
Žádné dítě 
není tak 
roztomilé, 
aby matka 
nebyla 
šťastná, 
když usne

Hrátky se zvířátky

Medvídci na zámku

KAM pro děti s Českou inspirací

www.kampocesku.cz  KAM na výlet  KAM pro děti  KAM za rohem

KAM
ZDARMApo Česku

Turistický magazín

ročník VII., červen 2013



Hradec Králové 
21. – 30.  června Divadlo evropských regionů a Open Air program
2. – 5. července Rock for People
22. – 24. srpna HIP HOP KEMP – festival, který si oblíbila celá Evropa  

7. – 8. září 20. ročník Czech International Air Fest – CIAF
– přehlídka vojenských letounů a sportovní akrobacie

Cheb 
2. června – 31. srpna Chebsko pod vládou rodu Štaufů – výstava 

28. – 30. června Letní bláznění aneb Blázni z cirkusu – víkend pro malé i velké 
plný cirkusové akrobacie, klaunských představení a workshopů 

31. května – 25. srpna O životě a díle chebského rodáka, architekta J. B. Neumanna 
– interaktivní výstava

22. srpna Čechomor – koncert k 25. výročí skupiny 
23. – 24. srpna Valdštejnské slavnosti

Jindřichův Hradec 
5. – 6. července Jindřichohradecká činohra – státní hrad a zámek 

27. července Den města – oslavy výročí „720 let města“ 
24. srpna Opereta na zámku – J.Strauss: Netopýr

20. – 22. září Slavnosti Adama Michny 
5. října Chalupa Cup – mezinárodní veslařská regata – rybník Vajgar

Kutná Hora 
21. – 29. června Operní týden
22. – 23. června Královské stříbření Kutné Hory

červen – září Kutnohorské léto
2. – 6. července Mezinárodní kytarové bienále

13. – 15. září Kutnohorský varhanní festival na konci léta

Litomyšl 
červen – září Proměny Litomyšle – open air výstava historických fotografií

13. – 30. června Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl
a Smetanova výtvarná Litomyšl  

1. – 12. července Setkání přátel komorní hudby a Mezinárodní interpretační kurzy 
červenec – srpen Toulovcovy prázdninové pátky

– každý pátek pohádka nejen pro děti a koncert nejen pro dospělé
5. – 7. října ArchiMyšl 2013 – oslava Světového dne architektury 

Polička 
12. – 13. července Colour Meeting Polička 2013

– mezinárodní multikulturní festival v prostředí hradeb 
3. – 4. srpna Divadelní pouť na hradě Svojanově

16. – 18. srpna Festival Polička 555 – oblíbený multižánrový festival
16. – 22. září Mime fest 2013 – 2. ročník mezinárodního festivalu pantomimy
21. – 22. září Slavnosti lovu na hradě Svojanově

Telč 
13. – 15. června Arts&film – mezinárodní festival filmů o umění

26. července – 11. srpna Prázdniny v Telči – koncerty, divadla, výstavy, nokturna
a víkendové výletní jízdy historického parního vlaku

15. – 17. srpna Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
21. – 25. srpna Festival Krajina hudby a Balóny nad Telčí 

– létání horkovzdušných balónů
7. září Den otevřených dveří památek

Třeboň 
28. – 30. června Okolo Třeboně – 22. ročník multižánrového festivalu

20. července Historické slavnosti Jakuba Krčína 
3. srpna Lázeňská Třeboň – ochutnávka lázeňských

procedur a všeho, co s lázněmi souvisí  
21. září Jihočeský festival zdraví Třeboň

– vše o zdraví, pro zdraví, 
okolo zdraví, na zdraví! 

5. října Jabkobraní – jablečné slavnosti 
s jarmarkem 

Česká inspirace
města plná života
navštivte osm z nejkrásnějších českých měst!

www.ceskainspirace.cz
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Milí čtenáři,
souhlasím s  těmi, 

kdo tvrdí, že po letošní 
dlouhé zimě nepřišlo 
jaro, ale rovnou nakrátko 
léto a koncem května do-
razil podzim. Na horách 
padal sníh, jinde kroupy 
a navíc nás sužovaly ne-
příjemné větry. A  mělo 
být hůř. Prezident chytil 
neznámou virózu, praž-

ský magistrát vládnoucí horečku, sněmovna legis-
lativní zácpu a nejmenovaný ministr si na letišti hrál 
na Ramba s cisternou. Komerční televize přinesla jed-
noduchý návod, jak úspěšně zapalovat auta, Slováci, 
Rakušané a Němci mají problém s pražskou šunkou 
a od příštího roku bude záruční doba smluvní, přes-
něji tak dlouhá, nakolik umluvíme prodávající. Ale 
ani obecný lid nezůstával stranou. Třebíčský lékař 
napsal žádanku o vyšetření své pacientky tak úžas-
nou starou češtinou, že se z ní stal internetový hit. 
Jinde zase lupič přepadl trafi ku, poté se trafi kantce 
omluvil, požádal o pětiminutový náskok a taxikáři, co 
ho odvezl, dal jako spropitné cigarety. Co je ale zlé, 
chráněný bobr prý škodí natolik, že bylo rozhodnuto 
o snížení jeho počtů. Ale upřímně, co jsou škody od 
nějakého bobra proti těm od „kmotra“? Pokud by to 
ale zabralo u bobra...

Raději dál od podobných myšlenek. Někdo by 
si mohl myslet, že vás navádím. Východiskem bude 
opustit klid i teplo domova a vydat se někam na vý-
let. V tomto vydání najdete vedle tradičních tipů na 
výlety v červnu také celou řadu tipů na výlety ro-
dinné. Fandím všem, kteří si najdou čas a podaří se 
jim dostat děti od domácí zábavy či her, naloží je do 
auta, posadí na kolo nebo do vlaku a hurá někam za 
zážitkem, poznáním, zábavou a tak. Věřte mi, že každá 
minuta, kdy budete spolu, se počítá a je jedno, jestli 
jako mamka s taťkou a děti, nebo babička s dědou 
a vnoučata. Dlužíme to sami sobě, protože až jednou 
vyrostou, budeme je potkávat a jistě by se nám líbilo, 
že umí pozdravit, pomohou nám s nákupem či do 
schodů… a to jen proto, že je to přirozeně normál-
ní. Pokud to nedovedou, nic si násilím nevynutíme 
a dobře nám tak, sami si za to můžeme. Pokračujme 
každý dle svých sil a možností v odkazu národních 
buditelů 18. a 19. století, kteří usilovali o probuzení 
národního sebevědomí v dobách, kdy byl ohrožen 
národ jazykově, kulturně i politicky. Díky nim máme, 
co máme, a je na nás, jak lacino se toho vzdáme. 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Lidé si doma 

původní litografi cké 

archy vystřihovali, 

slepovali a  dále do-

tvářeli. Mezi ty nej-

známější patří napří-

klad Alešovo divadlo 

od scénického vý-

tvarníka Františka Ky-

sely, Storchovo české 

loutkové divadlo 

od Víta Skály nebo 

unikátní avantgardní České loutkové divadlo od 

brněnského architekta Miroslava Koláře. Populari-

ta domácích loutkových divadel dosáhla vrcholu 

v období první republiky. Stolní loutkové divadlo, 

obsahující několik loutek a kulisy, nechybělo téměř 

v žádné rodině. Divadélka i loutky byly vyráběny ve 

velkých množstvích, knižní nakladatelé tiskli a pro-

dávali nejroztodivnější kulisy. V obchodech s hrač-

kami se prodávaly i  další rekvizity, nábytek dopl-

ňující scénu nebo prostředky pro vytváření zvuků.

