsme pro Vás připravili tak, abyste si v lázeňském tempu vychutnali jak atmosféru
idylického městečka na březích Labe, tak komfort ubytování a blahodárnost lázeňských procedur.

Ubytování: Spa Hotel Zámeček****
Stravování: polopenze (zahájení večeří, ukončení snídaní)
Týdenní pobyt: 8 dní/7 nocí (neděle – neděle)
Platnost zvýhodněné letní nabídky: 26. 6. – 4. 9. 2011

c
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ena

9
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bytu

0,-

:

Kč

Kladno a volný čas
Město dlouhodobě investuje do
rozvoje veškerých možností týkajících
se využití volného času. Tedy od sportu
po kulturu.

Program pobytu: 1x uhličitá koupel, 1x přísadová koupel – Kneipp,
1x klasická masáž částečná, 1x reﬂexní masáž plosky nohy, 1x vstup
do infrasauny, 1x pobyt v solné jeskyni, 1x voucher do kavárny
Viola, 1x voucher na taneční večer nebo kulturní
program dle aktuální nabídky
V ceně není zahrnut lázeňský poplatek (15,- Kč osoba/noc).
Příplatek za jednolůžkový pokoj na osobu a noc: 200,- Kč

Tel.: 325 606 500

www.lazne-podebrady.cz

Leto_v_laznich-131x125_5.indd 1

21.6.2011 15:08:32

Poděbrady nejsou jen lázně
Město známé svými léčivými prameny a bohatou historií přiláká každoročně
tisíce návštěvníků. Kromě lázeňských hostů jsou to v poslední době zejména
cyklisté a vyznavači in-line bruslení. Díky nenáročnému rovinatému terénu jsou
místní cyklotrasy vyhledávány jak rodinami s dětmi, tak i cyklisty-seniory. Pěší
návštěvníky bezpochyby potěší příjemné procházky lužními lesy.
Vedle lázeňských služeb a aktivního pohybu
nabízíme v Poděbradech také pestrý kulturní
a společenský program, kde si svůj „šálek kávy“
najde jistě každý.
9. 7. Dance Bohemia – mezinárodní přehlídka
folklorních tanečních souborů
13. 7. koncert Jaroslava Hutky – Ostrov
16. 7. oslava 100. výročí letu E. Čiháka nad
Poděbrady
22. 7. Zapomeňte na Herostrata – divadelní
představení v zámecké zahradě, ve 21 hod.
27. 7. koncert folkové skupiny Nezmaři – Ostrov

Jedním z lákadel jsou cyklostezky, které si
oblíbili jak vyznavači rekreační cykloturistiky, tak
i zdatnější cyklisté. Ti mohou trénovat na vnějším
cyklistickém okruhu, který měří 32 km a je veden
převážně po lesních a polních cestách kolem celého města. Milovníci jízdy na kolečkových bruslích
mají k dispozici moderní in-line dráhu ve sportovním areálu Sletiště, kde je mimo jiné i atletická
dráha, lanový park, hřiště na pétanque a na minifotbal, krásné hřiště pro nejmenší a nově otevřený
fitpark nejen pro seniory. Ke sportovní in-line dráze
na Sletišti, která je osvětlena i večer, přibyla lesní
in-line dráha, určená spíše pro pohodovější relaxační jízdu nebo procházku. Oblíbeným místem je
také aquapark s bohatou nabídkou vodních atrakcí
a wellness služeb. Kladenský aquapark je vyhlášený v širokém okolí a před pár dny uvítal svého
milionapůltého návštěvníka.
Přijeďte i vy! Těšíme se na vás!
www.mestokladno.cz

5. 8. Zapomeňte na Herostrata – divadelní
představení v zámecké zahradě, ve 21 hod.
16. 8. koncert skupiny Jablkoň – Ostrov
21.–27. 8. WOODOO Session 2011 – workshop
prostorové tvorby a free artu
24. 8. koncert kapely Čankišou – Ostrov
V létě je také v provozu letní kino pod širým nebem – program najdete na webových stránkách
Městského kulturního centra.
Turistické informační centrum
Jiřího nám. 19, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 511 946
www.mesto-podebrady.cz

www.kampocesku.cz
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Česko má
co nabídnout
Pryč jsou doby, kdy jediná správná dovolená byla ta u moře. V posledních
letech táhnou i české lokality. Loni strávila dovolenou v tuzemsku zhruba
třetina Čechů, letos počítají odborníci s podobnými čísly. Vždyť v kvalitě
služeb už se čeští hoteliéři bez problémů vyrovnají těm ve světě. Pokud
tedy pořád nemáte jasno o plánech na léto, zůstaňte doma a zkuste třeba
české hory. I v hotelu tak tuzemská dovolená vyjde levněji, navíc ji není
potřeba plánovat s předstihem několika týdnů, a pokud vyberete tu
správnou lokalitu a hotel, dostanete za své peníze služby evropské úrovně.

pro něj bude připravená sedačka a speciální dětský
pokrm a bude v něm fungovat dětský koutek s animačním programem, který malé potomky zabaví
a nechá tak rodiče na chvíli odpočinout.

Vezměte psíka s sebou
Děti už nemáte, ale rádi byste vzali s sebou svého psího miláčka? Žádný problém. Stačí najít hotel
s označením Pet friendly a máte zaručeno, že vaše
dovolená proběhne tak, jak má.

Dovolená tam, kde mi rozumějí
Hledáte kvalitní hotely na horách, v lázních
nebo jinak zajímavých místech České republiky?
Chcete zažít ten správný wellness nebo strávit
rodinnou dovolenou s malými dětmi nebo psím
miláčkem? To vše a mnohem víc nabízejí hotely
OREA HOTELS. Více informací o jejich nabídce pro
rodiny s dětmi i seniory, o wellness či aktivní dovolené, o programech Baby či Pet friendly najdete na
www. orea.cz nebo na zelené lince 800 12 00 12.

Objevte kouzlo wellness
Riziko špatného počasí je často důvodem,
proč Češi raději volí dovolenou v cizině. Dnes už
ale existují i možnosti, jak v hotelu příjemně přečkat letní bouřku. Nabízí se masáž, pobyt v sauně,
whirlpoolu nebo odpočinek u krytého bazénu.
Existence wellness centra přímo v hotelu se dnes
stává jedním z klíčových faktorů, podle kterých
Češi volí dovolenou. Vzrůstá totiž popularita wellness víkendů i týdenních dovolených, kdy vhodně
zvolená kombinace procedur dokáže, že se člověk
cítí jako znovuzrozený.

S malými dětmi v poklidu
Dovolená s malými dětmi není jednoduchá
a často vyžaduje kompromisy. Bojíte se vyjet někam s dětmi, protože máte špatné zkušenosti s neochotou a vybavením českých hotelů? Blýská se na
lepší časy, neboť se mezi nimi začíná prosazovat
tzv. certifikace Baby friendly. Rodičům hotel s touto certifikací garantuje, že v něm dostanou pro svého potomka např. dětskou postýlku, v restauraci
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Prázdninová Kutná Hora otevírá své brány
Pokud stále váháte, KAM letos vyrazit se svými blízkými, nechte se inspirovat
nabídkou stříbrného města Kutná Hora. Již potřetí je pro návštěvníky města
připraven celoprázdninový festival „Kutnohorské léto“, který organizuje občanské
sdružení Kutnohorsko.cz.
Jádrem festivalu jsou netradiční prohlídky historických objektů Kutné Hory, doprovázené bohatým kulturním programem, a to každý den v týdnu!
Kdy je tedy nejlepší do Kutné Hory vyrazit?
Inu, to máte tak: V pondělí si vychutnáte tajemnou
atmosféru večerního sedleckého opatství, v úterý
večer vás okouzlí lehkost prostoru chrámu sv. Barbory a zaposloucháte se do tónů varhan v kostele
sv. Jakuba. Jste-li milovníky umění, pak je tu pro
vás středeční komentovaná prohlídka Galerie Středočeského kraje (GASK). Večer můžete navštívit
někdejší královskou mincovnu ve Vlašském dvoře, kde se setkáte i s mistrem pregéřem. Zároveň
odhalíte temnou tvář Kutné Hory v Muzeu zločinu.
Ve čtvrtek a v neděli je pro vás připraven program
„Magická Kutná Hora“ − příjemná kombinace divadelních představení, šermířských vystoupení
a hudebních produkcí. Pátek patří v Kutné Hoře

Kutnohorsko.cz, o. s.
www.kutnohorskeleto.cz
stříbrným dolům a lahodnému kutnohorskému
vínu. A v sobotu večer „ožije“ jen a jen pro vás
romantický zámek Kačina nedaleko Kutné Hory.
A tím nabídka Kutnohorského léta rozhodně nekončí. Nedivte se, vždyť se řídíme mottem „Jeden
den nestačí!“

Informační centrum Kutná Hora
Palackého náměstí 377
284 01 Kutná Hora
www.guide.kh.cz
www.kutnahora.cz

Petr Vok z Rožmberka

Léto s pětilistou růží
Bude tomu 400 let, co 6. listopadu 1611 opustil tento svět jeden z nejslavnějších
představitelů rodu Rožmberků – Petr Vok. Hluboký otisk pětilisté růže v duši
jižních Čech si letos připomínáme na mnoha místech. Jaká byla doba a jací byli
Rožmberkové? Přijměte naše pozvání na výlet do časů minulých, ve kterých
Rožmberkové psali dějiny.
Výstava Rožmberkové…
Kde jinde začít než na výstavě? A můžete si
být jisti, že nejde o ledajakou výstavu, tato je jedinečná tím, že vás na relativně malé ploše provede
dějinami pánů z růže a navíc můžete vůbec prvně
spatřit významné artefakty spjaté s rožmberským
kulturním dědictvím na jediném místě. Vstupné je
150, snížené 80, rodinné 350 Kč a děti do 6 let mají
vstup zdarma. Otevřeno je denně od 10 do 20 hod.,
ale pozor, pouze do 20. srpna. Kde? Ve Valdštejnské
jízdárně v Praze, stanice metra Malostranská.
Další výstava probíhá v prostorách Rožmberského paláce Pražského hradu. Jmenuje se Rok
růže a nabízí ucelený pohled na život vladařů
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rožmberského domu i život lidu prostého na rožmberských državách. Otevřeno je od 9 do 16 hod.
a výstava končí 1. prosince.
Otázka první: Víte, co bylo životním heslem Viléma z Rožmberka?

Městskou památkovou rezervací. Dolní, Píseckou
bránou vstoupíte do historického centra města,
kde nezapomeňte navštívit úžasný gotický kostel
sv. Jakuba Většího na Kostelním náměstí. Naučná
stezka okolo Prachatic (15 km) vám pak nabídne
zajímavé pohledy na město z několika stran. K prvnímu zastavení vás dovede červená značka z Malého náměstí, která se posléze napojí na zelenobílou
značku s celkem dvanácti zastaveními. A teď ruku
na srdce. Už jste byli v Prachaticích? Pokud ne, potom v Rožmberském roce máte dobrý důvod.
Otázka druhá: Víte, jak se jmenoval zakladatel církevního školství v USA, první americký svatý a rodák z Prachatic?

Prachatice na Zlaté stezce

Příjemné chvíle na
zámku Kratochvíle

V druhé polovině 13. století, v době kolonizace šumavských hvozdů, kdy dochází k rozvoji obchodu na Zlaté stezce, vzniká v kotlině obklopené
pěti kopci osada a později město – Prachatice. Od
té doby uplynulo hodně času, přesto si Prachatice
uchovaly do dnešních dní atmosféru starobylého města, jehož historické jádro bylo vyhlášeno

Na místě dnešního zámku stával původně hospodářský dvůr, který v roce 1569 věnoval Vilém
z Rožmerka regentu nad rožmberským dominiem
a jihočeskému rybníkáři Jakubovi Krčínovi z Jelčan.
Krčín tu postavil nový dvůr obklopený rozsáhlou
loveckou oborou. Ten se však zalíbil rožmberskému vladaři natolik, že ho roku 1579 vyměnil

Dělení růží

Tato reportáž vznikla s přispěním Jihočeského kraje a Jihočeské centrály cestovního ruchu. Foto © redakce.
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Vilém z Rožmberka

Rožmberský rok 2011
z Poslední rožmberský vladař a jeho hosté
(Třeboň 1. 7. – 30. 9.)
z Rožmberská falza (Zlatá Koruna 1. – 31. 7.)
z Rožmberské slavnosti (Bavorov 5. – 6. 7.)
z Rožmberské setkání dřevosochařů (Vimperk
11.–15. 7.)
z Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka (hrad
Rožmberk 29. 7.)
z Léto s Rožmberky (Kratochvíle 4. – 6. 8.)
z Petr Vok na Bechyni (12. – 13. 8.)
z Rožmberské léto (Dívčí kámen 13. 8.)
z Bitva o Slamburk – Dělení růže (Borovany
u ČB 27. 8.)
další akce naleznete na www.rozmberskyrok.cz

s Krčínem za městečko Sedlčany a deset vesnic.
O čtyři roky později už pověřil Vilém vlašského stavitele Baldassara Maggiho z Arogna, aby mu postavil v sousedství dvora snový lovecký zámek. Jestli
se podařilo Italovi proměnit sen a panský rozmar
ve skutečnost, posuďte sami. Otevřeno je o prázdninách od 9 do 16,15 hodin denně mimo pondělí,
poslední prohlídka je v 15,30 hodin.
Otázka třetí: Víte, jak se jmenoval původní hospodářský dvůr v místech dnešního zámku?

s Rožmberky. Historií města neméně významnou
vás pak provedou expozice Regionálního muzea,
které najdete na konci Horní ulice v impozantní
budově bývalého jezuitského gymnázia. Velkým
lákadlem je tu unikátní keramický model historického centra města zachycující Český Krumlov kolem roku 1800. Muzeum má otevřeno celoročně
mimo pondělí, od 9 do 12 a od 12,30 do 17 hodin.
Otázka čtvrtá: Z jakého německého výrazu je odvozováno jméno města Český Krumlov?

Český Krumlov jako na dlani

Třeboň a zase Třeboň

První zmínka o městě pochází z roku 1253,
z listiny pozdějšího krále Přemysla Otakara II., která
zmiňuje také Vítka z Krumlova (Vítek I. z Prčice). Vítek přišel do jižních Čech ve 12. století jako družiník
knížete Přemysla, mající výsadu majetkem svým
volně disponovat. Proto také mohl rozdělit své
panství mezi čtyři syny: Jindřicha z Hradce, Vítka II.
staršího (předchůdce pánů z Krumlova), Vítka III.
mladšího (zakladatele rožmberského rodu) a Vítka
IV. Tuto historickou událost zachycuje obraz Dělení
růží, který můžete vidět na krumlovském zámku.
Ostatně stejně tak jako další dějinné události spjaté

Počátky města se datují do poloviny 12. století, kdy toto území získal od krále výsluhou Vítek I.
z Prčice. Píše se rok 1366 a vlastníky třeboňského
panství se stávají bratři z Rožmberka. O rok později
tu zakládají klášter, udělují městu právo měst královských (1376) a roku 1378 získávají od krále Karla IV. výsadu na dovoz soli. Po požáru města (1562)
Vilém z Rožmberka pověřil Vlachy Jana a Antonia
Ericery náročnými přestavbami starých budov
hrádku na renesanční zámek, které dokončil za
Petra Voka architekt Dominik Cometa. Město i jeho
okolí nabízí tolik zajímavého, že jeden den vám na

to nestačí. Proto si vás dovolím pozvat alespoň na
prohlídku úžasného zámku a dále pak do Domu
přírody v zámeckém parku. V obou najdete poučení i zábavu, která ke správnému výletu prostě patří.
Otázka pátá: Za Bílou paní Rožmberskou je považována dcera Oldřicha II. Perchta z Rožmberka, jejíž duch obchází rožmberské hrady a zámky a jejíž
zjevení ohlašuje významné události. Víte, jak nám
je Perchta sděluje?
-lgsNashledanou v jižních Čechách…

Pokud znáte odpovědi na našich pět otázek,
napište nám do 15. 8. na adresu redakce
nebo na info@kampocesku.cz. Pro pět
autorů správných odpovědí máme připraveny ceny
věnované Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.