Scénu typického domácí-

ho loutkového divadla tvořila 

základní vodorovná deska s ot-

vory, do kterých se upevňovaly 

kulisy, zadní velká kulisa a  ně-

kolik bočních kulis a  přední 

portál. Mezi základní kulisovou 

výbavu patřil interiér chaloup-

ky, královská komnata, dračí 

sluj, exteriér náměstí nebo ná-

ves, hluboký les. Chloubou ma-

minek byla většinou podomác-

ku ušitá a ozdobená opona. Hromadně v té době 

vycházely tiskem i  texty loutkových her. Mnoho 

rodin ale hrálo i upravené hry nebo vlastní kusy.

Za druhé světové války došlo k útlumu, další-

ho vzestupu se domácí loutkové divadlo dočkalo 

po válce. Ještě na konci padesátých let vycházely 

tiskem loutkové divadelní hry. V  současné době, 

v epoše počítačů a jiné techniky, provozují domácí 

loutková divadla jen rodiny velkých ctitelů tradice.

-ler-

Je to tak. Májovka snižuje hladinu cukru v krvi, 

a  tak je velmi oblíbená diabetiky. Také při někte-

rých alergiích si můžete pomoci smetanovou 

omáčkou z  májovek, houbovou polévkou nebo 

třeba vynikající omeletou:

suroviny: 8 vajec, 700 g májovek, 120 g slaniny, 

trocha oleje, soli a pepře

postup: Na kostičky nakrájenou slaninu opékejte 

na oleji, vložte houby a společně restujte. V misce 

rozmíchejte vajíčka, osolte je a opepřete, nalijte na 

směs na pánvičce a pečte jen z jedné strany. Ome-

leta zůstane vláčná. Dobrou chuť!

-bst-

Dobrý den, chtěla bych se jen zeptat. Já si myslím, 

že leden–únor a  listopad–prosinec (možná ještě 

červenec–srpen) vychází KAM jako dvouměsíčník 

a od března do října jako měsíčník. Na infocentru 

mi ale tvrdí, že celoročně vychází jako dvoumě-

síčník. Můžete mi prosím napsat, kdo má pravdu, 

zdali já, nebo pracovnice infocentra? 

Fišerová Štěpánka

Pravdu máte Vy, KAM po Česku vychází jako měsíčník 

a  3x ročně jako dvojčíslo leden–únor; červenec–sr-

pen; listopad–prosinec. Myslím si, že Vás pracovnice 

infocentra buď jen zkoušela, nebo si plete magazín 

KAM s něčím zcela nepodobným. 

Městečko Potštejn leží na Divoké Orlici a může se 

chlubit stejnojmenným hradem a zámkem. Blízko 

u  Zámělu u  Potštejna ležela mezi poli opuštěná 

hrobka pánů z  Potštejna, nedaleko byl i  Modlivý 

Důl. Je to krajina mého mládí a prázdnin.

Eliška Svobodová, Praha

Věřte nebo ne, je to i krajina mého mládí. Snad proto 

si dovolím doplnit Vaše vzpomínání tím, když řeknu, 

že Potštejn posloužil za kulisy celé řady fi lmů. Jedním 

z méně známých je drama Předtucha režiséra Otaka-

ra Vávry z roku 1947. Doporučuji si ho připomenout. 

 

Váš magazín mi pomohl najít hrob herečky Marie 

Rosůlkové. Již dlouho jsem ho hledal. Věděl jsem, 

že je ve společném hrobě se svým bratrem, ale až 

nyní jsem ho našel. Děkuji a zdravím. 

Vít Záhora, Praha

Mohu Vám říci, že jsem si opravdu jako obvykle ve-

lice početl. Nejvíce mě zaujalo pojednání o Kolíně. 

Do Kolína jezdím a jezdíval jsem i dříve a velice se 

mi líbí, především místní radnice a chrám sv. Bar-

toloměje. Jeho oprava byla ukončena v  loňském 

roce, a  když jsem se při své návštěvě Kolína kon-

cem roku chtěl podívat, jak po ní vypadá, tak jsem 

byl zklamán, protože byl uzavřen. 

Vladimír Wnuk, Lipník nad Bečvou

Vážení přátelé, jsem pravidelným čtenářem 

a účastníkem soutěží ve Vašem (našem) magazínu 

KAM po Česku. Chtěl bych vědět, jak je to s termí-

nem odesílání. Uvádíte, konkrétně teď v  květnu, 

že je možné poslat odpověď do 15. 5., ale není mi 

jasné, zda včetně 15. nebo do 23.59 hod. 14. 5. Toto 

bych prosil upřesnit, neb poslední dvě odpovědi 

jsem odeslal asi 2 minuty po půlnoci, tedy již 15., 

a  nedostal jsem na ně od Vás potvrzení. Předem 

děkuji a přeji hodně spokojených čtenářů. 

Jiří Tomáš, Zlín

Jak jsem si ověřil u našeho „webmistra“, zasílání auto-

matické odpovědi a formuláře soutěží na webu mizí 

15. dne v  měsíci o  půlnoci. Netuším, jak mohla být 

soutěž ukončena o den dříve. Mohu Vás ale uklidnit, 

pokud se odpověď odeslala, byla zpracována, přesto-

že nemuselo přijít potvrzení do mailu.

Luděk Sládek, šéfredaktor

Domácí loutková divadla
V dobách, kdy nebyly televize, dokonce ani rádia, počítače, MP3, čtečky a podobné 
přístroje, vytáhli rodiče z bedny loutkové divadlo, posadili děti před oponu 
a sehráli pro ně domácí loutkové představení. Počátky podobných produkcí se 
u nás datují od roku 1894, kdy byly vydány první čtyři vystřihovací archy.

A je to tady – rostou!
Všichni houbaři slaví… po dlouhé zimě se objevily jedny z nejchutnějších, i když 
občas neprávem zatracovaných hub – májovky. Už naši předkové věděli, že nejde 
jen o obyčejnou lahůdku, ale v podstatě o léčivku.
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KAM na výlet s:
Pavlem Kudrnou 
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Pavel Kudrna, český rozhlasový redaktor a mo-

derátor,  začínal v  Českém rozhlase Vltava, nyní je 

moderátorem Českého rozhlasu Dvojky. Pravidel-

ně se umisťuje na předních místech populární an-

kety „Moderátor roku“. Je autorem a moderátorem 

rozhlasového seriálu Výlety s  Dvojkou, ve  kterém 

už 10 let zve posluchače na zajímavá místa České 

republiky. 

KAM po Česku Pavel Kudrna řekl, jaké místo 

v České republice má rád. 

„V těchto dnech slaví Český rozhlas 90 let od za-

hájení prvního vysílání. Když slavil osmdesátku, vzni-

kl nápad, abychom po vzoru prvního studia postavili 

stan a  vysílali z  něj. Nápad se líbil, a  tak jsme se se 

stanem rozjeli do všech regionů, kde navštěvujeme 

každou sobotu zajímavá místa i  akce, abychom je 

zprostředkovali posluchačům. A to trvá už deset let. 

Znám snad každý kout země, ale kdybych měl dopo-

ručit jedno místo, kam se rád vracím, jsou to Lázně 

Bělohrad, konkrétně resort Tree of Life. Město je to 

nádherné, okolní příroda podmanivá, a  pokud se 

tady budete léčit či rekreovat, máte stále kam jezdit. 

Jičín, město pohádky, Miletín s  pochoutkou Mi-

letínské modlitbičky, Dvůr Králové se světoznámou 

zoo nebo Hospital Kuks s  barokní lékárnou či Brau-

novými sochami, to jsou místa, která se vám budou 

zaručeně líbit. A pak se zase vrátíte do Stromu života, 

sednete si na terasu a dáte si něco dobrého, než si pů-

jdete užít další koupel či masáž. Opravdu to jednou 

zkuste…“

Poslechněte doporučení našeho hosta a jeďte 

relaxovat na nějaké pěkné místo. 

 Lenka Rákosová

Jako hlavní dopady bitvy 

jsou v  kronice Eliáše Střel-

ky uvedeny doklady, že po 

sedm let na místě tehdejšího 

města zůstaly pouze ohoře-

lé a  opuštěné trosky budov. 

Z  původních staveb měly být 

zachovány pouze budovy ba-

ziliky sv. Prokopa s  tehdejším 

klášterem a prý i městská věž 

sloužící pro obranu města.

Hlavní příčinou  česko-

-uherských válek  bylo papež-

ské prohlášení z  23.  července 

1466. Ve veřejné konsistoři byl 

český král Jiří z Poděbrad pro-

hlášen kacířem a  později byl 

papežem Pavlem II. zbaven úřadu krále a jeho pod-

daní byli vyvázáni z přísahy věrnosti a oddanosti. 

Papež vyhlásil proti kališnickým Čechům dokonce 

křížovou výpravu. Do  26. května  roku 1468 mělo 

být dodržováno dočasné příměří, nicméně již 

od března vedl bitvy vykonavatel papežské klat-

by  Matyáš Korvín, král  uher-

ský. České vojsko vedl králov-

ský syn Viktorín z  Poděbrad. 

12. května dorazil Matyáš Kor-

vín se svým vojskem k Třebíči. 

Součástí jeho vojska mělo být 

přes 10  000 jezdců. Jiří z  Po-

děbrad  vyslal k  Třebíči oddíl 

žoldnéřů, kteří měli napadat 

nepřátelská vojska. Později vy-

razila i zemská armáda vedená 

druhým Jiřího synem Hynkem 

z  Poděbrad, ve které bylo 

8  000 pěších vojáků a  1  000 

jezdců. Došlo k  vzájemným 

soubojům, které neměly vítě-

ze. Město v obležení odolávalo 

útokům přes tři týdny. Pak vojska Matyáše Korví-

na Třebíč dobyla, vydrancovala a vypálila. 

Obránci kláštera se bránili do 15. června 1468. 

Pět dní nato odtáhl i Matyáš se svým vojskem.

-ler-

Karlštejn byl původně budován pro Karlovy 

soukromé účely coby malé sídlo s jednou věží a až 

postupně se rozrůstal o  části určené ke střežení 

klenotů.  K  jejich ochraně nechal Karel ve  II. patře 

rozestavěné Velké věže upravit obdélnou plo-

chostropou obytnou komnatu na  kapli sv.  Kříže. 

Vyzdobená je inkrustací z  drahokamů vložených 

do  zlacených rámů, nad nimi je dřevěné kazeto-

vé obložení z  pražské  dílny Mistra Theodorika, 

doplněné o triptych Tommasa da Modena. V sou-

časnosti je hrad významnou  národní kulturní pa-

mátkou  a  jedním z  nejnavštěvovanějších hradů 

v Česku. 

Vystavěn byl na  vápencové  skalní ostrožně 

(316 m n. m.). Velmi působivé je zachování původ-

ního stupňovitého uspořádání jednotlivých  hrad-

ních budov. Nejníže položené jsou provozní části, 

jako je Předhradí, Studniční věž a Purkrabský palác. 

Stavba dále pokračuje Císařským palácem s Mari-

ánskou věží. Na  nejvyšším místě se  tyčí 60  m vy-

soká Velká věž se systémem vlastního mohutného 

opevnění. 

Ani Karlštejn neminuly pověsti. Nejznámější 

je ta, že na hrad dříve nemohly ženy. V bludu nás 

udržela i Vrchlického veselohra Noc na Karlštejně 

a psal to ve své kronice v 16. století už i Václav Há-

jek z Libočan. Přitom se tahle povídačka nezakládá 

na pravdě. Stejně jako je smyšlený fakt, že neda-

leký hrad Karlík měl sloužit jako noclehárna pro 

dámy, které přijely navštívit své drahé polovičky 

na Karlštejně. Ženy na Karlštejně mohly nocovat. 

Co jim ale Karel VI. skutečně zapověděl, byla pouze 

Velká věž.  -ler-

Bitva o Třebíč 
Přelom května a června roku 1468 byl pro Třebíč katastrofální. Po čtyřech týdnech 
bitvy, jedné z mnoha v česko-uherských válkách, bylo město na několik let zničeno 
a tato bitva byla jednou z příčin zániku zdejšího kláštera. 

Ženy a Karlův Týn 
Gotický hrad založený 10. června 1348 zaujímá mezi českými hrady zcela 
výjimečné postavení. Hrad Karlštejn byl vybudován českým králem a římským 
císařem Karlem IV. na ochranu královských pokladů, především sbírek svatých 
relikvií a říšských korunovačních klenotů.

foto © Archiv Pavla Kudrny
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Lindisfarne, ostrov v severovýchodní Anglii, spojuje 

s pevninou úzká cesta průchodná jen při odlivu. Prá-

vě tady byl irským misionářem sv. Aidanem z Iony 

založen klášter (635). O necelých 160 let později 

byl klášter (793) vypleněn Vikingy z Dánska – jde 

o první známý nájezd Vikingů na okolní země. 

1. června 1953

Došlo k násilnému potlačení protikomunistických 

nepokojů v Plzni. Předcházela jim zlá ekonomic-

ká situace, která vyvrcholila měnovou reformou. 

Většina lidí přišla o úspory, omezeny byly výhody 

dělnické třídy a za více než 130 stávek v celé ČSR 

bylo v politických procesech odsouzeno 331 osob. 

2. června 1793

Tohoto dne stanuli v čele Velké francouzské revolu-

ce (1789–1799) jakobíni, levicoví poslanci vedení 

Maximilienem Robespierrem. Zrušili feudální dáv-

ky, stanovili minimální mzdu, maximální cenu obilí, 

zabavovali přebytky a přerozdělovali je. Jejich vláda 

vešla ve známost jako vláda teroru.