?

www.rozmberskyrok.cz
www.jiznicechy.cz
www.jccr.cz

www.kampocesku.cz
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Prázdninové kulturní
lahůdky v Táboře
Během prázdninových měsíců se můžete těšit na Táborské kulturní léto −
promenádní koncerty, divadelní představení pro děti či mezinárodní jazzový
festival Bohemia Jazz Fest. Chybět nebude ani pojízdný Kinematograf bratří
Čadíků, festival pouličního divadla, varhanní koncerty, Táborská rocková mapa,
Jordánská bludička – loučení s prázdninami, výstavy a další doprovodné akce.

* 17.–20. 7. Pojízdný Kinematograf bratří Čadíků přiveze do Tábora známé české filmy Největší
z Čechů, Zemský ráj to na pohled, Tacho či Kawasakiho růže. Není-li uvedeno jinak, bývá s ohledem
na západ slunce začátek promítání v měsíci červenci od 21.30 hodin.
* 31. 7. Historická vozidla
* 6.–7. 8. Festival pouličního divadla
Celoročně můžete navštívit také stálou výstavu
Táborský poklad v areálu bývalého hradu Kotnov.

* 22. 6. – 26. 8. Velká výstava komiksů − Na výstavě v městské galerii U Radnice se sejdou mladí
výtvarníci, kromě jiných například Tichý syndikát,
Jan Bažant či Kateřina Bažantová aka Ktaiwanita.
* 1. 7. Táborská rocková mapa − ucelené představení a přiblížení regionální hudební scény širší
posluchačské veřejnosti v lesoparku Pintovka. Vystoupí: V rámci možností, Notemo, The Blues Pace,
The Revolt, Peshata, Roof.
* 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8. Divadelní představení
pro děti pod širým nebem
* 16. 7. open air festival Bohemia Jazz Fest −
umění špičkových jazzových muzikantů. V Táboře
se představí například šedá eminence jazztrubky
a křídlovky Američan Tom Harrell a dánská jazzová
zpěvačka Caecilie Norby, Helmut Kagerer s Organic
Constellation nebo Inger Marie Gundersen Group.

Táborská setkání 2011
20. ročník největších husitských slavností
Ulice a náměstí starého města Tábora jsou
v obležení turistů a návštěvníků. Přijíždí bratr Žižka na koni doprovázený svojí družinou.
Všichni s napětím očekávají, až na Žižkovo
náměstí přijde tradiční pochodňový průvod,
městem zní středověká hudba, medovina teče
proudem a táborským náměstím se line vůně
rozličných dobrot, otevírá se středověké tržiště
a staročeský jarmark. Na louce v Tismenickém
údolí se odehrává královský rytířský turnaj na
koních, na Housově mlýně jsou historické programy, husitské hry a ohňové show. Dětem je
věnovaný Dětský ráj plný zábavy a her v Holečkových sadech. Neděle je věnována Dnu otevřených dveří památek. Táborská setkání také
ožívají sportem a zhlédnout můžete i řadu zajímavých a poutavých výstav.
Tak budou vypadat letošní Táborská setkání. Chcete-li se osobně potkat s vojevůdcem Janem Žižkou, na chvíli se vrátit o pár století zpět
a prožít kus romantiky v překrásném husitském
městě Táboře, pak určitě nesmíte chybět na
největších středověkých husitských slavnos-
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tech. Přijďte se k nám podívat a vychutnat si
společně neopakovatelnou atmosféru. Zábavy
a hudby si užijete dosyta! Těšíme se na vás.
Přijměte pozvání města Tábora a Nadačního fondu město Tábor – Táborská setkání na 20.
ročník mezinárodního historického festivalu
Táborská setkání, který se uskuteční ve dnech
9.–11. září 2011. Letos se můžete těšit například na koncert skupin Čechomor, Kryštof
a Annu K. Více informací a podrobné programy
na www.taborcz.eu.

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

KAM na výlet

Putování s koupáním
na Jindřichohradecku
Je libo rekreační rybník s třpytící se hladinou uprostřed hlubokých lesů? Nebo
vodní ráj s řadou atrakcí pro malé i velké návštěvníky? Ať už se rozhodnete
jakkoliv, litovat nebudete. Jindřichohradecko však kromě koupání nabízí
i nádhernou přírodu. Dobře značené turistické trasy vám budou jistě spolehlivým
průvodcem do míst, na která se nezapomíná.
Koupání ve městě a okolí
Aquapark na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci nabízí návštěvníkům rekreační bazén s vodní
plochou cca 700 m² včetně dalších vodních atrakcí.
Nejmenším je určen dětský bazén s plochou 120 m².
Součástí areálu jsou hřiště pro plážový volejbal,
převlékárny, sociální zařízení a rychlé občerstvení.
Plavecký bazén se nachází v těsném sousedství
aquaparku a díky nedávné modernizaci splňuje
podmínky pro kvalitní relaxaci i sportovní vyžití.
* Dolní Skrýchov – Březský rybník najdete asi
2 km od JH směrem na Pelhřimov
* Jindřišská pískovna asi 3 km od JH směrem na
Kunžak
* Pěnenský rybník asi 4 km od JH směrem na Novou Bystřici
* Malý Ratmírov – Ratmírovský rybník asi 8 km od
JH směrem na Dačice

z rostlinné i živočišné říše. Na stezce je umístěno
celkem 21 naučných panelů. Příjemným zpestřením je výstup na Vítkův hrádek (zbytky valů a základů gotického hradu) proti Blažejovu na zalesněném ostrohu. Vede sem značená 0,3 km dlouhá
odbočka. Odpočinková místa: Jindřišské údolí, Vítkův hrádek, Ratmírovský rybník.

Pěšky městem i okolím
* Vycházkový okruh městem v délce si 3 km začíná na Masarykově náměstí u turistické orientační
mapy. Odtud se vydáte historickou částí města,
která nabízí řadu zajímavých zastavení a netradičních pohledů na nejnavštěvovanější pamětihodnosti (pohled na zámecký areál s rondelem a bývalé koželužské domky se šindelovými střechami).
Část trasy kopíruje žlutou turistickou značku. Odpočinout si můžete v Husových sadech nebo na
Státním hradě a zámku Jindřichův Hradec.
* Z Jindřichova Hradce do Děbolína a zpět
− i tentokrát je výchozím bodem turistická orientační mapa na Masarykově náměstí. Po cestě
máte možnost zastavit se například u Památníku

legionářů v Husových sadech, u kostela sv. Jakuba,
na Vyhlídce Karla Zvěřiny a v Děbolíně navštívit
výtvarnou dílnu. Část trasy kopíruje cyklotrasu č.
1148 a červenou turistickou značku. Odpočinková
místa najdete u kostela sv. Jakuba v Husových sadech, na břehu rybníku Polívka nebo na Vyhlídce
Karla Zvěřiny.
* Jindrova naučná stezka začíná na břehu rybníku Vajgar u Slavíkova lesa. Její trasa kopíruje červenou turistickou značku. Nabízí procházku údolím
Hamerského potoka s několika vzácnými druhy

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

www.kampocesku.cz
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Strakonický hrad s podhradím
První písemná zmínka o městě pochází z roku 1243, kdy Bavor I. s manželkou
Bolemilou darovali řádu johanitů vsi v okolí Strakonic. Ale od té doby už v Otavě
uplynulo hodně vody.
Procházka městem
Prohlídku města můžete začít v městském
infocentru, kde získáte potřebné informace pro
své putování. Doporučit vám můžeme například
tzv. masné krámy. Vchod do uličky lemované krámky je zakryt zdobenou barokní branou. O několik
kroků dál pak bývalou radnici s bohatě zdobeným
průčelím podle návrhu Mikoláše Alše. Odtud se
můžete vydat na Palackého náměstí, řečené „Malé“,
k jeho dominantě – morovému sloupu a kostelu
svaté Markéty z konce šestnáctého století. Ujít si
nenechte ani experimentálně vztyčenou kopii anglického Stonehenge, připomínající zdejšího rodáka Pavla Pavla.

Rumpálování
6.–7. 8. 2011 – každoročně o prázdninách pořádané středověké slavnosti, připomínající život na
zdejším hradě za dávných časů.

vými stropy v bývalém pivovaru, upravený hradní
příkop či hradní zoo s mini ovečkami, kozami, poníky a oslíkem.

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

Hoslovice – pozvánka do mlýna
Odhalená tajemství
strakonického hradu
V jeho expozicích se budete moci seznámit se
všemi tajemstvími, které postupná rekonstrukce
během šesti let náročných oprav odhalila. Těšit se
můžete například na hradní studnu vytesanou ve
skále, plně funkční černou kuchyni s chlebovou
pecí, výstavní a koncertní sály s klenutými a trámo-

Nejstarší, jedinečně dochovaný vodní mlýn
v Čechách najdete nedaleko Strakonic. Objekt
spravuje Muzeum středního Pootaví a tvoří ho
původní mlýnice s obytnou částí, chlévy s kolnou
a stodola. Vše je kryté došky a roubené či zděné
smíšeným zdivem. Za hrází objevíte rybníček, odkud byla vedena voda vantroky (asi 150 m) na pohánění mlýna.

Buďte v Písku jako V peřině

Všem zájemcům o návštěvu Písku a okolí doporučujeme informační systém cestovního ruchu
Písecka www.pisek.eu, kde najdete aktuality,
kalendář akcí, podrobné katalogy ubytovacích,
stravovacích, kulturních a sportovních zařízení,
databázi zajímavostí, obcí v regionu, fotogalerii
a panoramatické prohlídky, mapy s možností vyhledávání tras, tipy na aktivity pro pěší, cyklisty,
horolezce či vodáky, nabídky připravených programů, tematické trasy a spoustu dalších informací
a zajímavostí.
Kancelář destinačního managementu
(rezervace pobytů)
tel.: +420 725 774 251
e-mail: blahova@cksaturn.cz
Infocentrum Písek
tel.: +420 387 999 999
e-mail: infocentrum@pisek.eu

Malebné město vzkvétá na řece Otavě
již osmé století. Pro jeho pohodovou
atmosféru a jako nádhernou
historickou kulisu si Písek v loňském
roce vybral režisér F. A. Brabec
k natočení velké hudební komedie
V peřině, kterou od června 2011
můžete vidět v kinech (fotografie, videa
a informace na www.vperine.cz).
16 www.kampocesku.cz

www.pisek.eu
Zveme vás do jihočeských Atén, abyste sami
navštívili písecká zákoutí, kde se muzikál natáčel.
Jednalo se především o Havlíčkovo náměstí v centru, kde ve filmu bydlí všichni obyvatelé městečka
a odehrává se zde i většina děje. Jako kulisy posloužila ale i další místa, např. Alšovo náměstí, Masné krámy, Bakaláře, Putimská ulice, promenády
podél řeky Otavy, Kamenný most, Palackého sady
či Zemský hřebčinec.
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Vimperk – město se srdcem na dlani
Máte toulavé boty, srdce na dlani a romantickou duši? Pak je nejen pro vás
Vimpersko tím pravým místem, kde strávit letní dovolenou.
Zveme vás
11. −15. 7. Rožmberské setkání dřevosochařů na
vimperském zámku
6. 8. Bitva na Wintembergu aneb rande na bitevním poli
27. 8. Rožmberský Vimperk, Šumavské řemeslné
trhy a setkání harmonikářů
Zámek, muzea, arboretum, jízdy na koních i lodičkách, koupání v lesních jezírkách i koupalištích,
houbaření a všude přítomný sportovní duch tohoto šumavského města − to vše je pro vás připraveno v letní sezoně 2011.

Za kulturou do
Veselí a jeho okolí

Infocentrum Vimperk
náměstí Svobody 42, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz
www.vimperk.cz

Rekreační zařízení Olšina

Çb9Ç8b´ cĔ±YďÁ2b´ c|±´¼±Á b¼Obl

RYBAŘENÍ – CYKLO I PĚŠÍ TURISTIKA – HOUBAŘENÍ – KOUPÁNÍ

*7 à8bæÇY|ĄĔÓÁ8ÇÊÁĔb|±8Y9Y±æbFæď´¼8±(89V
8|±9Í´¼bbc|±ÊF 8 à8¡
-FÊ¼Ç8¼´bÍYbđæb¼bÇ n±¼|¼bÁĉ±YåO|O|8¼ 9O|¡bO|ÊFÍYb¼b´Çc
Á±¼ÊVtnVYċ¼´ c|Đà¼ċ´b´ 9 8O|±8YbVÇb Ç´bÍb¡

2åF±åÇåO|ÍFY8 OÊ ´¼bÍ ÊÇbYÁO´ ±Íb9Y|b±Á ±8Áj ´ĕæb¼bĕČ¼Á9´l
(±Ç Ê±ÊF8ēb´±¼Ç±ÊFÇ8O|ÇåO|±ÊFOO|9±b¼±ĕY*7l
(Ă *º+º(Ă*

ÏÏ (* +,Ă

k*º(* 

( û Ï* Ï4Ï 

(|YÇÁYÇbÁ´Á9´Áæb 8æYålÏbÍ9bæ8±čFYFh

kontakt: rekreace.olsina@vls.cz, 737 226 560, 380 738 260

Těžko bychom mezi českými turisty
hledali někoho, kdo by neznal
městečko na soutoku Lužnice a
Nežárky. Tentokrát vás nepozveme na
vodu, na kolo nebo na pěší výlet, ale za
kulturou. A ta stejně jako vše ostatní
stojí za návštěvu.
Město Veselí nad Lužnicí si vás dovoluje pozvat na
cyklus letních koncertů Veselská ozvěna 2011.
2. 7. v 19 hod.
Podvečer s barokními tóny – varhany, zpěv
Zálší, kostel Navštívení Panny Marie
10. 7. v 19 hod.
Houslový koncert rodiny Kuchválkovy
Hamr, kostel Nejsvětější Trojice
30. 7. v 19 hod.
Nejkrásnější tenorové árie – varhany, zpěv
Bošilec, kostel sv. Martina
20. 8. v 19 hod.
Hudební pocta Panně Marii Drahovské –
nejkrásnější mariánské písně v průřezu tisíciletí
Drahov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
3. 9. v 18 hod.
Koncert alikvotního sboru Spektrum
Veselí nad Lužnicí, kostel Povýšení sv. Kříže
Podpořeno z grantu JČ kraje
Těšíme se na vás,
o prázdninách u nás!
Infocentrum města Veselí nad Lužnicí
nám. T. G. Masaryka 25
391 81 Veselí nad Lužnicí
tel./fax: +420 381 548 180
e-mail: info@veseli.cz
www.veseli.cz
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KAM píše recenze
Jiří Moc

Dobrodružství televize aneb jak je
důležité míti (Františka) Filipa
Kniha mapuje životní cestu režiséra Františka Filipa
jako člověka a zároveň proces televizního natáčení
v celé jeho šíři. Cenné jsou autentické vzpomínky
samotného tvůrce a jeho spolupracovníků, kteří
stáli před i za kamerou, a také informace o jednotlivých pořadech včetně děje a herců. Ten správný
punc ale textu vtiskl novinář, scenárista a dlouholetý Filipův kamarád Jiří Moc, který při sestavování
knihy vycházel z mnoha setkávání při natáčení. Publikace je opatřena desítkami fotografií – a v případě snímků ze zákulisí televizního natáčení dosud
nezveřejněných.