2. června 1848 

Na Žofínském ostrově v Praze proběhl na popud 

Františka Palackého a Karla Havlíčka Borovského 

Všeslovanský sjezd. Palacký propagoval austrosla-

vismus jako obranu proti pangermanismu. V době 

sjezdu došlo k potyčkám mezi radikálními studenty 

a armádou. Studenti byli tvrdě potlačeni.

2. června 1953 

Její Veličenstvo královna Alžběta II. už 60 let vlád-

ne šestnácti nezávislým státům Commonwealthu. 

Zpráva o smrti otce, krále Jiřího VI., ji zastihla při 

cestě po Austrálii a Novém Zélandu. Korunovaci 

2. června 1953 poprvé v historii mohlo v televizním 

přenosu sledovat 20 milionů obyvatel Velké Británie. 

7. června 1908 

Před 105 roky poprvé v  Praze jela elektrická 

tramvaj po Čechově mostě k Právnické fakultě. 

28. června 1908 byla zprovozněna trať Právnická fa-

kulta – Staroměstské náměstí. Od roku 1875 jezdily 

v hlavním městě tramvaje na koněspřežných tratích, 

poslední pravidelná jízda koňky vyjela v roce 1905. 

7. června 1948

Jako velmi vážně nemocný abdikoval prezident 

Edvard Beneš (28. 5. 1884 – 3. 9. 1948) a ve funkci 

ho vystřídal Klement Gottwald. Mnozí mu zazlívají 

nerozhodnost, kterou usnadnil komunistům pře-

vzetí moci v únoru 1948, ale ještě v květnu 1948 

tvrdošíjně odmítal KSČ podepsat novou ústavu. 

Paměti napsal Casa-

nova francouzsky, aby si 

zajistil nesmrtelnost knihy. 

V  tehdejší době byla totiž 

francouzština nejpoužíva-

nějším jazykem v  Evropě. 

Casanovův životopis po-

pisuje běžný denní život 

v 18. století, zejména šlech-

ty a  měšťanstva. Při svých 

dobrodružstvích na dvorech 

a  v  salonech se Casanova 

setkal s  mnohými velikány 

– byli to například Rousseau, 

Voltaire, Madame de Pom-

padour, Mozart, Kateřina Veliká, Fridrich II. Veliký. 

Kvůli svému bouřlivému životu a  lásce k  ženám 

několikrát skončil do vězení, poprvé už v 18 letech. 

V červnu roku 1750 v Lyonu Casanova vstoupil do 

lóže Svobodných zednářů. Rozhodl se k tomu spíše 

než z  ideologického hledis-

ka kvůli získání užitečných 

kontaktů. I  kvůli zednářství 

se ocitl v  žaláři, po roce se 

mu ale podařilo utéct do 

Francie. Tam se s  typickou 

vynalézavostí stal zaklada-

telem národní loterie. Zjistil, 

že to je jediný způsob, jak 

přimět občany ochotně od-

vádět poplatky do veřejných 

fi nancí. Jeho intuice byla 

natolik správná, že se tento 

systém dodnes s úspěchem 

používá.

Ke konci života přijal post knihovníka na zám-

ku hraběte Josefa Karla Eusebia z Valdštejna v Du-

chcově v Čechách. Nepochopený a považovaný za 

přežitek minulé epochy zemřel 4. června 1798.

 -ler-

Z jeho jména pochází zvolá-

ní či kletba himmellaudon! (ně-

mecky „Himmel Laudon!“, tedy 

„Nebesa, Laudon!“), kterou údaj-

ně volali vyděšení Prusové po bi-

tvě u Guntramovic a Domašova 

v posledních červnových dnech 

roku 1758. Koncem června totiž 

pruským jednotkám, které oblé-

haly Olomouc, docházely záso-

by. Prusko se rozhodlo vypravit 

k Olomouci konvoj s jídlem, léky, 

zásobami a náboji. A právě na 

tento konvoj zaměřil své síly Laudon. Měl plán pře-

padnout zásobovací vojsko u obce Libavá, avšak 

tam pruské síly zatím nedorazily. Proto se přesunul 

k Dolním Guntramovicím a tam na konvoj narazil. 

Rychle se rozhodl pro útok, byl ale odražen. Teprve 

druhý den se mu podařilo u Domašova pruskou 

armádu porazit. Hlavní výhrou této bitvy, jedné 

z mnoha během tzv. sedmileté prusko-rakouské vál-

ky, bylo přerušení dodávek vojákům Pruska, a také 

válečná kořist v podobě peněz 

a vojenské výzbroje nebyla mar-

ná. Poražení Prusové už 2. čer-

vence odtáhli od Olomouce.

 Poslední válkou, jíž se Lau-

don zúčastnil, byla válka Ra-

kouska s Osmanskou říší v roce 

1788. Tehdy už 61letý vojevůdce 

vítězil na plné čáře, dosáhl pod-

pisu mírové smlouvy a  získal 

i  pěknou válečnou kořist. Po 

vyhrané válce a na konci života 

se mu dostalo jednoho z největ-

ších ocenění vůbec. Dostal od Josefa II. velkokříž 

Řádu Marie Terezie s briliantovou hvězdou, který byl 

v takovéto úpravě jediný na světě. Po smrti císaře 

Josefa II. získal od jeho nástupce, císařova bratra 

Leopolda II., v roce 1790 titul generalissima. Stal se 

teprve třetím generalissimem vůbec, před ním to 

byli jen Albrecht z Valdštejna a princ Evžen Savojský. 

Pár měsíců nato v Novém Jičíně podlehl záchvatu 

třesavky. -ler-

Synonymum pro svůdce
Italský kněz, spisovatel, intrikán, špion a diplomat Giacomo Girolamo Casanova 
(1725–1798) po sobě zanechal všestranné literární dílo, psané ve francouzštině, 
v němčině a v rodné italštině. Proslavil se ale především jako dobrodruh a muž, 
jehož jméno je synonymem pro svůdce. Zasloužilo se o to jeho nejvýznamnější 
autobiografi cké dílo „Dějiny mého života“, ve kterém popsal svá četná milostná 
dobrodružství.

Himmellaudon!
Jeden z největších vojevůdců 18. století Ernst Gideon svobodný pán von Laudon 
(13. února 1717, Lotyšsko – 14. července 1790, Nový Jičín) se proslavil především 
ve válkách s Pruskem a svým tažením na Balkán proti Osmanské říši, které ho 
zařadilo mezi slavné Turkobijce.
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Beno Blachut úchvatným způsobem interpre-

toval nejslavnější role české, ale i  světové opery. 

Zazářil jako Dalibor (Dalibor), Ctirad (Šárka), Lenskij 

(Evžen Oněgin), Radames (Aida) a natočil řadu stu-

diových nahrávek árií pro Český rozhlas a  Supra-

phon.

Světovou kariéru mu přes několikeré nabídky 

znemožnil nejprve nacistický a  později komuni-

stický režim. Přesto jako člen Opery Národního 

divadla hostoval například ve Vídni, Moskvě, Am-

sterodamu, Edinburghu, Berlíně nebo Helsinkách. 