Víte, v jakém městě se narodil režisér
František Filip? Pokud ano, napište nám do
15. 8. na adresu redakce nebo na
info@kampocesku.cz. Pro tři autory správných
odpovědí má Edice ČT připraveny zajímavé
publikace.

?

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

Vázaná, 160 stran, 329 Kč

Hledání zmizelého
Archeologie zaniklých středověkých
vesnic na Plzeňsku
Publikace je katalogem výstavy, kterou připravili odborníci Západočeského muzea v Plzni a Katedry archeologie
Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Ukazuje výsledky archeologických průzkumů zaniklých vesnic.
Kromě prezentace jednotlivých výzkumů je na základě
archeologických nálezů, ikonografických pramenů a etnografických analogií prezentován svět středověkého
člověka žijícího na vesnici. Popsán je také proces zanikání
středověkých vesnic, změny u raně novověkých vesnic
a formování dnešní kulturní krajiny.
Cena: 190 Kč
Námi doporučovanou publikaci si můžete objednat
na adrese Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého
sady 2, 301 00 Plzeň nebo zakoupit v muzejním obchodě.

Ladislav Macek a Pavel Rous

Havlíčkův Brod
v pověstech a historii
Nové barevné vydání je rozšířené o několik
nově objevených pověstí a historek a o celou řadu ilustrací. Autoři knížky usilují o to,
aby texty pověstí zbavili všech literárních
příkras, a také se pokusili osvětlit v připojených historických komentářích původ pověstí. Prostřednictvím této knihy nahlédnou
čtenáři do zmizelého života a starobylých
uliček města Německého Brodu a stanou
se účastníky příběhů, které se možná staly,
možná nestaly.
Námi doporučovanou knihu vydal kraj
Vysočina.
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Markéta Hroudová, Luděk Zigáček

Cyklotoulky s dětmi,
vozíkem a nočníkem
Po cyklostezce Odra–Nisa k moři na Rujanu
a Polskem zpět domů
První knižní přiblížení krásné, ale lehce opomíjené dálkové cyklostezky lemující hraniční řeky
mezi Německem a Polskem. Cestopis i průvodce
v jednom vás dovede z České republiky zajímavou
krajinou k nejbližšímu moři, navíc úplně po rovině.
Kromě přehledné mapky je připojen i podrobný
seznam kempů. Popisovaná zpáteční cesta Polskem může být také inspirativní. Máte trochu obavy, že vám kniha nebude mít co říci, když s dětmi
nejezdíte? Zapomeňte na to! Myslíte si, že bude
popisována nejdelší denní kilometráž do 30 km?
Omyl! Přesvědčte se sami, že kniha je určena nejen
rodinám s dětmi.
Pevná vazba, barevné přílohy, 259 Kč
Námi doporučovaná publikace je k dostání
v e-shopu na www.cykloknihy.cz.

KAM na výlet

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN
VÁS ZVE DO SVÉHO
INFORMAČNÍHO CENTRA
Prostorové modely, 3D projekce, rozsáhlá expozice
Návštěvní hodiny: denně 9:00–16:00 h, červenec a srpen 9:00–17:30 h
Kontakt: telefon: 381 102 639, fax: 381 104 900, e-mail: infocentrum.ete@cez.cz
Vstup zdarma!
S

Cheb v roce 950. výročí
My Jindřich, král z Boží milosti, dáváme všem na vědomí, že jsme svému služebníku
Otnantovi darovali část lesa u cesty směřující od Chebu (13. února 1061). Tato
první písemná zmínka o Chebu dokládá starobylost jedinečného historického
města, jehož centrum bylo právem označeno jako chráněná městská památková
rezervace.
K nejvýznamnějším architektonickým pokladům města patří Nová radnice a kostel sv. Kláry,
dnes koncertní síň. Významnými církevními pa-

mátkami jsou monumentální kostel sv. Mikuláše
a bývalý dominikánský a františkánský klášter.
Jednou z nejkrásnějších středoevropských román-

NA Č

ských památek je Chebský hrad, střežený Černou
věží, za jehož hradbami se ukrývá další evropský
unikát − vzácná dvoupatrová románsko-gotická kaple. Skutečným symbolem města je však
Špalíček, skupina jedenácti původních kupeckých
domů ze 13. století. Spolu s ostatními dochovanými měšťanskými domy vytváří neopakovatelnou
atmosféru chebského náměstí.

Prázdninové pozvání
16. 6. − 25. 8. Chebské varhanní léto (festival
žánrové hudby)
červenec Léto v Krajince pro celou rodinu
26.–27. 8. Valdštejnské slavnosti
10. 9. Babí léto aneb legendární festival se vrací
více na www.produkcni-centrum.cz a www.cheb.cz
Město, kde se s přáteli scházel Goethe, které okouzlilo Schillera, kde působili význační
stavitelé své doby, město, kterým kráčely dějiny. To a mnohem víc je dobrým důvodem, proč
navštívit Cheb v roce jeho významného výročí.
Turistické infocentrum
Jateční 476/2, 350 02 Cheb 2
tel.: +420 354 440 302
e-mail: infocentrum@cheb.cz
www.cheb.cz
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Máte rádi pivo?
Plánujete letní dovolenou po krajích českých? Chcete se seznámit s historií vaření
piva? Představujeme vám pět pivních prohlídek. Každá je jedinečná, výběr je jen
na vás.

Pivovar Plzeňský Prazdroj je unikátní industriální památkou a ve svém areálu skrývá vlastně pivovary dva – jeden pro pivo Pilsner Urquell a druhý
pro pivo Gambrinus.

derní stáčírnu s kapacitou 120 000 lahví za hodinu.
Neodmyslitelným završením prohlídky je návštěva
historických pivovarských sklepů a ochutnávka
nefiltrovaného a nepasterizovaného piva Pilsner
Urquell čepovaného přímo z dubových ležáckých
sudů (pouze pro starší 18 let).

Setkejte se s legendou
Pilsner Urquell

Gambrinus – prohlídka
nabitá akcí a zábavou

Prohlídka plná zážitků vede autentickými místy, kde se od roku 1842 vyrábí pivo Pilsner Urquell.
Navštívíte mimo jiné unikátní expozici surovin,
historickou i současnou varnu Pilsner Urquell, mo-

Gambrinus, mladší z plzeňských pivovarů, od
loňského podzimu odhaluje poprvé svá tajemství
veřejnosti. Čeká tu na vás prohlídka nabitá akcí
a zábavou. Nahlédnete pod pokličku sládkům při
vaření piva. Poznáte suroviny, tradiční postupy
a nejmodernější technologie, které stojí za nejrozšířenějším českým pivem. Neopakovatelný zážitek
na vás čeká v interaktivní Gambrinus Aréně. Vydáte
se na výlet do historie, ve fotbalovém utkání si kopnete penaltu proti brankáři Gambrinus ligy nebo
se v záři reflektorů stanete kytaristou rockové skupiny. Na závěr si pro vás pivovarští přichystali školu
čepování a samozřejmě ochutnávku piva Gambrinus přímo od zdroje.
V červenci navíc můžete vyhrát let balonem.
Stačí jenom vyfotit, jak jste si užili prohlídku pivo-

Za příběhy plzeňského piva
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varu Gambrinus nebo jaké jsou vaše letní zážitky
s přáteli a pivem Gambrinus a poslat fotku. Autoři
pěti nejlepších fotografií vyhrají let balonem pro
dvě osoby. Více na www.gambrinus.cz.

Pivovarské muzeum
Chcete se dozvědět ještě více o historii piva?
Potom nesmíte v Plzni minout Pivovarské muzeum. Původní právovárečný dům z 15. století, ve
kterém se muzeum nachází, dýchá atmosférou
středověku a odhaluje tajemství výroby a způsobu
podávání a pití piva od starověku do současnosti.
Kromě více než 15 tisíc exponátů si prohlédnete prostory, které v historii sloužily k výrobě piva −
pozdně gotickou sladovnu, hvozd, lednici, valečku,
spilku či ležácké sklepy. I zde se starší 18 let mohou
těšit na ochutnávku piva.
Všechny prohlídky je možné navštívit každý
den po celý rok. Aktuální časy prohlídek zjistíte na
uvedených kontaktech.
Prohlídky pivovarů
Pilsner Urquell a Gambrinus
a Pivovarského muzea v Plzni
U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
tel.: +420 377 062 888
e-mail: exkurze@prazdrojvisit.cz
e-shop: http://eshop.prazdroj.cz
www.prazdrojvisit.cz

KAM na výlet
Po stopách Kozla do Velkých Popovic
Již více než 135 let se vaří pivo ve Velkých Popovicích u Prahy. S bohatou historií i současností
slavného pivovaru se můžete seznámit i vy. Během
prohlídky Po stopách Kozla nahlédnete pod pokličku tajemství výrobního procesu piva Velkopopovický Kozel.
Navštívíte historickou varnu z roku 1928, kde
ochutnáte pivo Velkopopovický Kozel. Seznámíte
se s klíčovými etapami ve vývoji pivovaru a značky Velkopopovický Kozel i s podnikatelským příběhem barona Ringhoffera. V nové varně poznáte
suroviny, ze kterých se Velkopopovický Kozel vyrábí. V ležáckém sklepě se dozvíte, jak v tancích
probíhá dokvašování piva. Na závěr prohlídky se
potkáte s živým maskotem pivovaru – kozlem
Oldou.
Po prohlídce můžete ještě navštívit Kozlí obchod s dárky pro každého milovníka piva. Návštěvu pivovaru doporučujeme završit v restauraci
Velkopopovická Kozlovna, která nabízí domácí
kuchyni, všechna piva z produkce pivovaru a navíc
nefiltrovaný ležák Velkopopovický Kozel.
Do malebného pivovaru se dostanete nejsnáze autem, když z dálnice D1 sjedete na 15. kilometru na Velké Popovice a pokračujete 3 km až téměř
do centra Velkých Popovic.
Ringhofferova 1
251 69 Velké Popovice
Otevřeno denně
tel.: +420 323 683 425
e-mail: exkurze@kozel.cz
e-shop: http://eshop.kozel.cz
www.kozel.cz

Radegast vás zve do pivovaru
V Moravskoslezském kraji můžete navštívit
pivovar Radegast v Nošovicích, který ke 40. výročí
uvaření první várky otevřel zbrusu nové návštěvnické centrum − Radegastovu svatyni.
Zde se seznámíte s historií pivovaru, varním
procesem a vším, co Radegast pro své příznivce
dělá. Poznáte příběh sládka Jaromíra Franzla, který
je otcem piva Radegast. Právě on mu vtiskl charakteristickou hořkost, které se v Nošovicích drží dodnes. Můžete si sáhnout na důležité suroviny potřebné pro vaření piva − chmel a ječmen. Dozvíte
se o propojení piva Radegast s čistou beskydskou
přírodou, drsným životem v regionu i statným
bohem Radegastem. Prohlédnete si také výrobní
prostory pivovaru − varnu i moderní stáčírnu. Díky
tomu se na vlastní oči přesvědčíte, že Radegast se
vaří v Nošovicích s láskou podle tradičního receptu
a z nejlepších surovin.

Zlatým hřebem prohlídky je ochutnávka správně hořkého piva Radegast v degustační věži nad
pivovarem, z níž se nabízí krásný výhled na panorama Beskyd v čele s Lysou horou.
Kromě zážitku z prohlídky pivovaru Radegast
můžete potěšit sebe nebo své blízké originálním
dárkem z nové Radegast kolekce, který si můžete
zakoupit v novém Radegastově obchodu.
Do moderního pivovaru se dostanete nejsnáze
autem.
Pivovar Radegast
739 51 Nošovice
Otevřeno denně
tel: +420 558 602 566
e-mail: exkurze@radegast.cz
e-shop: http://eshop.radegast.cz
www.radegast.cz
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Ústím na procházky
s audioguidy
V Informačním středisku města
Ústí nad Labem máte od 21. června
možnost zapůjčit si audioprůvodce
městem oproti záloze 500 Kč.

Královské město Kadaň
Město Kadaň se již podruhé stalo vítězem soutěže o nejkrásnější město Čech
a Moravy na webovém informačním portálu www.czregion.cz. Poprvé v roce 2009
a následně i pro rok 2010.
Císařský den 27.8.2011 (sobota) – nejvýznamnější kulturní akcí města je Císařský den, kterým
si Kadaň připomíná slavný příjezd císaře Karla IV.
z roku 1367 a 1374 do města. Historické centrum
ovládnou dobová řemesla, kejklíři, trhovci, stylová
hudba a pouliční divadlo. Oslavy Karla IV. zakončí
velkolepý noční program s ohňostrojem.