Beno Blachut byl dvojnásobným držitelem 

státní ceny, poprvé ji získal v  roce 1949, podruhé 

v  roce 1952, byl zasloužilým a  národním uměl-

cem. Zemřel v nedožitých dvaasedmdesáti letech, 

10. ledna 1985, pochován je na pražském Vyšehra-

dě vedle skladatele Antonína Dvořáka. 

Od roku 2001 existuje v Praze Společnost Beno 

Blachuta, která se stará o hudební odkaz slavného 

tenoristy. Přátelé, obdivovatelé a rodinní příslušní-

ci Beno Blachuta vydávají kromě známých nahrá-

vek vydaných v Supraphonu také méně známé, ale 

o to zajímavější tituly.  -ler-

Beno Blachut 

se vyučil  kotlá-

řem  a  až do svých 

dvaadvaceti let 

pracoval ve  Vítko-

vických železárnách. Jako nadějný umělec ale na 

sebe upozornil už v  sedmnácti letech, kdy začal 

účinkovat ve sboru vítkovického kostela. Po prv-

ních úspěších se mu lidé z okolí složili na cestu do 

Prahy, aby mohl zkusit zkoušku na konzervatoř. 

Před komisí, které předsedal Josef Suk, zazpíval 

a byl přijat. Studoval zpěv u profesora Luise Kade-

řábka, na herectví docházel k  Ferdinandu Pujma-

novi. Traduje se, že se na klavír učil na nakreslené 

papírové klaviatuře. 

Několik měsíců před ukončením studií se před-

stavil jako Jeník ve Smetanově Prodané nevěstě 

v olomouckém Českém divadle. Tam účinkoval do 

roku 1941. Od 1. srpna téhož roku se ale stal i čle-

nem Opery Národního divadla v Praze, kde působil 

až do své smrti. V Olomouci se setkal s Eduardem 

Hakenem, tehdy začalo jejich divadelní partnerství 

a celoživotní kamarádství.

Když se před 165 lety 

narodil Josef Václav Mysl-

bek (1848–1922), tatínek 

měl o synově kariéře jas-

no – bude ševcem! Před 

verpánkem však mladík 

utekl do sochařského 

ateliéru Václava Levého 

a  dnes je vnímán jako 

zakladatel novodobé-

ho českého sochařství. 

Díky svému nejvýznam-

nějšímu dílu, sousoší na 

Václavském náměstí, zná 

jméno Myslbek každé 

školní dítě.

Aby uživil velkou ro-

dinu, se svou ženou měl postupně osm dětí, pra-

coval často i na několika zakázkách zároveň. Proto 

dnes můžeme jeho monumentální plastiky, ale 

i  překrásné portrétní práce vidět poměrně často. 

Na Vyšehrad přesídlila čtyři velká sousoší, určená 

původně pro Palackého 

most, foyer Národního 

divadla zdobí mimo jiné 

i busta Bedřicha Smetany 

a  jeho boční portál fasá-

dy sousoší „Zpěvohra“ 

a  „Činohra“, v  Chrámu 

svatého Víta naleznete 

Myslbekův náhrobek kar-

dinála Bedřicha Schwar-

zenberga a pomník Karla 

Hynka Máchy na Petříně 

se také stal již dávno le-

gendou. Nejvýznamnější 

mimopražskou prací je 

pak socha biskupa Jana 

Valeriána Jirsíka u  Černé 

věže v Českých Budějovicích.

Josef Václav Myslbek zemřel rok před dokonče-

ním sousoší na Václavském náměstí, přesto se ještě 

dožil doby, kdy se socha sv. Václava stala národním 

symbolem. -bst-

8. června

Původ mužského jména Medard najdeme v něm-

čině, odvozením od slov macht – „moc“ a hardus 

– „tvrdý“. U nás je příchod jeho svátku sledován kaž-

doročně s obavami. Ne snad, že by nám hrozily bu-

jaré oslavy Medardů, jsou spíše na vymření, ale kvůli 

pranostice „Medardova kápě, čtyřicet dní kape“.

9. června 68

Ačkoli se římský císař Nero (37–68) zapsal do his-

torie jako krutovládce, sám sebe viděl jako Boha 

a velkého umělce. Senát jej však prohlásil za nepří-

tele lidu, a tak se rozhodl z Říma uprchnout. Situace 

však byla bezvýchodná, proto se rozhodl nechat si 

vykopat hrob a 9. 6. 68 odešel dobrovolně. 

9. června 1923

Připomeňme si narození české sportovní gymnastky 

a olympijské vítězky Mileny Müllerové-Folberové 

(† 15. 12. 2009). Po kvalifi kaci do sokolského druž-

stva žen se zúčastnila XIV. olympijských her v Lon-

dýně. Ve víceboji družstev získala děvčata zlaté me-

daile a Milena skončila na kruzích čtvrtá.

13. června 2003

V dubnu 2003 byla v Aténách za účasti preziden-

ta Václava Klause a premiéra Vladimíra Špidly pode-

psána Smlouva o přistoupení ČR do EU. Od pátku 

13. do soboty 14. června 2003 proběhlo referen-

dum, ve kterém se občané České republiky rozhodli 

smlouvu schválit a do Evropské unie vstoupit.

15. června

Sicilan, přesto patron české země. Řeč je o svatém 

Vítu (snad 297–304). Podle legendy byl odhalen 

jako křesťan, a protože se odmítl vzdát své víry, byl 

prý spolu s učitelem Modestusem na příkaz císaře 

Diokleciána vařen v kotli s olejem a posléze před-

hozen lvům. Když i to oba přežili, byli nakonec sťati.

19. června 1978

Když Jim Davis představil 19. června 1978 kocoura 

Garfi elda, jistě netušil, že za 35 let bude jeho komiks 

pravidelně přetiskovat 2 570 novin a časopisů. Sym-

paticky líný kocour, poněkud opožděný pes Odie 

a společensky nešikovný páníček Jon Artbuckle jsou 

dnes populární po celém světě.

20. června 1903 

20. června 1903 byl slavnostně zahájen provoz na 

trati Slavonice – Schwarzenau, prodloužila se tak 

vlaková linka z Telče. Největší traťová rychlost byla 

stanovena na 25 km/h a teprve po roce provozu se 

rychlost celé lokálky zvýšila na 40 km/h. Plán dotáh-

nout trať až k Dunaji se ale nerealizoval. 

Dalibor z Vítkovic
Jeník z Prodané nevěsty, Dalibor, princ z Rusalky, Othello 
i Mozartův Belmont, to vše byl Beno Blachut – český 
operní pěvec. Slavný tenorista by letos 14. června oslavil 
sté narozeniny. 

Sejdeme se u koně…
Pokud dostanete v Praze podobný pokyn, jistě ani na chvilku nezaváháte, o jakého 
koně půjde. Monumentální socha sv. Václava na Václavském náměstí byla, je 
a bude svědkem národních historických událostí, přátelských setkání i milostných 
schůzek. 

Náhrobek rodiny Blachutových

www.kampocesku.cz   5
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Nadšený fotograf, zcela okouzlen možnostmi 

pohyblivých obrázků, zakoupil v  květnu 1898 od 

Lumiérů kinematografi cký přístroj a s přítelem Po-

korným založil fi lmovou společnost. První předsta-

vení s  hvězdou Josefem Švábem-Malostranským 

na sebe nedala dlouho čekat. Díky Kříženeckého 

nadšení se Čechy staly šestou zemí na světě s vlast-

ní fi lmovou tvorbou.

Před 155 lety se narodil Dismas Ferdinand 

Šlambor (1858–1926). Tak podivné jméno nosil 

v  občanském životě další průkopník české kine-

matografi e a majitel prvního stálého kina v Praze 

v domě U Modré štiky. Jméno, které si zvolil podle 

zámečku Bon Repos u Lysé nad Labem, už vám ale 

jistě bude povědomé. Vždyť Viktor Ponrepo, to má 

zvuk! Ve fi lmu Báječní muži s klikou jej nezapome-

nutelně ztvárnil Rudolf Hrušínský. 

-bst-

21. června

Červnový slunovrat na polokouli severní je sluno-

vratem letním, kdežto na jižní zimním. Nastává 

zpravidla 20. či 21. června, vzácně pak 22. června 

(naposledy 1975, příští 2203), nebo 19. června (příští 

2488). V tento den se slunce na severním polárním 

kruhu o půlnoci dotkne horizontu, aniž by zapadlo.

22. června 1633 

Astronom a fyzik Galileo Galilei (1564–1642), otec 

moderní astronomie, se proslavil vylepšením dale-

kohledu a astronomickými pozorováními. 22. června 

1633 inkvizice donutila 69letého Galilea odvolat vý-

sledky své práce. Poučen upálením Giordana Bruna 

v roce 1600 odvolal a skončil v doživotním domácím 

vězení. 

23. června 1613

Je tomu 400 let, co zemřel Adam Huber z Riesen-

pachu (1545–1613), osobní lékař císaře Rudolfa II. 

Studoval na německých univerzitách, byl městským 

lékařem v Litoměřicích i rektorem Karlovy univerzity. 

Spolu s Danielem Adamem z Veleslavína přeložil 

a vydal Matthioliho herbář. 

24. června 1448 

K boji proti Strakonické jednotě českých katolíků 

a prosazování kompaktát byla 24. června 1448 v Kut-

né Hoře založena Poděbradská jednota. V jejím 

čele stál Jiří z Poděbrad, kterému vojska jednoty 

otevřela cestu k funkci správce země a později krále, 

když téměř bez boje obsadila 3. září 1448 Prahu.

25. června 1363

Karel IV. se ve svém synovi viděl, a tak byl Václav IV. 

(1361–1419) korunován Arnoštem z Pardubic čes-

kým králem už ve svých dvou letech. Otec mu di-

plomacií a penězi zabezpečil i římský trůn. Bohužel 

se z Václava později nestal právě nejúspěšnější král 

a císař, proslul spíše skandály.

27. června 1968 

Dokument Dva tisíce slov vznikl na podnět ně-

kolika pracovníků Československé akademie věd. 

Text, který sepsal Ludvík Vaculík, vyšel 27. června 

1968 v Literárních listech a denících Práce, Mladá 

fronta a Zemědělské noviny. Manifest podepsaly 

stovky osobností veřejného života a více než sto 

tisíc občanů. 

29. června 1793

Josef Ludvík František Ressel (1793–1857), čes-

ký lesník a spisovatel, je vynálezcem např. lodního 

šroubu, šroubového lisu, kuličkového ložiska, pne-

umatické potrubní dopravy nebo buzoly. Pomník 

ve Vídni mu odhalili už v roce 1863, ale v rodném 

městě až o 61 let později. 

Báječní muži s klikou
Lepič plakátů lepí na stěnu hospody U Nesmysla plakát na Český kinematograf. 
Když chce od párkaře koupit párek, vylije lepidlo párkařovi do nádoby. Strhne se 
mela, do rvačky se zapojují náhodní kolemjdoucí… To je děj jednoho z prvních 
českých hraných fi lmů, který rozesmával přesně před 115 lety, 18. června 1898, 
diváky Českého kinematografu. V dřevěné boudě na Výstavě architektury 
a inženýrství v Praze poprvé předvedl své fi lmy Jan Kříženecký (1868–1921).
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„MAUGLÍ…
jsme jedné krve“ 
Pražské Divadlo Kalich chystá nový muzikál. Po velkém 
úspěchu předchozího muzikálu Robin Hood přichází 
osvědčená autorská dvojice Ondřej Soukup a Gabriela 
Osvaldová s dalším rodinným tématem muzikálu. Se 
sympatickou nadsázkou vyprávěný příběh vychází 
z Kiplingových Knih džunglí. 

Spolu s hlavním hrdinou zavádí diváky do pestrého světa 

nebezpečné i čarokrásné džungle, který je výstižným obrazem 

spíše naší lidské společnosti než té zvířecí. Muzikál o přátelství, 

lásce, ale i o boji o přežití provází kromě nápadité hudby Ondřeje 

Soukupa a vtipných textů Gabriely Osvaldové také neotřelá režie 

mladého režijního tandemu Skutr (Martin Kukučka a Lukáš Trpi-

šovský), jež diváky překvapuje efektními výrazovými prostředky 

sahajícími až ke špičkovým akrobatickým číslům. Ve výpravné 

show se objeví ti nejlepší umělci, kteří jsou schopni suverénně 

zvládat vysoké nároky na zpěv, herectví i tanec. Například v roli 

pantera Baghíry se představí legenda Jiří Korn, diváci se mohou 

těšit i na další hvězdy Divadla Kalich: Jana Kříže, Michaelu Doubra-

vovou, Romana Tomeše, Zbyňka Frice, Michala Pleskota aj.

Předprodej zahájen * Premiéra 12. září 2013

Pro malé děti budou k dispozici polštářky na sedadla (k zapůjčení 

v divadelní šatně).

Divadlo Kalich, Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1,
tel.: +420 296 245 311, e-mail: pokladna@kalich.cz
www.divadlokalich.cz

Hudba Ondřej Soukup
Libreto a texty písní Gabriela Osvaldová

Režie 

Spolupráce na libretu Miroslav D. Mirčev
Scéna Jakub Kopecký  Kostýmy Simona Rybáková

Choreografi e Jana Burkiewiczová, Adéla Stodolová

V roli pantera Baghíry Jiří Korn

OD 12.9. 2013
V DIVADLE KALICH

Náš tip: Bio Ponrepo můžete navštívit 

i dnes, sídlí v Bartolomějské ulici v Praze.
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? 
Víte, jak dlouho pracoval Zdeněk Šámal 

jako stálý zpravodaj ČT v Rusku? Pokud 

ano, napište nám do 15. června na adresu 

redakce nebo na souteze@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.

H. Gabrielová, J. Janout, 
Dr. M. Ortmeier, Dr. M. Špecián
a L. Štěpán
Staré mlýny v šumavském 
Podlesí a v Bavorském lese 
Alte Mühlen im Böhmerwaldvorland 
und im Bayerischen Wald

Dvojjazyčná publikace popisující výjimečnost ná-

rodní kulturní památky středověkého vodního mlý-

na v Hoslovicích, jeho historii, úspěšnou obnovu 

a současný stav, dochované zařízení, budovy a také 

srovnání s mlýny v Bavorském lese. Je doplněna bo-

hatou fotografi ckou dokumentací a vyšla v nákladu 

1 000 ks v rámci přeshraničního projektu Prezentace 

starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese 

podpořeného z prostředků programu Cíl 3 Česká 

republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013. Ke 

stažení či čtení je publikace na: www.muzeum-stra-

konice.cz/sekce/služby/publikační činnost.