Nově jsou do procházek s audioprůvodcem
zpracované tři tematické městské trasy, které
vám představí v zajímavých souvislostech slavné
osobnosti ústeckých dějin v podání herců z ústeckého Činoherního studia. Trasy netušených
krás vás zavedou na nejpozoruhodnější místa
v Ústí nad Labem. Vašimi zasvěcenými průvodci

Informační centrum a galerie Josefa Lieslera
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: + 420 474 319 550, galerie@mesto-kadan.cz
www.mesto-kadan.cz

Navštivte:
Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani – nově otevřené
nábřeží Maxipsa Fíka vede po levém břehu řeky
Ohře. Promenáda je lemována různými atrakcemi
pro děti i dospělé. K dispozici jsou létající kola, vodní souboj, velrybí přívoz či AmFík − letní scéna určená pro kulturní akce. Nábřeží vzniklo díky dotaci
z evropských fondů a je upravené jak pro cyklisty,
tak pro in-line bruslaře.

se stanou filmová hvězda Marlene Dietrich, bájný
kníže Přemysl Oráč a jiné slavné osobnosti spojené
s metropolí na Labi. Čekají vás památky středověku
i průmyslového věku, stoleté luxusní paláce i nejmodernější architektura.
První trasa, Ústecká NEJ, vás provede po řadě
záviděníhodných superlativů, kterými se město
pyšní, další vás seznámí s vilovou architekturou,
tedy honosnými paláci místních továrníků, ale
i současnou moderní architekturou. Třetí, s názvem
Zlatá čtyřka, vás seznámí s dominantami, které se
staly výraznými symboly města. V letákové podobě
vznikla ještě čtvrtá trasa, a to okolím města, které
se stalo inspirací pro řadu umělců. Umělecká stezka srovnává současné pohledy s uměleckými malbami a fotografiemi umělců, kteří zaznamenávali
krajinu v proměnách doby a stylů.
Pořízení audioprůvodců a vznik tematických
tras byly podpořeny v rámci česko-německého
projektu Trasy netušených krás.
Informační středisko města
Ústí nad Labem
Mírové nám. 1/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz

České Švýcarsko –
kolébka ﬁrmy HUDYsport
Potřebujete poradit s výběrem vybavení na outdoorové aktivity? Česká firma
s outdoorovým vybavením HUDYsport vznikla v roce 1990 v obci Hřensko
v Českosaském Švýcarsku. Právě zdejší příroda plná pískovcových skal a krásných
výhledů i vlastní život profesionálního lezce inspirovaly Jindřicha Hudečka k založení
firmy, která by byla lidem pomocníkem při získávání dobrodružných zážitků.
V desítkách prodejen Hudy v ČR a SR je dnes
k dostání zboží mnoha outdoorových značek
(Arc'teryx, Black Diamond, Camp, Deuter, Icebreaker a dalších), což z firmy Hudy činí jejich největšího distributora v ČR. V prodejnách naleznete pohodlné, a přitom stylové oblečení pro:
 cestování a volný čas − batohy, košile, kalhoty
a boty, ve kterých se budete cítit skvěle;
 běhání − trika, šortky, sukně a boty, v kterých si
můžete přirozený pohyb – běh – skutečně užít;

 lezení − lezecké boty, sedací úvazky, lana, karabiny a jistítka pro výlet do pískovcových skal se
zaslouženým výhledem do krajiny;
 rodinnou túru − dětské, dámské i pánské bundy,
svetry, kalhoty, boty a batohy pro rodinný výlet
za dobrodružstvím.
Kompletní seznam prodejen a e-shop naleznete na
www.hudy.cz.
České Švýcarsko a okolí Hřenska je nyní po
povodních opět rekonstruováno. Můžete proplout
divokou Edmundovu soutěsku s převozníkem, zahrát si golf na Golfu Janov, otevřeném pro laiky
a neklubové hráče, jít na túru k Pravčické bráně
nebo plout parníkem. Přijeďte se podívat za krásami Českosaského Švýcarska. Těšíme se na vaši
návštěvu!
HUDYsport, Hřensko 131, 407 14 Hřensko
tel.: +420 412 554 086, e-mail: hrensko@hudy.cz
www.hudy.cz
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Za kulturou do Klášterce nad Ohří
Město Klášterec nad Ohří zve své návštěvníky a turisty během letní turistické
sezony na řadu kulturních akcí.
Do konce září probíhá na zámku tradiční expozice minerálů
a hornické historie. Od
1. do 10. července se
koná 7. ročník festivalu Klášterecké hudební
prameny s Jaroslavem
Svěceným v romantickém prostředí zámku a na jeho nádvoří.
Během léta budou na
zámku k vidění také
pohádky pro děti
a v zámeckém parku
si můžete poslechnout
promenádní koncerty. Od 5. července do
4. srpna bude v galerii
Kryt probíhat výstava fotografií a obrazů Jana Saudka. Od 20. do 26.
srpna můžete v barokním letohrádku sala terrena
navštívit 5. ročník festivalu současného tance s mezinárodní účastí Siraex 2011. Během měsíce čer-

vence bude v zámecké
Galerii Thun probíhat
výstava v rámci projektu Putování po historických městech Čech,
Moravy a Slezska.
Město
Klášterec
nad Ohří a celé severozápadní Čechy můžete
výhodněji
navštívit
s návštěvnickou kartou 3K, se kterou máte 50%
slevu na koncert festivalu Klášterecké hudební
prameny, ale zejména řadu volných vstupů do vyhledávaných turistických cílů. V Klášterci nad Ohří
můžete s kartou zdarma navštívit zámek, Pohádkovou zemi, aquapark s mnoha vodními atrakcemi
a čerpat slevy v Lázních Evženie a vybraných ubytovacích a stravovacích zařízeních.
Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 86
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 376 431
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
web: www.goklasterec.cz, www.3k-karta.cz

Ideální rodinná
dovolená
Kamencové jezero

v
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NejvČtší zoopark
v ýeské republice

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

Zářijová Mostecká slavnost
Kulturním a společenským vyvrcholením jara a léta v Mostě je bezesporu
Mostecká slavnost, která je už ve městě tradicí. Bohatý program láká tisíce lidí.
Nálepkové, vystoupení zpěvačky Anety Langerové
či hudební skupiny MIG 21. Milovníci zejména dobré dechovky si přijdou na své pod malým pódiem,
kde se vystřídají dechové soubory Mostečanka, Jitřenka a Žižkovanka Petra Soviče. K dobré náladě
jistě přispějí i dámská kapela Schovanky a herec
a zpěvák Milan Drobný.
Podobně jako v předchozích letech zahájí oslavy průvod dechových kapel a mažoretek, který vyrazí v 10 hodin z centra města od kulturního domu
Repre a vydá se směrem ke kostelu.
Událost spojená s vystoupením předních
umělců a s bohatým doprovodným programem,
kterou město pořádá vždy v sobotu začátkem
září, láká každoročně tisíce lidí napříč generacemi.
Z pestré nabídky si totiž může vybrat každý.
Ani v letošním roce nezůstali organizátoři nic
dlužni své pověsti, podařilo se jim opět zajistit
účast populárních a oblíbených moderátorů, zpěváků a kapel. Návštěvníci Mostecké slavnosti, která
se tentokrát uskuteční 10. září v malebném prostředí areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie, se
mohou těšit na dopolední dětskou show Světlany

Pořadatelé nezapomínají ani na nejmladší
účastníky slavnosti. U kostela najdou kolotoče,
houpačky, nafukovací hrad, ale mohou se i projet
na koních a ponících a zúčastnit se nejrůznějších
soutěží. Samozřejmostí je pestrá nabídka občerstvení ve stáncích i stanech.
Na Mosteckou slavnost vás
zve statutární město Most.

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

www.kampocesku.cz
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Velký věk chce mít
též velké mordy
Dalším příběhem z terezínského ghetta jsou osudy Ivana Klímy (* 14. září 1931).
Narodil se v Praze, je jedním z našich nejpřekládanějších autorů. Patří mezi přední
české prozaiky, dramatiky, publicisty. Bývalý disident, spoluzakladatel Obce
spisovatelů a místopředseda českého PEN klubu.
Pochází z židovské
rodiny, jeho otec Dr.
Ing. Vilém Klíma, DrSc.,
byl vědecký odborník
v oboru silnoproudé
elektrotechniky. Matka
Marta, rozená Synková, zůstala po narození synů Ivana a Jana
(*1938, dnes uznávaný
Ivan Klíma dnes
teoretický fyzik, překladatel a prozaik žije v Praze) v domácnosti. Psal se
podzim roku 1939 a nacisté dali českému národu
jasně najevo, že nastal čas „nových pořádků“. Už do
konce března byla přijata první protižidovská opatření, ve společnosti rostl antisemitismus.
Tatínek byl do Terezína transportován
24. 11. 1941 takzvaným AK transportem (Aufbaukommando − komando výstavby), kde 342 mladých
mužů − řemeslníků − mělo za úkol připravit kasárny na příchod velkého počtu lidí. Prvním transportem 10. prosince 1941 byli do terezínského ghetta
transportováni také Ivan (číslo L 54), jeho bratr Jan
a maminka. Nejprve bydleli v Drážďanských, poté
Hamburských a nakonec v Magdeburských kasárnách, rok odděleně a poté společně i s otcem. Tatínek
měl jako odborník v ghettu na starosti elektřinu. Oba
chlapci i s maminkou, která zde většinu času prostonala, nebyli transportováni na východ a dočkali se
v ghettu osvobození. Ne tak tatínek. Díky svému evropskému věhlasu odborníka na silnoproud byl spolu
se dvěma dalšími vězni odeslán před koncem války
z Terezína do koncentračního tábora Gross-Rosen
s jakýmsi tajným úkolem. Nikdy se ale nedozvěděl,
o jaký úkol vlastně šlo. Konec války se blížil a nacistům už naštěstí nezbýval čas na další ďábelské plány.
Zanedlouho byl přemístěn do tábora Mauthausen,

Před válkou

Rodiče v Luhačovicích

S Václavem Havlem

Vaculik, Kundera a Klíma

Cena Karla Čapka

24 www.kampocesku.cz

Cena Franze Kafky

Ivan, Jan i maminka měli větší štěstí. Už osmého května 1945 se objevil v bráně osvobozeného ghetta jejich bratranec, který je vozem odvezl spolu s dalšími
do Prahy, do Vršovic, do domu v Ruské ulici, odkud
se před třemi a půl lety vydali do Terezína. V bytě nezbylo z jejich věcí zhola nic, zato tam zůstalo vybavení
po německých nájemnících.
Ivan v září 1945 nastoupil do tercie gymnázia
a po dokončení (1951) absolvoval studia na FF UK,

kde pobyl asi tři dny a pokračoval do tábora Sachsenhausen. Zde se stal také nedobrovolným účastníkem
čtrnáctidenního pochodu smrti (7. 4. 1945), který se
štěstím přežil, ale domů se vrátil až v polovině června.

S bratrem Janem před válkou

V roce 1965

obor čeština a literární věda (1956). V 60. letech
pracoval jako redaktor Literárních novin a Listů
(až do jejich zákazu). Na jeho další tvorbu měla
vliv pracovní návštěva USA v letech 1969 a 1970.
Po návratu mu byla znemožněna další publikační
činnost, také proto se následujících dvacet let živil
převážně jako spisovatel na volné noze a pracoval
v dělnických profesích. Své knihy tak musel vydávat buď v samizdatových edicích, nebo v zahraničí.
S manželkou Helenou (* 1937), psychoterapeutkou, žije v tiché pražské čtvrti. Jejich dcera Hana
(* 1963) je výtvarnicí a ilustrátorkou a syn Michal
(* 1960) byl například ředitelem Lidových novin.
Ivan Klíma ve svých povídkách i divadelních hrách
vždy vyslovoval jistou nechuť k přetechnizované
společnosti, pasivitě a bezpráví. Rád houbaří, těší
se dobrému zdraví, a jak sám říká, luští křížovky
jako divý.
V roce 2002 získal cenu Franze Kafky za knihu
o životě a díle Karla Čapka s názvem Velký věk chce
mít též velké mordy. Cenu Karla Čapka za celoživotní dílo převzal v lednu 2010 a téhož roku získal
za knihu Moje šílené století v knižních cenách Magnesia litera Literu v kategorii literatura faktu. Více
informací nejen o tvorbě Ivana Klímy najdete na
www.kampocesku.cz.
Pro Památník Terezín Luděk Sládek
www.pamatnik-terezin.cz
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Zámky a hrady Krušnohoří
Zámky Červený hrádek a Klášterec nad Ohří na české straně
Krušných hor a zámky Augustusburg, Lichtenwalde a hrad
Scharfenstein na straně saské se spojily v rámci projektu
Společný marketing zámků a hradů v Krušnohoří.
Při jejich návštěvě budete překvapeni nejen
jejich polohou v bezprostřední blízkosti hranic, ale
i odlišností stavebních stylů a rozmanitostí nabízených aktivit. V letošním roce je pro malé návštěvníky
připravena samolepková sběratelská hra, na jejímž
konci čeká na každého úspěšného sběratele malá
odměna.
Raně barokní zámek Červený hrádek se
nachází necelé 2 km severně od Jirkova na úpatí
Krušných hor. V prostorách prohlídkového okruhu probíhá výstava sběratelských certifikovaných
panenek a doplňků, výstava unikátních panenek
Šklebíků a výstava historických hraček. V zámecké
jízdárně je stálá expozice věnovaná letecké bitvě
nad českým územím v letech 1940–1945. Zámek
obklopuje park se sochařskými díly Jana Brokoffa
a rozsáhlá obora. Návštěvníkům doporučujeme
prohlídku jedinečných historických sklepů a kamenné věže v Jirkově.

Novogotický zámek Klášterec nad Ohří zrcadlící se v řece Ohři s desetihektarovým dendrologicky
bohatým parkem patří k nejvýznamnějším historickým sídlům severozápadních Čech. I zde najdete
sochařskou výzdobu od Jana Brokoffa. V zámku je
instalována vzácná expozice českého, starého orientálního a evropského porcelánu. Děti jistě rády zavítají do Pohádkové země Vítězslavy Klimtové plné
skřítků a hodných strašidel a na výstavu loutek rodiny Kopeckých. Za návštěvu stojí Thunská hrobka,
zámecká věž a expozice minerálů z místních lokalit.
Renesanční zámek Augustusburg, označovaný jako koruna Krušnohoří, leží uprostřed překrásné
hornaté krajiny. Od většiny německých zámků se odlišuje především ojedinělou architekturou a mimořádnou různorodostí expozic, kterou osloví široký
okruh návštěvníků. Ti zde najdou například muzeum
motocyklů, muzeum lovné zvěře a ptactva, muzeum
kočárů, zámecký žalář s výstavou, studniční dům,
vyhlídkovou věž a další.

Kultura
spojuje

Nově zrekonstruovaný barokní zámek
Lichtenwalde na úpatí Krušných hor, obklopený
nádherným parkem s četnými fontánami, je skutečným skvostem saské krajiny. Uvnitř zámku jsou ve
více než třiceti historických prostorech a kabinetech
umístěny rozsáhlé expozice evropského, asijského
a západoafrického umění.
Pohádkový hrad Scharfenstein, tyčící se vysoko nad údolím řeky Zschopau, proslul jako rodiště
krušnohorského lidového hrdiny Karla Stülpnera.
Ten také bude vaším průvodcem při prohlídce muzea tradičních krušnohorských hraček, muzea vánočního lidového umění a expozice Lidové umění
mrknutím oka. Výstavy jsou doplněny kreativní dílnou Čas zážitků a obchůdky na hradním nádvoří. Návštěvníci mají rovněž možnost navštívit hradní věž.
www.zamek-cerveny-hradek.cz
www.zamek-klasterec.cz
www.die-sehenswerten-drei.de

www.pro5.eu
Hrad Scharfenstein
www.die-sehenswerten-drei.de

Zámek Augustusburg
www.die-sehenswerten-drei.de

Dresden

Niederwiesa-Lichtenwalde

Zámek ÿervený hrádek

CHEMNITZ

www.zamek-cerveny-hradek.cz

Augustusburg
Drebach-Scharfenstein
Reitzenhain
Hora Sv. Šebestiána

Bärenstein
Vejprty

Zámek Klášterec nad Ohŉí

Zámek Lichtenwalde

www.zamek-klasterec.cz

www.die-sehenswerten-drei.de

ÿervený hrádek
CHOMUTOV
Klášterec nad Ohŉí

Praha

OCHUTNEJTE GOLF
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Relaxujte a bavte se po golfu v nedalekém Centru Babylon

BABYLON LIBEREC.cz

www.

• HOTEL**** • AQUAPARK • WELLNESS • XD THEATER • iQPARK
• LUNAPARK • BOWLING • INDOOR GOLF • CASINO • DISCO
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Novinky pro vaše výlety
po Libereckém kraji
Liberecký kraj je sice rozlohou nejmenším krajem ČR (pokud tedy nepočítáme
Prahu), ale co se týče nabídky na možnosti trávení dovolené, řadí se na přední
místa.

lotras, a proto Liberecký kraj zprovoznil na svých
stránkách www.liberecky-kraj.cz mapový portál,
na kterém si každý může naplánovat výlety dle své
chuti. Mapový portál pak navrhne vhodnou trasu,
spočítá její délku, zobrazí celkové převýšení a vypíše podrobný itinerář, který si každý bude moci vytisknout a vzít s sebou do brašny či nahrát do GPX.

Na celém území se rozprostírají čtyři významné turistické regiony – Český ráj, Krkonoše, Jizerské
hory a Českolipsko. Jedná se o oblast s bohatou
historií a velkým množstvím přírodních, kulturních
i historických památek, která je právem označována za ráj turistů, lyžařů, milovníků přírody i obdivovatelů historie a vyznavače regionálních produktů.
Obohaťte svou dovolenou o pár novinek, které pro vás Liberecký kraj nachystal. Region nabízí
přes 2200 kilometrů značených pěších tras a cyk-

Zároveň na těchto stránkách najdete i jízdní
řády cyklobusů a turistických linek, které jezdí křížem krážem krajem. Liberecký kraj navíc připravil
i řadu tipů na výlet, které jsou spolu s mapou naeditovány v souborech na www.liberecky-kraj.cz
− stačí je jen vytisknout, složit do kapsy a hurá na
výlet.
Aby trávení dovolené bylo co nejpříjemnější,
doporučujeme využít slevovou kartu OPUScard,
se kterou můžete výrazně ušetřit při platbě za ubytování a různé poskytované služby, například za
sportovní nebo adrenalinovou zábavu, vstupy do
muzeí, galerií a na kulturní akce a za mnohé další
Co říkáte, nejsou to dobré pomůcky pro vaše
výlety?
www.liberecky-kraj.cz

www.kampocesku.cz
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Jizerské noviny všem
… kteří chtějí zakusit jedno z nejkrásnějších, nejbarevnějších a nejvoňavějších
období právě v Jizerských horách.
LÉTO 2011
Z pohledu pěšího turisty, ze sedla kola, z výšky
rozhledny, okna vlaku či ze vzduchu nahlédněte
pod závoj ochránkyně Jizerských hor, víly Izeríny.
Vychutnejte si rozmanitost kvetoucí a svěží přírody, vydejte se po stopách sklářů i Albrechta z Vald-

|

NEPRODEJNÉ –
ZDARMA

ČESKY

» Liberecké podzemí
Je v létě otevřeno pro veřejnost. Statutární
město Liberec vás zve k návštěvě stálé výstavy
věnované historii a současnosti civilní ochrany
(CO). Můžete si prohlédnout největší liberecký
kryt CO „Lucemburská“ včetně původního
vybavení… Více informací se dozvíte
na straně 20.

» Zažijte jablonecké kostely
s koncertem i prohlídkou

Již čtvrtým rokem se můžete těšit na otevřené
jablonecké kostely. Novinkou letošní sezony
je kombinovaný doprovodný program, viz Kalendář akcí. Střídavě po týdnech se v jednom
z kostelů uskuteční koncert nebo odborná
prohlídka s průvodcem.

» Frýdlantsko v zajetí
historie

Ve stopách vévody z Valdštejna zažijete
ve Frýdlantu mnoho nezapomenutelného.
Letošní „Valdštejnské slavnosti“ vám umožní
vydat se za historickým odkazem minulosti.
Nedaleké Hejnice oslaví v létě 800 let od založení a potvrdí tím výjimečnost Frýdlantska.

» Nechte se unášet
„Zubačkou“

Nostalgické jízdy na „Zubačce“ – nejstrmější
a jediné ozubnicové železnici v ČR – budou
letos obohaceny mnoha zajímavostmi,
viz Kalendář akcí. Vyberte si, kam a čím se
necháte unášet… Ať zvolíte nová muzea,
nástupní místa k pěším či cyklovýletům,
necháte se svézt na sklářské slavnosti nebo
se podíváte k polským sousedům – určitě
nebudete litovat.

Víla Izerína
Všimli jste si někdy, jak my lidé rádi předáváme zodpovědnost –
za věci, se kterými se buď nedá dělat vůbec nic a nebo když se s nimi
něco dělat dá, tak to znamená velikou práci – na takzvané patrony?
Třeba za počasí zodpovídá svatý Petr, českou zemi má na triku svatý Václav, a abychom nebyli jenom u svatých, třeba takové Krkonoše
má na krku Krakonoš.
A teď si představte, že za Jizerské hory nenese zodpovědnost
nikdo. Tedy nikdo, to zase není tak docela pravda, za Jizerky nese
zodpovědnost mnoho lidí. Někteří zodpovědně, jiní trochu méně
zodpovědně, ale ti všichni by byli rádi, kdyby trochu té jejich zodpovědnosti převzal někdo jiný. Někdo, kdo nespadá do pozemského
práva a může dělat věci, které obyčejným smrtelníkům nejsou
dovoleny.
Protože se nám svého času přezdívalo „nočník Evropy“, nepřicházejí
v úvahu svatí, protože by jim zrezly svatozáře. A pohádkových
bytostí tu zůstalo pomálu, protože po bitvě na Bílé hoře se prý
všechny vystěhovaly spolu s vyhnaným majitelem libereckého
a frýdlantského panství Rederem z Rederu za volání: „Nespatří nás
více česká země, dokud nepovládne opět Rederovo plémě!“

Jedna pohádková bytost tu ovšem zůstala. Možná proto, že kdysi
bývala člověkem a tak pro ni pohádkové zákony nejsou dogmatem. Je to víla Izerína. Narodila se kdesi v nížině, jak říkáme my
horáci, dole v kraji, v rodině bohatého šlechtice. Otec ji ale nutil
do sňatku bez lásky, tak milá dívka posbírala do rance šperky, které měla dostat věnem a proti toku řeky se pustila do hor. A došla
až pod horu Bukovec.
Představuju si, že to bylo na jaře. Že buky byly oděné zelení, kterou
mají jen buky na jaře. Že možná už kvetly úpolíny a celá Jizerka byla
zlatá. A princezna opilá tou krásou uložila své šperky do čedičové
skály Bukovce, protože pochopila, že to, co vidí, je nad všechny
poklady světa. Přijala jméno řeky, která ji sem zavedla, a stala se
vílou Izerínou. A protože přišla na jaře a jaro má magickou moc, ten
poklad ukrytý v Bukovci se rozmnožil a spodní vody, myšky, krtci
a snad i vítr jej roznesly po celých horách.
Je to už dávno. Poklady odnesli tajemní Vlachové a hory změnily
svou tvář. Jen víla tu zůstává dál. Jestli ji chcete potkat, vyjděte si
do Jizerek. Až vás bude míjet, určitě to poznáte. Je to přece „naše
patronka“.
Klára Hoﬀmanová

můžete v Jizerské oblasti tmavé oblohy dotknout
hvězdného nebe…
Je toho však víc. Každému, kdo do Jizerských
hor zavítá s otevřeným srdcem, se odhalí mnoho
skrytého a nového. Nechte se inspirovat Jizerskými novinami a prožijte léto plné zážitků. Noviny –
praktického průvodce letní sezonou včetně jejich
přílohy – Kalendáře akcí – a novou mapu českopolských Jizerských hor získáte zdarma ve všech
jizerskohorských informačních centrech.
Přejeme všem krásné léto a na shledanou v Jizerských horách.
Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko.
info@jizerky.cz
www.jizerky.cz

štejna. Získejte nadhled ze stoletých rozhleden,
které jsou pro Jizerky tak typické, osvěžte si tělo
v některé z jizerskohorských přehrad, nechte se
unášet „Zubačkou“ až do míst vzdálených, kde se

Vodopády Krkonoš
Kdo chce spatřit nejvyšší český
vodopád, pozůstatek doby ledové,
i zbytky původního krkonošského
pralesa, ten by se měl vydat Labským
dolem k pramenům Labe.
Okolí prvních kilometrů evropského veletoku
tvoří jednu z nejkrásnějších přírodních scenerií.
Nachází se zde nejvíce vodopádů (např. Pančavský), mnohé z nich jsou známé široké veřejnosti
a dosahují úctyhodných výšek i největší mohutnosti. Poměr malé nadmořské výšky pohoří a velké výšky zdejších vodopádů je nejenom v Evropě
velmi neobvyklý. V údolí se naopak nachází nejvodnatější vodopády, například Malý Labský vodopád. Přestože kolem něj procházejí denně stovky
turistů, není v terénu nijak označen a jeho název
zůstává většině kolemjdoucích utajen.

Malý Labský vodopád

28 www.kampocesku.cz

Cykloturistický speciál
Vážení a milí čtenáři,
v posledních dvaceti letech se nebývale zvýšila
obliba cykloturistiky. Mnohým z vás se na první pohled mohou zdát nejvyšší české hory a podhůří Krkonoš k cykloturistice ne příliš vhodné. Charakter
krajiny je tu členitý, ale při podrobném průzkumu
mapy zjistíte, že kromě tras pro „vytrvalé sportovce“ nabízí dostatek příležitostí i k nenáročným cyk-

lovýletům, například pro rodiny s dětmi a dokonce
i pro vozíčkáře.
Až při svých toulkách zavítáte do nejvyšších
českých hor, vyzvedněte si na pultech krkonošských informačních center zdarma nové vydání
turistických novin Krkonošská sezona. V rámci novin totiž vznikl letošní „cyklospeciál“, který vás zavede do známých i méně známých koutů Krkonoš
a Podkrkonoší. Slouží však jenom jako orientační
vodítko. Neklade si za cíl suplovat precizně profesionálně zpracované tištěné průvodce, které si ostatně můžete také v informačních centrech zakoupit.
Řadu námětů najdete i na oficiálních webových
stránkách Krkonoš www.krkonose.eu.
Každý z návštěvníků si může svůj cyklovýlet
naplánovat za pomoci zakoupené kvalitní mapy
a průvodce sám. Jednotlivé stránky novin jsou doplněny informacemi o vybraných místech, která
mohou být atraktivními cíli výletů. Příprava cyklotras, respektive i cílů výletů, proběhla při tvorbě
turistických novin pod korekturním dohledem pracovníků jednotlivých krkonošských informačních
center. Právě s nimi můžete při osobní návštěvě
Krkonoš prokonzultovat další podrobnosti.
Šlápněte do pedálů! Šťastnou cestu!
www.krkonose.eu
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Jurkovičovy stavby
v Novém Městě nad Metují
Jedním z měst, kde působil významný slovenský architekt Dušan Samo Jurkovič, je
Nové Město nad Metují.
Největším Jurkovičovým dílem ve východních
Čechách je rekonstrukce novoměstského zámku
provedená v letech 1908–1913. V té době už měl
architekt za sebou například stavbu chat na Pustevnách v Beskydech, lázeňských domů v Luhačovicích či stavbu vlastní vily v Brně-Žabovřeskách.

Jeho typická lidová architektura vyzařuje i z krytého dřevěného přemostění mezi terasou a zámeckou zahradou.
V letech 1900–1901 zbudoval jednu z rezeckých vil, která je dnes známa jako Jurkovičova
vila. Stavba byla objednána brněnským tovární-

Foto: Josef Kovaříček

kem Barthelmusem, do jehož rodiny se Jurkovič
přiženil. Vilu najdete v městské části Ve Vilách asi
3 km od centra, poblíž bývalého lázeňského areálu
Rezek.
Na zakázku bratří Bartoňů (majitelů zámku)
adaptoval v letech 1908–1909 pekelský mlýn při
Olešence na útulnou restauraci. Nachází se v přírodní rezervaci Peklo asi 5 km od centra a patří
k největším turistickým lákadlům města.
Více informací na www.infocentrum-nmnm.cz

Kde proběhla historicky
největší bitva na našem
území ?

?

a) u Slavkova r. 1805
b) u Hradce Králové r. 1866
c) na Bílé hoře r. 1620
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Vaše
odpovědi
zasílejte
do 15. srpna
na adresu
redakce nebo na info@kampocesku.cz.
autoři správných
od nás
dostanou
mapy vydavatelství
Kartografi
e PRAHA,
Vaše
odpovědi
zasílejte
na e-mail:
info@kampocesku.cz..
Tři správnéTřiodpovědi
od násodpovědí
dostanou
mapy
vydavatelství
Kartografie
PRAHA,
a.s.a. s.
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Česká Třebová o prázdninách

Rozhledna na Kozlovském kopci
Rozhledna s vyhlídkovou plošinou ve výšce 33 metrů se nachází v Kozlově u České Třebové.
Otevírací doba
květen, červen, září, říjen:
10−18 o víkendech a svátcích
červenec−srpen: 10−18 denně
mobil: +420 602 144 116

Naučná stezka Údolím
Skuhrovského potoka
Na 17 zastaveních naučné stezky, doplněných informačními tabulemi, si vyzkoušíte zařízení pro
hmatové a sluchové vnímání (bosá stezka, stromový telefon, čichárium), objevíte totemy, prameny
a studánky. Stezka je přístupná celoročně ve vari-

antách 3,5 a 8 km, pro pěší i cyklisty. Informace na
www.csop-podorlicko.org.