Cena: zdarma 

ROZHLEDNY
a ztracené 

hrady

Vladimír Pohorecký

ČESKÁ 
REPUBLIKA 
ZÁPAD

1.díl

Zdeněk Šámal
Objektiv z Ruska

Zdeněk Šámal žil a  pracoval v  Rusku jako stálý 

zpravodaj České televize. Jeho kniha tedy není jen 

pouhou sbírkou reportáží televizního magazínu 

Objektiv ani strohým průvodcem geografi ckými 

a  historickými údaji. Je to sonda do nitra Ruska. 

Bez velké politiky, bez velkých slov a bez velkých 

dramat. Kdo s  autorem projde všech jedenatřicet 

reportáží a s nimi spojené další příběhy, bude mít 

pocit, že Rusko důvěrně zná. 

Cena: 199 Kč

Vladimír Pohorecký
Rozhledny a ztracené hrady, 
Česká republika, Západ (1. díl)

Publikace Rozhledny a  ztracené hrady je soubor-

ným a  rozšířeným vydáním  předchozí úspěšné 

knižní edice Tipy na výlet po českých rozhlednách 

a dalších místech s krásným rozhledem, jež u nás 

každoročně přibývají. 

První díl Západ láká čtenáře řadou užitečných in-

formací k cestování po populárních i „ztracených“ 

výhledových místech v  Karlovarském, Plzeňském, 

Jihočeském, Ústeckém, Libereckém a  Středočes-

kém kraji. Přehledné řazení objektů podle krajů 

a okresů, barevné fotografi e, praktický formát, cen-

né rady o  dostupnosti turistických cílů, jejich his-

torii a v neposlední řadě i popis výhledů do kraje 

vám pomůžou naplánovat výlety. V  druhém dílu 

Východ, jehož vydání bude záhy následovat, na-

vštívíme zbývající kraje České republiky. Publikace 

je inspirována vysíláním Zelené vlny ČRo Radio-

žurnálu.

Cena: 299 Kč

Jiří Štekl
RÁJEM ROZHLEDNOVÝM na 
kole, pěšky, vlakem i lanovkou

Kniha je určena především pro ty zájemce, kteří už 

vlastní první, druhé nebo třetí vydání této úspěšné 

knihy a nechtějí si kvůli nově zařazeným rozhled-

nám kupovat čtvrtou knihu. Obsahuje všechny 

nově postavené nebo přestavěné rozhledny za po-

slední čtyři roky (od roku 2009). Naprostou novin-

kou jsou u každé rozhledny údaje o její dostupnos-

ti vlakem (číslo železniční tratě, nejbližší železniční 

zastávka a vzdálenost od ní k rozhledně). Nechybí 

vložená velká mapa VŠECH 333 rozhleden České 

republiky s přehlednou tabulkou, obsahující již tři 

tisíce údajů, název rozhledny, kraj, okres, rok vzni-

ku, typ rozhledny, nadmořskou výšku, výšku roz-

hledny a GPS souřadnice. Všechny rozhledny autor 

osobně navštívil a přístupové trasy v nakreslených 

mapkách projel na kole a ověřil. Kniha se jistě stane 

nejen užitečným průvodcem na cestách, ale i inspi-

rativním rádcem při plánování výletů.

Cena: 199 Kč

www.cykloknihy.cz
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start: Národní zemědělské muzeum Praha, 

3.30–4.00 hod. (východ slunce 4.52 hod.)

trasa: 4 km

cíl: Petřínská rozhledna, do 5.30 hod.

Na pochod za svítáním navazuje „Piknik v  Bo-

tanické“, na který můžete přijít, přijet nebo při-

běhnout. 

start pěší trasy: 9–12 hod.

start: 

*  Kobyliské náměstí (před Salesiánským diva-

dlem, stanice metra C Kobylisy), trasa 5 a 12 km

*  Rajská zahrada (metro B), trasa 13 km

*  Palmovka (metro B, výstup k autobusům MHD), 

trasa 5 km

*  Stadion Strahov (zastávka autobusu č. 143), tra-

sa 8 km

*  Dejvická (metro A, výstup k  autobusům směr 

Suchodol), trasa 4 km

*  Národní zemědělské muzeum Letná (muzejní 

dvůr), trasa 5 a 10 km

*  Muzeum hlavního města Prahy (stanice metra C 

Florenc), trasa 8 km

start cyklotrasy: 9–10 hod.

start: *  Národní zemědělské muzeum Letná (mu-

zejní dvůr), trasa 25 a 55 km

 *  v 10.00 bude odjíždět od Národního ze-

mědělského muzea společná cyklojízda

start běžecké trasy: 11.00

start: Muzeum Vojty Náprstka, trasa 10 km

cíl tras: Botanická zahrada hlavního města Prahy 

v Troji, 11–14 hod.

V cíli na vás čeká kulturní program v režii Folklor-

ního sdružení České republiky. Během pikniku 

se vyhodnotí soutěž „Štemplmánie“ (celopraž-

ský pokus o rekord v počtu získaných razítek bě-

hem jedné akce). Deky s sebou!

www.prahouturistickou.cz

Své odpovědi zasílejte do 15. června na adresu redakce nebo na e-mail: souteze@kampocesku.cz. 
Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s. 

www.kartografie.cz

Kde se nachází naše nejstarší 
a dodnes funkční církevní 
stavba?

a)  Budeč
b)  Říp
c)  Levý Hradec ???

Jan Zrzavý 

Benátské mali kosti 

 

L or e ta
P r a h a

Piknik v Botanické
Vyvrcholení třídenních pražských oslav 125. výročí Klubu českých turistů. 
Začínáme brzy ráno výstupem za svítáním na Petřínskou rozhlednu.
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Lanškrounská 
novinka 
Vydejte se na Zemskou korunu za 
nejlepší elektronickou službou pro 
turisty. Projít si pak budete moci město 
Lanškroun s osobním průvodcem, 
a to prosím 24 hodin denně a 365 dní 
v roce. V Lanškrouně to tak prostě 
funguje. 

Jako první město ve východních Čechách při-

pravil Lanškroun pro své návštěvníky průvodce 

do mobilních telefonů. A  ne ledajakého. Získal 

cenu v soutěži Zlatý erb za nejlepší elektronickou 

službu. Najdete v něm víc než 400 turistických cílů 

a služeb, informace o památkách, přírodních zají-

mavostech, přehled restaurací s otvíracími dobami 

či kuchyní, seznam ubytování, cykloservisy, spor-

toviště, další služby, fi tcentra i  lékárny. Součástí 

aplikace je kalendář akcí a to vše v průvodci, který 

je ke stažení přímo do vašeho chytrého telefonu. 