Lanový park Peklák
Park se nachází v dolní části Ski areálu Peklák
v krásném prostředí lesa. Je dlouhý asi 650 m a tvoří ho 33 překážek a dvě lanovky napříč sjezdovkou.
Překážky jsou umístěny na živých stromech ve výšce od dvou do čtrnácti metrů. Více informací a otevírací doba na www.peklak.cz.
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

Cyklo & in-line v Ústí nad Orlicí
Prázdninové kulturní a sportovní
akce v Ústí nad Orlicí
4.–8. 7. Rieter Cup 2011 − mezinárodní turnaj
mužů a žen v tenise
4.–10. 7. Tanec, tanec… − letní dny tance
3. 8. – 4. 9. XIII. Výstava výtvarného umění
12.–14. 8. 86. Ústecká staročeská pouť

Ústí nad Orlicí je křižovatkou cyklostezek dlouhých 40 km, vybudovaných v letech 2007−2009.
Vedou krásným údolím řek Tiché Orlice a Třebovky, zavedou vás do měst Choceň, Česká Třebová
a Letohrad. Cyklostezky jsou určeny pro cykloturistiku a in-line bruslení, čekají vás na nich nevšední zážitky a bohaté sportovní vyžití.
Informační centrum města
Ústí nad Orlicí a ČD
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271−2
e-mail: ic@muuo.cz
skype: informacni.centrum.muuo
www.ustinadorlici.cz
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Dětský ráj
na zámku Berchtold

KAM pro děti

Chcete se podívat do pohádky? Jste zvědaví, jak to vypadá třeba v pekle? Zajdete
si radši do zoo nebo si prohlídnout miniatury hradů a zámků? Nemusíte váhat,
čemu dát přednost. Všechno najednou můžete zažít na zámku Berchtold.
V mini zoo se seznámíte s domácími zvířaty
− králíky, holoubky a zakrslými holandskými kozičkami, které mívají dvakrát do roka překrásná
mláďata. Kozel Otík a koza Julie jsou od roku 2008
zakladateli chovu, který se utěšeně rozrůstá. Celou
mini zoo střeží sedmimetrový tříhlavý drak.
Kromě toho si můžete vyjít na příjemnou procházku krásným Ladovým krajem, prohlídnout
si exponáty na zámku a dokonce si i zasportovat.
Abyste si stihli užít všeho do sytosti, můžete přijet s rodiči třeba na celý týden. Wellness Hotel
Berchtold nabízí široké možnosti pro děti i celou
rodinu. V zámecké restauraci Kouzelná zahrada
ochutnáte nejen tradiční českou, ale i italskou kuchyni. Jídelníček převážně italských pokrmů má

V zámeckém parku objevíte na sedmdesáti
místech různé pohádkové postavy, peklo, v němž
se před nedávnem usídlil nový tříhlavý drak a čert,
perníkovou chaloupku s Ježibabou nebo medvědí
rodinku v životní velikosti. Také zde najdete skřítky,
hodná strašidýlka a víly od objevitelky Pohádkové
země Vítězslavy Klimtové.
Dokonce zde můžete za jediný den navštívit
třicet dva hradů a zámků. Že to není možné? Ve
stálé expozici najdete na jednom místě miniatury
zámků Lány, Červená Lhota a dalších nebo hradů
Karlštejn, Kost, Kokořín či Orlík. Dále zříceninu Trosky a v krásné přírodě zasazené podhorské chalupy
s milými skřítky. Z historických objektů spatříte
kostel z nedalekých Hrusic, známý z kreseb Josefa Lady, lipanskou mohylu a pomník Horymírova
koně Šemíka z Neumětel.

vztah k italskému městu Trento, odkud pocházejí
předkové rodu Berchtoldů. V zámeckém wellness
centru si dopřejete léčebné, rehabilitační a relaxační programy pro dospělé i pro děti. Ve sportovním
areálu si můžete zahrát tenis, golf nebo stolní tenis.
Veškeré sportovní potřeby si u nás můžete vypůjčit.
Přijeďte si užít náš areál!

Zámek Berchtold – zámek pro každého
HOTEL zámek BERCHTOLD
Dětský ráj – Sport centrum na zámečku
Kunice – Vidovice 6, 251 63 Strančice
e-mail: hotel@zamekberchtold.cz
mobil: +420 733 627 044
www.zamekberchtold.cz

Nehádejte, přemýšlejte!
1. Kdo nepatří mezi domácí zvířata?
a) kohout
b) Rákosníček
c) koza
2. Koho nespolkl vlk v pohádce o Karkulce?
a) babičku
b) čerta
c) myslivce
3. Co nelétá?
a) loskuták
b) drak
c) vlak
4. Jak se jmenuje kozel na zámku Berchtold?
a) Otík
b) Karlíček
c) Bajaja
5. Kdo střeží mini zoo u zámku Berchtold?
a) tříhlavý drak
b) sedmihlavý drak
c) dračice se zlatou hvězdou na všech hlavách
6. Kdo je Rarášek?
a) obr
b) skřítek
c) mažoretka
7. Který název zámku je správný?
a) Konopiště nad Černými lesy
b) Hluboká pod Vltavou
c) Vranov nad Dyjí
8. Jak se jmenoval Šemíkův pán?
a) Kazimír
b) Horymír
c) Svatomír

Znáte správné odpovědi? Pokud ano,
pošlete je do 15. 8. na adresu redakce
nebo na info@kampocesku.cz. Pro tři
autory správných odpovědí máme připraveny
zajímavé ceny.

?
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Jedinečná poloha v kotlině údolí řeky
Svratky lákala k osídlení již v době
bronzové, tak ať nemáte velké zpoždění!

Navštivte Třešť, město s tradicí
Prázdniny a léto jsou konečně tady. Pokud právě přemýšlíte, kam na dovolenou
nebo výlet, máme pro vás nabídku ochutnávky krásného města s historií a tradicí –
města Třeště.
Třešť má určitě co nabídnout. V domě
J. A. Schumpetera jsou po celý rok a ve vánočním
čase i v rodinách k vidění unikátní třešťské betlémy. Stále větší věhlas získává tradiční Dřevořezání,
setkání řezbářů, kteří na náměstí předvádějí svůj
řezbářský um. Otisk života židovské komunity
představuje hřbitov a synagoga, jediná v našich
zemích, která má v průčelí podloubí. S městem
jsou spojena jména jako J. A. Schumpeter, J. John
nebo F. Kafka.

Třešť je obklopena krásnou přírodou s možnostmi přírodního koupání, vycházek a vyjížděk
do okolí, a to nejen v sedle kola. Na své si přijdou
i milovníci houbaření. Najdete zde pohodlné
cyklistické i turistické trasy, hypostezky, na kterých vás okouzlí krásná příroda, památky, malebné vesničky, příjemné hospůdky a laskaví lidé.

Informace o historii Tišnova získáte v městském muzeu města, které sídlí v zrekonstruovaném Müllerově domě z roku 1712. Náměstí dominuje budova radnice, jejíž fasádu zdobí sgrafita
znázorňující významné události z historie města.
Celý Tišnov je ukázkou téměř všech stavebních slohů: od gotického kostela sv. Václava přes barokní
domy a pozdně secesní vily až po funkcionalistickou banku. Zdejší vily si mnohokrát zahrály v seriálu Četnické humoresky.

Město můžete obdivovat ze zděné rozhledny
Klucanina vysoké 29 m. Naučná stezka pro děti, která k ní směřuje, pobaví a poučí nejen ty nejmenší.
Přijeďte na návštěvu, jste srdečně zváni!
www.regiontisnovsko.cz
www.tisnov.cz

Kulturní tipy

Za zmínku stojí i zdejší unikát − největší sluneční hodiny v ČR, na kterých se mění letní a zimní
čas. Nehledejte je však na omítce, v Třešti je to docela jinak. Přijeďte se podívat a budete překvapeni.
Cukrárna v domě J. A. Schumpetera nabízí originální třešťský zákusek, „buřinku pana Tau“, kterou
jinde neochutnáte.

5.–6. 7. Dřevořezání, setkání řezbářů a betlémářů
na třešťském náměstí, bohatý doprovodný program, vyřezávání
9. 7. Made in Třešť, hudební produkce rockových
a punkových kapel, vystoupí Lajky, FuckEar, Last_
Exit, In The End − Hard stage, zahrada u Schumpetera od 18 hod.
31. 7. Třešťské parní léto, zábavné odpoledne
pro děti, soutěže, jízda parním vlakem
3.–6. 8. Letní kino, Králova řeč, Občanský průkaz,
Varieté, Opravdová kuráž − areál bývalého zimáku,
začátky po setmění, vstupné zdarma, dárek města
Třešť
13. 8. Country parní léto, zábavné odpoledne
s country kapelou a soutěžemi pro děti
Turistické a informační centrum, Dům J. A. Schumpetera
Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť
tel.: +420 567 234 567, e-mail: info@trest.cz
www.trest.cz

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti
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Foto: Michal Ondráček, archiv MěÚ Třešť

Už jste
byli v Tišnově?
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Léto v Hlinsku
Město Hlinsko rozkládající se na rozhraní Žďárských vrchů a Železných hor vám
v letní sezoně nabízí rozmanitou škálu kulturních událostí.
Na své si přijdou vyznavači rockové i folkové
hudby, ochuzeni nezůstanou ani milovníci umění,
folklorních tradic a lidové architektury. Pojmem
mezi znalci je výstava Výtvarné Hlinecko, které
letos představí uměleckou tvorbu malíře Beneše
Knüpfera.
Již několikátý rok zpestřuje prázdninové dny
letní kino, které se těší velké oblibě. Při návštěvě
neopomeňte ani okolí Hlinska. Doporučit můžeme
výlety s dětmi do přírody na kole či pěšky. Při návštěvě muzea v přírodě na Veselém Kopci se vrátíte
o několik století zpět, na zdejším golfovém hřišti si
můžete protáhnout tělo.
červen–září Muzeum v přírodě Veselý Kopec patří
dětem a jejich rodičům
25. 6. – 4. 9. 52. Výtvarné Hlinecko – Beneš Knüpfer – výstava obrazů v Městské galerii
12. 7. – 21. 8. František Bříza, Jiří Křiklava, František Bečka a Dagmar Kocůrková – výstava obrazů,
plastik a fotografií v Orlovně
16. 7. Harlej + Škwor + Alkehol – koncert skupin
v amfiteátru pivovaru Rychtář
16.–17. 7. Veselokopecký jarmark – muzeum
v přírodě Veselý Kopec

22.–23. 7. Studnice fest 2011 – hudební festival
na letním parketu Cihelka
29. 7. – 2. 8. Kinematograf bratří Čadíků – letní
kino u Orlovny
12. 8. Tři sestry – koncert hudební skupiny v amfiteátru pivovaru Rychtář
12. 8. Canned music – multižánrový festival, vystoupí skupiny Basic Experience, Silent Stream of
Godless Elegy, Photolab – městský park DTJ
13. 8. Turistický pochod Krajem malířů Vysočiny
13. 8. 11. Hlinecký folkový špekáček (kapely
Nezmaři, Vladimír Mišík, Poutníci, Fleret a další) –
hudební folkový festival v městském parku DTJ
20. 8. Argema – koncert hudební skupiny na
letním parketu Cihelka
27. 8. Den otevřených dveří v pivovaru Rychtář
(bohatý program, Petr Kolář, kapely Kryštof, Mandrage a další)
27.–28. 8. Okresní výstava drobného zvířectva –
městský park DTJ
27.–28. 8. 16. Adámkovy folklorní slavnosti – mezinárodní festival folklorních souborů v městské
památkové rezervaci Betlém
Městské informační centrum Hlinsko
Husova 41
539 01 Hlinsko
tel./fax: +420 469 312 349
e-mail: ic@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz

Telč – renesanční perla mezi městy
Při návštěvě Telče si budete připadat jako v pohádce.
Krásné fasády renesančních domů, dlouhá
podloubí poskytující v letních dnech chladivý stín
a především nepopsatelná atmosféra. Kdo jednou
navštíví Telč, pochopí, že je právem zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

21.–24. 7.
Balóny nad Telčí
Létání horkovzdušných balónů, starty balónů z náměstí i z okolí města
www.telc.balon.cz
29. 7. – 14. 8.
Prázdniny v Telči
Festival − koncerty, divadla, výstavy, nokturna
Prázdniny v Telči nejsou festival, ale způsob života!
www.prazdninyvtelci.cz

30. –31. 7., 6.–7. 8., 13. –14. 8.
Parní léto
Víkendové výletní jízdy historického parního vlaku
na trati Kostelec, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice
19.–20. 8.
Telč na počátku vlády Františka Josefa I.
Zachariáš z Hradce a Kateřina z Valdštejna tentokrát na historických slavnostech města Telče
přivítají osobu asi nám všem známou a jistým
způsobem každému blízkou – Františka Josefa I.,
předposledního rakouského a českého císaře
a uherského krále. V jaké době tehdejšího císaře
zastihneme? V době počátků jeho vlády, v období
sňatku s princeznou Alžbětou Bavorskou zvanou
Sissi. Uslyšíme dobovou hudbu, uvidíme historická
kola, tance, pouliční divadla, vojenská ležení a večerní feérii s ohňovou show. Na náměstí můžete
potkat jednotky rakouské CK armády, privilegované, uniformované a ozbrojené sbory občanů z rakouského města Waidhofen an der Thaya.

Nebude chybět slavnostní průvod ze Starého Města, dobový jarmark ani zahájení výstavy v Městské
galerii Hasičský dům s názvem Korunovační cesta
Františka Josefa I. do Vídně.
Buďte všichni vítáni v rakouském císařství v polovině 19. století.
Buďte všichni vítáni v Telči.
www.telc.eu

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

www.kampocesku.cz
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Prohlídka města Šumperka s průvodcem
Chcete-li poznat bohatou historii města Šumperka, jeho nejvýznamnější památky
a nejrůznější zajímavosti, navštivte šumperskou radnici, v jejímž suterénu se
nachází stanoviště průvodců.

horou Moravy Pradědem. A pokud budete chtít
prozkoumat čarodějnické procesy více do hloubky,
navštivte nedalekou stálou expozici Čarodějnické procesy v Geschaderově domě.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Na výběr máte tři prohlídkové okruhy: Procházka ze 13. do 21. století, Kde žily čarodějnice
a Zrození malé Vídně. Průvodce vás provede historickým jádrem města a seznámí vás s dějinami,
které sahají až téměř do poloviny 13. století, kdy
bylo město slezskými kolonizátory založeno na
místě zvaném krásný vrch. Během prohlídky se dozvíte, proč se v roce 1490 do města sjeli zástupci
Slezska a moravské stavy, kdy byl Šumperk prohlášen císařem Ferdinandem I. královským městem
nebo jak vznikl velký požár. Zjistíte, jak kruté byly

čarodějnické procesy a kde žily jejich oběti a proč
se v 19. století město dynamicky rozrůstalo, až se
mu říkalo „malá Vídeň“. Průvodce vám při prohlídce
ukáže nejcennější šumperské památky, jako je například klášterní kostel Zvěstování Panny Marie,
Geschaderův dům, bývalý šumperský zámek
a honosné paláce významných šumperských
podnikatelů z dob průmyslové revoluce. Hodinu trvající okruh můžete následně doplnit rozhledem z radniční věže, odkud jsou za pěkného
počasí vidět vrcholy Hrubého Jeseníku s nejvyšší

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Prohlídkové okruhy a rozhled z radniční věže
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
tel.: +420 583 388 610
e-mail: pruvodce@musumperk.cz
www.sumperk.cz
Expozice Čarodějnické procesy
Kladská 1, 787 01 Šumperk
mobil: +420 721 346 527
e-mail: expozice@musumperk.cz
www.sumperk.cz
www.sumperk.cz

OPAVSKÉ POHLEDY
z věže Hlásky
K obdivování krás města Opavy se můžete vydat
do samotného centra s množstvím historických památek,
s nichž můžeme namátkou vybrat například
Slezské divadlo, nově zrekonstruovaný Obecní dům,
Dolní náměstí s kostelem sv. Vojtěcha, Masarykovu třídu
s řadou architektonických památek a kostelem sv. Ducha.
Pohled na tyto skvosty, ale nejen na ně, Vám pak nabízí
městská věž Hláska, která se nachází na Horním náměstí
v samém středu města. Hláska je otevřena od 2. dubna
do konce září, vždy každou sobotu od 10 do 17 hodin.
Vstupenku si návštěvníci mohou zakoupit na místě,
nebo si ji zakoupit či rezervovat předem
v Městském informačním centru, kde Vám
také rádi poskytnou veškeré další informace.
Účastníci si výstup na městskou
věž Hláska mohou také zpříjemnit
prohlídkou stálé expozice o historii
budovy přímo v interiéru věže.
Městské informační centrum Opava, Horní náměstí 67, 746 26 Opava,
Tel.: +420 553 756 143, E-mail: informacni.centrum@opava-city.cz,
www.infocentrum.opava.cz
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Jeden den ve
Frýdku-Místku nestačí
Chcete prožít dovolenou, na kterou budete dlouho vzpomínat? Zavítejte do
Frýdku-Místku, města v podhůří Beskyd, ve kterém nejen poodhalíte kousek z jeho
historie, ale zažijete také zábavu, sport i relax.
Navštivte společně s dětmi aquapark, který je
zasazen v nádherné přírodě zdejší rekreační zóny
Olešná s výhledy na panoramata beskydských
vrcholů. V létě zcela jistě využijete jeho venkovní
část, kde si kromě spousty atrakcí a tobogánu můžete zahrát na kurtu míčové hry. V případě, že by
vám počasí nepřálo, je k dispozici také jeho krytá varianta. A ani zde nepřijdete zkrátka. Saunový
svět, masáže – to je ten pravý relax nejen pro rodiče (www.sportplex.cz). Jste milovníky stanování
a karavanů? Právě na vás čeká na březích přehrady ubytování v autokempu Olešná (www.tsfm.cz).

Sportuje celá rodina
Pokud vyhledáváte aktivní dovolenou, jistě vás
nadchne nově vybudovaný 4,5 km dlouhý okruh
s asfaltovým povrchem kolem přehrady Olešná.
Jde o nejlepší dráhu na severní Moravě, na níž se
prohánějí rodiny na in-line bruslích a kolech.
Nabídka tras pro cyklisty je tu však mnohem bohatší. Zdejší cyklookruhy vás dovedou
na zajímavá místa, například do Muzea včelařů
v Chlebovicích, kde jsou k vidění včelí úly od těch
nejstarších slaměných až po nové z tvrzeného polystyrenu (www.vcelaricifm.cz), na rozhlednu
Kabátici nebo k jednomu z poutních míst ve Frýdku-Místku – ke kapli v Hájku se zázračným pramenem (www.beskydy.com).

Za historií nejen s průvodcem
Máte rádi historii a muzea? Navštivte dominantu frýdeckého Zámeckého náměstí – zámek,
v němž sídlí Muzeum Beskyd. Můžete si tu prohlédnout stálé expozice o zajímavostech ze života v Beskydech i o historii měst Frýdku a Místku
nebo navštívit některou z tematických výstav
(http://web.telecom.cz/muzeumbeskyd). Chcete-li si užít pohled na město Frýdek-Místek jako na
dlani, vydejte se ke kostelu sv. Jana Křitele, který stojí jen pár metrů od frýdeckého zámku. Jeho
věž (www.svatojanskavez.cz) je zpřístupněna
od května do září, součástí prohlídky je i expozice

o dějinách farnosti a galerie, jejíž koncepce vyplynula přirozeně z charakteru samotného vnitřního
prostoru věže.
Chcete zavzpomínat na dětství? Přijďte se podívat do nově otevřeného Muzea hraček na místeckém náměstí (www.muzeumhracekfrydek.cz).
Uvidíte zde hračky z předválečných let, auta na
kabelové ovládání, kuchyňky a svou zvláštní prezentaci zde má panenka Barbie.
Ve Frýdku-Místku můžete poodhalit i roušku
tajemství a historie. Několikrát ročně jsou zde pravidelně pořádány Dny s průvodcem. Trasou od
frýdeckého zámku vás průvodce provede přes ulici
Hlubokou až k bazilice minor Navštívení Panny Marie, jejíž útroby ukrývají kryptu s mumifikovanými
ostatky kněží a poutníků. Novinkou tohoto roku
budou také připravované prohlídky výrobního
procesu oblíbeného medového dortu Marlenka,
které odstartují 1. 9. (www.beskydy.com).

Ulice Hluboká ve Frýdku

Z Frýdku-Místku je jen
kousek do Beskyd
Pohádková Bílá, vzdálená jen 35 km od FrýdkuMístku, nabízí ráj pro rodiny s dětmi, seniory i aktivní turisty. Najdete zde Letní dětský park, který
je novinkou letošní letní sezony. Děti si mohou zařádit na trampolíně, nafukovacím skákacím hradě
či kolotoči s gumovými dušemi. Celá rodina si pak
může vyzkoušet 40 m dlouhý sjezd na tubingové
dráze na gumových duších. A to není vše. Připravena je i lukostřelba, sjezd na koloběžkách, půjčovna
horských kol a koloběžek, geocaching a další aktivity (www.beskydysport.cz).
Přijeďte poznávat Frýdek-Místek a okolí. Sami
se přesvědčíte, že vám k tomu jeden den nestačí!
Máme totiž co nabídnout.

Cyklisté na Olešné

Aquapark Olešná

Beskydské informační
centrum Frýdek-Místek
náměstí Svobody 6
738 02 Frýdek-Místek
tel.: +420 558 646 888
info@beskydy-info.cz
www.beskydy.com

Foto: www.beskydy.com

Vodní ráj pro celou rodinu

Pohoda na náměstí Svobody

Muzeum hraček
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Máte
rádi
mix?

KROMĚŘÍŽ
letní koktejl akcí
Jarmark slovenských řemeslníků
2. ročník přehlídky slovenských řemeslníků
doprovázený kulturním programem
za účasti souboru z Nitry

22. července 2011
na Velkém náměstí v Kroměříži
Kontakt: 573 321 203
libuse.rajmisova@mesto-kromeriz.cz

5. Krajské dožínky Zlínského kraje
20. srpna 2011
folklórní slavnost s bohatým kulturním
programem, ve kterém se představí soubory
z Hané, Slovácka a Valašska
19. – 20. srpna
dvoudenní dožínkový jarmark lidových
řemesel na Velkém náměstí v Kroměříži
Kontakty:
MÚ Kroměříž /Dům kultury – 573 321 201, 573 500 583
Okresní agrární komora – 573 332 271
Pořadatel jarmarku – 573 321 203

Léto v Kroměříži
Dopřejte si právě nyní chvilku klidu a nechte pracovat svoji fantazii. Město
Kroměříž a jeho kulturní nabídka v létě 2011 poslouží jako skvělý testovací prostor.
Připravte se, začínáme.
Po přečtení výčtu slov a slovních spojení se
pokuste ve své fantazii vytvořit reálnou scénu: letní večer, podvečer ve stylovém francouzském parku,
rozzářená Rotunda Květné zahrady, hudební skvosty
velikánů vážné hudby, sólisté, prožitek, tóny a emoce,
vůně přírody…
Cítíte tu atmosféru? Představujete si, jak nádherně zní letní Kroměříž?
Pokud si chcete ověřit, nakolik je vaše představa podobná skutečnosti, navštivte reprezentativní
festival Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži
2011. A vyberte si právě některý z koncertů pořádaných v Rotundě Květné zahrady (7. 7. Renesanč-

Mezinárodní festival
vojenských hudeb
Do Kroměříže se opět vrací přehlídka vojenských
hudeb s mezinárodní účastí.

Svou fantazii a představivost můžete zdokonalovat i dále. Je důležité najít správnou inspiraci.
Letní Kroměříž vám nabízí nespočet příležitostí:
nádherné kulturní památky zapsané na listinu
UNESCO − Arcibiskupský zámek a zahrady, kde
najdete nejen otisk historie, umělecké skvosty, ale
také osvěžení v příjemném stínu vzrostlých stromů
a kolem nádhernou parkovou úpravu s dostatkem
míst k relaxaci. Nebo procházku historickým centrem města, kde punc novogotiky, renesance a především baroka potkáváte na každém kroku.
Vážně si to umíte představit?
Odpověď na tuto otázku můžete najít pouze
a jen vy. Přijeďte do Kroměříže, zůstaňte tu pár dní
a přesvědčíte se sami, že právě tato barokní perla
v srdci Moravy má talent příjemně překvapit.
Foto a text: Mgr. Martin Číšecký

3. – 4. září 2011
na Velkém náměstí v Kroměříži
Kontakt:
Město Kroměříž: 573 321 340
Dům kultury Kroměříž: 573 500 583

?

www.mesto-kromeriz.cz
ní jazz, 14. 7. Koncert s unikátním zvukem kladívkového klavíru, 4. 8. Smyčcový univerzitní soubor
z Belgie). A to není všechno, ohňostroj vaší fantazie
mohou odstartovat i koncerty v prostředí reprezentativního Sněmovního sálu (22. 6. Filharmonie
B. Martinů Zlín, 29. 6. Klavírní a písňový recitál k jubileu G. Mahlera a F. Liszta, 21. 7. Kroměřížský komorní orchestr a 27. 7. Verdiniana – předehry a árie
z oper).
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Pokud jste hraví, Kroměříž vás vítá a baví.
Máme důkaz právě nyní: odpovězte na naši
otázku a vyhrajte. Otázka: Hudební archiv
Arcibiskupského zámku má ve své cenné sbírce více
než 5000 unikátních skladeb. Můžete jmenovat
alespoň jednoho světoznámého hudebního
skladatele, jehož rukopis je v kroměřížském zámku
uložen? Své odpovědi nám posílejte do 15. 8. 2011 na
adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz.
Pro autory pěti správných odpovědí máme
připraveny hodnotné ceny věnované městem
Kroměříž.
www.mesto-kromeriz.cz

KAM na výlet

Pozvání do Uherského Brodu
V srdci Moravského Slovácka, v krajině obklopené Bílými Karpaty, se nachází
město Uherský Brod. Rok co rok se zde konají akce, těšící se velkému zájmu
místních obyvatel i řady návštěvníků z okolí. Přijměte i vy naše pozvání, přichystali
jsme pro vás bohatý kulturní program.

Hvězdárna v Uherském
Brodě slaví padesát let
Hvězdárna Domu kultury je osvětové kulturní
zařízení, jehož činnost je zaměřena na popularizaci astronomie, kosmonautiky a příbuzných oborů.
Patří mezi pouhá čtyři zařízení tohoto typu ve Zlínském kraji. Organizuje odborné přednášky, večerní
pozorování oblohy s výkladem, populárně naučné
programy pro školy a další akce. Velká pozornost je

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

2. září Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc., na
téma „50 let astronomie“
10. září Přednáška Ing. Tomáše Přibyla na téma
„50 let kosmonautiky“. Vernisáž výstavy k 50. výročí hvězdárny. Budete si moci prohlédnout výstavu
Družice MAGION, výtvarné práce dětí nebo Historii
hvězdárny ve fotografiích.
18. září Den otevřených dveří

Dny Evropského kulturního dědictví
a Uherskobrodsko v písni a tanci
Dne 18. září máte možnost navštívit pamětihodnosti a objekty města, dokonce i ty, které
nejsou běžně přístupné. Prohlédněte si zdarma
expozici Muzea J. A. Komenského, navštivte podzemí městské radnice, svezte se vláčkem po městě

Foto: archiv

Foto: Rostislav Rajchl

věnována výuce astronomie v kurzech. Seznamuje
veřejnost s nejnovějšími objevy a vychovává mladé amatérské astronomy. Letos hvězdárna oslaví
padesát let své působnosti a připravila si pro vás
zajímavý program.

nebo poznejte legendami opředený obraz Černé
Madony v dominikánském kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde budou, stejně jako ve farním
kostele, probíhat prohlídky s průvodcem. V zahradě Panského domu se představí soubory Oldšava,
Olšavěnka, Javorinka a řada dalších. Bohatý kulturní program bude doplněn jarmarkem s ukázkou
lidových řemesel.

Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek se již podeváté těší na své příznivce.
Královské město Uherské Hradiště otevře své brány folkloru, lidovým tradicím,
vínu a historickým památkám o víkendu 10. a 11. září.
Slovácká metropole Uherské Hradiště, její ulice a památky budou po celý víkend patřit mnoha
folklorním souborům, cimbálovým muzikám, dechovým kapelám a již tradičně také mužským pěveckým sborům Slovácka, vinařům a milovníkům
vína či gurmánům.
Návštěvníci slavnosti se mohou rovněž těšit na
tradiční jarmark lidových řemesel, rytířské turnaje
nebo na proslulou Slováckou křídlovku. Řeku Moravu a Baťův kanál pak ozdobí muzikantské lodě.
Akce by však nebyla úplná, kdyby v jejím průběhu nebyly přístupné historické prostory celého
regionu a neodehrával se v nich kulturní program,
který umocní jejich krásu. Proto ať už se v čase
slavností vydáte přímo v Uherském Hradišti do
Františkánského kláštera, na Masarykovo náměstí,
do Galerie Slováckého muzea či některého z uherskohradišťských kostelů, nebo vyrazíte na hrad
Buchlov, baziliku na Velehradě a spoustu dalších
významných míst, můžete se také těšit na zajímavé
doprovodné akce.

Zbývá už jen přijet, poslouchat, koštovat,
ochutnávat, poznávat a bavit se.
Podrobný program a více informací o Slováckých slavnostech vína a otevřených památek naleznete na internetových stránkách
www.slavnostivinauh.cz.
Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 111
www.mesto-uh.cz
Městské informační centrum
Mariánské náměstí 46, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525
www.uherske-hradiste.cz
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Zámek pro komtesu
První zmínka o Bojnickém zámku
pochází z roku 1113. Původně dřevěný
hrad byl v následujícím století
přestavěn na kamenný a už koncem
13. století se stal součástí majetku
Matúše Čáka Trenčianského. Král Matěj
Korvín daroval hrad roku 1489 svému
nemanželskému synu Jánovi, ale
Bojnice dále navštěvoval.

Vydejte se na cestu
plnou pověstí,
nezvratných důkazů
a templářských odměn.

P

ověsti, záhady a fakta dávné minulosti
opět ožívají! Na území České republiky
bylo ukryto celkem 50 schránek v místech
spojených s řádem templářských rytířů. Zapojte se do hry Po stopách templářů a postupně odkrývejte jejich tajemství.
Tuto zábavnou hru vám přinášejí
Templářské sklepy Čejkovice.
www.templari.cz | www.templarske-sklepy.cz

Král Ferdinand I. daroval v roce 1527 hrad
A. Turzovi a o více než sto let později, v roce 1643,
jej Ferdinand III. daroval Pavlovi Pálffymu. Posledním majitelem, který nechal hrad přebudovat na
neogotický zámek, byl hrabě Ján František Pálffy
(1852). Důvodem k jeho přestavbě byla prý francouzská komtesa de Jan Ville, do které se Pálffy
zamiloval. Domníval se, že když pro ni zámek přestaví ve francouzském stylu, získá si její srdce. Ale
nestalo se tak a Pálffy umřel jako starý mládenec.
Dva roky po jeho smrti (1908) byla cena Pálffyho
sbírek odhadnuta na 90 milionů korun. Aby Pálffy
své sbírky ochránil, v poslední vůli rozhodl, že se
jeho paláce ve Vídni a Budapešti, tvrz v Kráľové
a zámek v Bojnicích mají otevřít veřejnosti a umělecká díla musí zůstat na původních místech, dostupná všem. Jeho přání se naplnilo až dlouho po
jeho smrti v roce 1950, když na bojnickém zámku
vzniklo Krajské nitranské muzeum. V roce 1970
byl zámek prohlášen za národní kulturní památku
a jeho expozice jsou součástí Slovenského národního muzea.
Navštivte zámek v Bojnicích, třeba o prázdninách, kdy má otevřeno od 9 do 17 mimo pondělí.
Vstupné je 5,70 €, děti od 6 do 15 let 2,90 €. Těšíme
se na shledanou.
www.slovakia.travel
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WUNSIEDEL

Jedinečné
Skalní labyrint Luisenburg
& Park dravých ptáků
Katharinenberg

Navštivte největší žulové moře v Evropě & fascinující letové ukázky dravců v Parku dravých ptáků
Tourist-Information Wunsiedel
kultur@wunsiedel.de

Jean-Paul-Str. 5
95632 Wunsiedel

Tel. 09232 602-162
Fax 09232 602-169

www.wunsiedel.de

KAM za kulturou

Sto roků samoty
v Divadle ABC
Do nové sezony vstupují Městská
divadla pražská velkolepým
projektem – inscenací románu
Sto roků samoty Gabriela Garcíi
Márqueze v dramatizaci Györga
Schwajdy.
Pro Divadlo ABC je to projekt nejen sezony,
ale skoro by se chtělo říct i století – a to nejen
rozsahem a obsazením, ale také šíří tématu. Román na příběhu jedné rodiny postihuje vzestup
i pád celé lidské civilizace a ukazuje nám komplexní a naprosto originální obraz světa, jak ho
vidí jeho autor.
Příběh začíná nedovolenou láskou dvou
milenců, kteří jsou v příbuzenském vztahu. Protože svět jejich lásce nepřeje, utečou do pralesa
a začnou budovat nový a lepší svět. Hra sleduje
celý průběh jejich pohnutého manželství, poznamenaného manželovou neblahou vášní pro
neobvyklé a nerentabilní vědecké vynálezy, ale
i příběhy jejich dětí a vnuků, které se začínají povážlivě komplikovat, když do jejich světa vstoupí
politika a moderní, nezávazné pojetí lásky.
Adaptace pro divadlo se souhlasem samotného autora, který obvykle uvádění svých děl
nepovoluje, se ujal vynikající maďarský dramatik György Schwajda. V této podobě pak dílo
obletělo celý svět. Od září ho můžete vidět i vy.
V hlavních rolích se v režii Petera Gábora představí Jitka Smutná, Vladimír Čech, Jan Vlasák,
Hanuš Bor, Evellyn Pacoláková, Máša Málková, Aleš Procházka, Lukáš Jurek, Viktor Dvořák
a další.
García Márquez / György Schwajda
Sto roků samoty
Režie Peter Gábor
Premiéra v Divadle ABC 17. 9. 2011

www.MestskaDivadlaPrazska.cz

 Cheb
Chebské léto 2011
Produkční centrum Kamenná Cheb
3. 8.
Chebské varhanní léto – Přátelský recitál (Rakousko − Česká republika)
Kostel sv. Mikuláše, začátek v 19.30 hodin, 50,- Kč
6. 8.
Léto v Klášterní zahradě
Jana Šteflíčková
Písničkářka a herečka Studia Ypsilon. Její tvorba se
záměrně oprošťuje od klasických žánrových vymezení, sama se hlásí k folku, blues, jazzu a rocku.
Klášterní zahrada, začátek v 17 hodin, vstup volný
7. 8.
Pohádka v Krajince
Žabák Žak a rak Jak – Divadlo Krab
Cirkusová pohádka o tom, jak nerozluční kamarádi
žabák a rak s pomocí mistra Krokodiliniho zvítězili
nad nudou. Krajinka, 16 hod., vstup volný
13. 8.
Léto v Krajince
Odpoledne pro celou rodinu – Hurá k indiánům
Vypravte se společně s námi do Ameriky za indiány. Cvičení, písničky, vyprávění, pohádky, hudební
a pohybové dílny, dobrodružství. To vše stihnete
během jednoho odpoledne.
14 hodin Cvičení pro dobrou náladu s Bertou Majerníkovou (především pro dospělé)
16 hodin Dobrodružné putování domovem indiánů (neomezeno věkem) Krajinka, vstup volný
17. 8.
Chebské varhanní léto – soubor Musica da chiesa
Kostel sv. Václava, začátek v 19.30 hod., 50,- Kč
20. 8.
Léto v Klášterní zahradě
Tara Fuki
Dorota Barová – violoncello, zpěv; Andrea Konstankiewiczová – violoncello, zpěv
Dvě křehké dámy, majitelky dvou sametových hlasů a dvou krásně znějících violoncell, se na podzim
vrátily s vynikající deskou Sens.
Klášterní zahrada, začátek v 17 hodin, vstup volný
21. 8.
Pohádka v Krajince
O červené Karkulce, Loutkové varieté – Malé divadélko Praha
Klasická pohádka o Karkulce doplněná o čtyři
krátké výstupy historických loutek (marionet).
Baletka, klauni, ježibaba a pštros zaujmou malé
i velké diváky.
Krajinka, začátek v 16 hodin, vstup volný.
26. 8. – 27. 8. 2011
Valdštejnské slavnosti
7. 9.
Chebské varhanní léto − Slavnostní koncert k poctě sv. Václava a skladatele Fr. V. Habermanna, regenschoriho mikulášského kůru v Chebu v letech
1773–1783.
Kostel sv. Václava, 19.30 hodin, vstupné 50,- Kč

10. 9.
Babí léto
Populární festival se opět vrací do Chebu
Fajnbeat, Bokomara, Slávek Janoušek a Luboš
Vondrák, Žalman a spol. a další.
Chebský hrad, začátek v 17 hodin, vstupné 150,- Kč
www.cheb.cz
 Mikulov
Festival Sousedé
12-13.8.
Koná se v Mikulově již 15. ročník folklorního festivalu Sousedé. Páteční podvečer na Mikulovském
náměstí od 18 hodin je věnován oslavě vína a vinohradnictví. Bude zde předveden starodávný
vinařský zvyk Zarážení hory, ve kterém je scénicky
znázorněno zavírání vinic v podání Národopisného
spolku Pálava. Sobotní hlavní program začíná ve
13 hodin na Mikulovském náměstí, kde se předvedou zahraniční i domácí folklorní soubory. Po celý
festival bude na Mikulovském náměstí degustace
vína od místních vinařů.
www.mikulov.cz
 Pivovar Plzeňský Prazdroj
Proměna města: Plzeň v roce 2015
29. 6. − 21. 8.
Výstava v Návštěvnickém centru pivovaru. Vstup
zdarma.
Léto v Prazdroji
30. 6. − 25. 8. od 19 hodin
Tradiční cyklus koncertů a semifinále soutěže Prazdroj talentů. Vstup zdarma.
Pilsner Fest
26.−27. 8.
Hudební festival na oslavu plzeňských piv a gastronomie.
www.prazdrojvisit.cz
 Pivovar Velké Popovice
Velkopopovická pouť s Kozlem
7. 8. od 10 hodin
Pivovar ve spolupráci s obcí pořádá slavnou Velkopopovickou pouť s Kozlem. Kromě spousty
zajímavých atrakcí mohou návštěvníci zavítat do
Kozlího obchůdku, zhlédnout exkurzi v pivovaru
nebo navštívit příjemnou hospůdku Kozlovna, kde
se čepuje nefiltrované.
www.kozel.cz
 Roudnice nad Labem
Pleasure island
27.8.
Přichází další ročník největšího tanečního festivalu
u nás. Poslední srpnový víkend se můžete těšit na
plnohodnotný festival, který opět nabídne více než
70 umělců, mezinárodních a domácích špiček elektronické hudby. Festival nabídne legendy Houseové hudby, Hardstlyle, Hardcore, Trance a Techno.
www.pleasureisland.cz
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Správné odpovědi a výherci
Soutěže červen 2011
Celkem došlo 1048 odpovědí, z toho 976 e-mailů a 72 dopisů

Edice ČT
Otázka: Jak se jmenuje moderátor televizní soutěže Za školu?
Správná odpověď: Ondřej Havlík
Celkem soutěžilo: 211 čtenářů, správné odpovědi: 187, špatné odpovědi:
24
Výherci: Marie Havlíčková, Ivančice; Milena Uhříková, Jablůnka; Oldřich Štěpán, Kopřivnice

Kartografie Praha
Otázka: Jak se nazývá rozhledna, kterou najdete v pražské čtvrti Košíře, nad
Plzeňskou ulicí, jejíž výška je 12 m?
Správná odpověď: a) Cibulka
Celkem soutěžilo: 264 čtenářů, správné odpovědi: 263, špatné odpovědi: 1
Výherci: Renáta Holubová, Praha 9; Vojtěch Holub, Valašské Meziříčí; Marian
Rohoška, Praha 4

Kolínská řepařská drážka − test pro děti
Správné odpovědi:
Řepařské drážky byly určeny k dopravování cukrové řepy do cukrovarů – a)
Nejstarší řepařská drážka byla Kolínská – c)
Kolínská řepařská drážka sloužila 70 let – b)
Vlaky původně tahaly parní lokomotivy – a)
Celková délka polabských drážek byla 130 km – b)
Kolínská řepařská drážka byla obnovena v roce 2007 – c)
Celkem soutěžilo:189 čtenářů, správné odpovědi: 167, špatné odpovědi: 22
Výherci: Julinka Müllerová, Litomyšl; Milan Jedlička, Brno; Tomáš Konopáč,
Rudná u Prahy

Co je to?
Otázka: Co vidíte na obrázku?
Odpověď: Muzeum Škoda
Celkem soutěžilo: 84 čtenářů, správné odpovědi: 81, špatné odpovědi: 3
Výherci: Sabrina Frömlová, Bechyně; Miloslava Lasáková, Havířov; Věra Pecháčková, Říčany

Křížovka
… škoda auto muzeum…
Celkem soutěžilo: 300 čtenářů, správné odpovědi: 298, špatné odpovědi: 2
Výherci: Radka Diamantová, Kladno; Marta Fáčkovcová, Praha 3, Zdenka
Horálková, Teplice

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali čtenáři
z okolí distribučního místa Mimoň. Poměr počtu obyvatel v závislosti
na počtu obyvatel rozhodl, že prestižní certifikát MAZANÍ ČTENÁŘI
uděluje redakce magazínu KAM po Česku Informačnímu centru
Mimoň, V lukách 101, 471 24 Mimoň

Nová soutěž: Co je to?
Tajenku křížovky a odpověď
na otázku v nové soutěži zašlete
do 15. srpna 2011
na adresu redakce nebo na
info@kampocesku.cz. Dvakrát třem
autorům správných odpovědí
zašleme mapu.

Víte, jaké místo je na obrázku?
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Ohlasy a názory

 …již jsme několik málo prvních kusů prodali.
Osobně se mi líbí celkové zpracování, kvalita papíru,
fotograﬁe na přebalu. Budu se těšit na další případnou
spolupráci. Zdenka Niklová, Lobkowicz Events
Management, zámek Nelahozeves
 …publikaci máme a jsme potěšeni. Věřím, že se
prodávati bude a do Muzea strašidel lidský potěr
i ženy povětrné přivede. Zdeněk Zajíček, principál
plzeňských strašidel
 …tiskovina naplňuje svůj účel PR nosiče, graﬁka
je povedená, snad jen mohl být použit lehčí papír.
S naší prezentací jsme spokojeni. Roman Abušinov,
Hornické muzeum Příbram
 …moc se nám líbí, děkujeme. Hana Hájková,
město Uherské Hradiště
 …publikace je velmi hezká. Václava Aubrechtová,
město Valašské Meziříčí
 …publikace se nám líbí, jen nás překvapilo, že je
v měkké vazbě. Já bych možná ráda viděla v úvodu
mapku České republiky barevně rozdělenou podle
barev krajů, jak jsou rozdělené jednotlivé kapitoly.
Rejstřík v závěru je fajn, ale v úvodu by to chtělo se
nějakým způsobem zorientovat. Pak, když už jsou
uvedeny zajímavosti z česko-bavorského příhraničí,
tak by nebylo špatné tam mít i příhraničí českopolské, slovenské, rakouské. Ale to asi záleží na
míře spolupráce s těmito regiony. Nám osobně
se zpracování líbí a doufáme, že to není poslední
vydání. Infocentrum Odry
 …nemohu přijít na nic, co by mi v knížce
nevyhovovalo. Oceňuji „jednoduchost“,
přehlednost, lehkou orientaci i kontakty na
jednotlivá místa. Dále musím pochválit výběr
fotograﬁí – jsou velmi povedené, neokoukané
a tím pádem pro potenciální návštěvníky poutavé.
Michala Kiezlerová, RTIC Kostelec nad Orlicí
 …je krásná, přehledná, barevně odlišená –
nemáme co vytknout. Monika Sůrová, Sokolovské
infocentrum
 …moc se vám povedla. František Žán, Kulturní
klub Rožmitál pod Třemšínem
 …na první prolistování se mi zdá velmi lákavě
udělaná a poutavá. Líbí se mi její členění,
obsah a graﬁcké zpracování. Myslím, že pro turisty
bude velkým přínosem. Veronika Fischerová,
informační centrum Břeclav
 …zpracování, barevnost, obsah - nemám co
vytknout! Také děkuji za spolupráci, přeji hezké léto,
mějte se fajn. V. Šebelík, ITC Železná Ruda

Postrádáte zajímavé čtení
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 …opravdu krásná knížečka. Věřím, že pokud
se v budoucnu opět bude připravovat, rádi této
možnosti opět využili. Monika Šalamonová, LÁZNĚ
LIBVERDA, a. s.
 …publikace jsme dali k dispozici programovým
specialistkám a zatím jsme zaznamenali samé kladné
ohlasy. Celkové pojetí graﬁky včetně nápadu s fotkou
je velice vydařené. Rádi se projektu zúčastníme
i v příštím roce. Lena Kozohorská, Léčebné lázně
Jáchymov a. s.
 Vážený pane šéfredaktore, dovolte mi, abych Vám
blahopřála ke skvělé knížce – již samotný název
je super a Vaše předmluva s obrázkem děvčátka
s nakousnutým jablíčkem je fascinující. Věřte, že
ten Váš úvodník mne vrátil do dob školních let, kdy
jsme jezdili na výlety po hradech, zámcích a jiných
pamětihodnostech naší vlasti a můj tatínek, velký
to skaut a kamarád pana Foglara nás (mého bratra
a mne) vychovával v duchu zásad (které se už dnes
moc nenosí) slušnosti, čestnosti a vlastenectví.
Děkuji Vám za ta krásná slova i za celou publikaci,
která, věřím, přinese krásné a nezapomenutelné
zážitky pro celé rodiny i jednotlivce...
Děkujeme všem za vaše názory. Opravdu si jich
vážíme, stejně jako vaší podpory. Luděk Sládek

Publikaci si můžete objednat nawwww
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