S  útratou  za připojení k  internetu si ale starosti 

u  nás dělat nemusíte. Město nabízí zdarma Wi-Fi 

a  pod heslem Mobilni_pruvodce si můžete pro-

hlížet bezplatně internet na dvou náměstích, vla-

kovém nádraží, lehkoatletickém stadionu, u spor-

tovní haly, skateparku nebo v  areálu přírodního 

koupaliště Lanškrounské rybníky. Prostě pohoda 

a nezávislost. Aby byla ale služba úplná, na 80. in-

formačních tabulkách po celém městě najdete 

popisy památek a zajímavostí. Pokud máte čtečku 

QR kódů v mobilu, tabulky s QR kódy vám prozradí 

více o Lanškrounu. 

Přijeďte si do Lanškrouna otestovat průvod-

ce do mobilních telefonů. 

http://m.turista.lanskroun.eu
www.lanskrounsko.eu 
www.lanskroun.eu

Kolekce hraček je zapůjčena ze soukromé sbír-

ky. Každý plyšák má svoji historii a někteří dokonce 

i  vlastní jméno. Vystaveným hračkám je přibližně 

padesát až šedesát let. Nejstarší medvídek pochází 

asi z roku 1940. Součástí kolekce jsou také hračky 

značky Steiff  a  pozorní sběratelé určitě poznají 

i  americké medvídky Teddy Bears. Sbírku plyšo-

vých medvídků a  dalších hraček si můžete pro-

hlédnout v  rámci prohlídky I. zámeckého okruhu 

s průvodcem. V červenci a srpnu budou medvědi 

součástí i dalších kulturních akcí, které pro vás při-

pravujeme. Hračky jsou zde umístěné od 1. května 

do 31. října. 

Pro odvážné děti a nejen pro ně je na zámku 

připravena také expozice Dobříšských přízraků. 

Procházka francouzským parkem příjemně zakon-

čí celý výlet. 

Na červenec a srpen připravujeme:

Noční prohlídky

Nedělní vycházky francouzským parkem

Sokolnické ukázky

Rybí hody

Otevřeno celoročně – pondělí až neděle, 

červen–říjen, 8–17.30 hod.

Zámek Dobříš
Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld
Zámek Dobříš č. p. 1, 263 01 Dobříš
tel.: +420 318 521 240 
e-mail: info@zamekdobris.cz
www.zamekdobris.cz 

Medvídci na zámku Dobříš
Jako v muzeu hraček či v medvědí říši si budete připadat na prohlídce zámku 
Dobříš. Roztomilí chlupáči zdobí zámecké salony a ložnice. Místy je doprovází také 
jiné hračky – zvířátka lesní, exotická či fi gurky mouřenínů.

NOVASOL s.r.o. 
nám. TGM 809
468 51 Smržovka
tel.: +420 483 382 955
mobil: 606 729 702 

e-mail: novasol@novasol.cz
www.novasol.cz 
tel.: +420 222 311 715
fax: +420 222 329 097

NOVASOL s.r.o. 
Politických vězňů 19
110 00 Praha 1
tel.: +420 222 329 098
mobil: 724 753 234

NOVASOL
Rekreační domy a apartmány ve 26 evropských zemích 

Chaty a chalupy ve středních i jižních Čechách 
a na Šumavě, v Krkonoších a Jizerských 
horách, v západních Čechách,
 na Vysočině a jižní Moravě…

NOVASOL: 

30 000 rekreačních domů 

a apartmánů 

ve 26 zemích Evropy

www.kampocesku.cz   9
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Setkáte se s panem pregéřem, který vám před-

vede, jak probíhala ražba mincí ve středověku. 

Vlašský dvůr v letošním roce láká novou moderní 

expozicí, mimo jiné se můžete těšit na 3D modely 

a animovaný fi lm o chodu mincovny. Na závěr veče-

ra nahlédnete i do temné historie stříbrného města 

při komentované prohlídce Muzea odhalení tajem-

né tváře Kutné Hory ve sklepení Vlašského dvora.

termín: 28. 6. – 27. 9. každý pátek v 19 hod.

vstupné: 190 Kč základní; snížené 120 Kč

kapacita: 35 osob

  „Tajemné kutnohorské pověsti ožívají“ 

(po stopách kutnohorských legend)

  Prohlídka kláštera sv. Voršily s ochutnávkou 

vín

  Večerní prohlídka královské mincovny ve 

Vlašském dvoře

  Za duchem Rudlou na zámek Kačina 

(prohlídky v rámci projektu „13. komnata“)

  • „Nejen za tygřími koťaty do Ringellandu“ 

Další tip na váš výlet
8.–15. 6. Mezinárodní hudební festival

21.–29. 6. Operní týden  

Kutnohorské léto 2013
  Noční prohlídky Sedleckého opatství 

a chrámu sv. Barbory

  Komentované prohlídky Českého muzea 

stříbra

  Večerní vyhlídky z věže jezuitské koleje 

  Odpolední posezení s harmonikou v parku 

U Tří pávů

Prohlídka je součástí celoprázdninového festivalu 

„Kutnohorské léto 2013“. 

Předprodej vstupenek 

na www.kutnohorskeleto.cz.

Průvodcovská služba Kutná Hora 
Vlašský dvůr – Havlíčkovo nám. 552 
284 01 Kutná Hora
tel.: +420 736 485 409
e-mail: vlasskydvur@kh.cz 
www.guide.kh.cz

22.–23. 6. Královské stříbření Kutné Hory

2.–6. 7. Mezinárodní kytarové bienál

12.–14. 7. Creepy Teepee

8.–11. 8. TyjátrFest  

16.–18. 8. Int Veteran Rallye      

17. 8. Kutnohorská kocábka 

Informační centrum města Kutná Hora
Palackého nám. 377
284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 378
e-mail: infocentrum@kutnahora.cz
www.kutnahora.cz

Večerní prohlídka Vlašského dvora 
Odhalte tajemství královské mincovny v Kutné Hoře. Vydejte se spolu 
s kostýmovanými průvodci na prohlídku někdejší „české centrální banky 
středověku“ a sídla českých králů ve Vlašském dvoře. Při prohlídce se dozvíte 
mnoho zajímavostí i místních legend a pověstí. 

Kutnohorské 
pozvání
Kutná Hora je po právu nazývána 
„pokladnicí zážitků“, nejvíce to platí 
v letních měsících. V tu dobu stříbrné 
město ožívá celou řadou skvělých 
kulturních akcí.

www.kampocesku.cz   10
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Bořek na cestách aneb 
nechte knihu cestovat Více na www.boreknacestach.cz

V  letošním roce budou během letních prázd-

nin opět probíhat oblíbené kostýmované prohlíd-

ky města. Od 28. června se můžete každý pátek 

ve 21 hod. setkat před lázeňským hotelem G-Rex 

s  místní bílou paní. Za svitu loučí vás provede 

nejmalebnějšími místy města a  prostřednictvím 

krátkých scének v  podání Divadelního spolku Jiří 

vás seznámí se zajímavými střípky poděbradské 

historie. Prohlídka trvá zhruba 45 minut a pobaví 

dospělé i děti.

V  naší letní nabídce na www.ipodebrady.cz 

najdete pestrou paletu dalších kulturních i  spor-

tovních akcí. 

Turistické informační centrum
Jiřího nám. 19, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 511 946
www.polabi.com

Městské kulturní centrum
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 612 505
www.ipodebrady.cz

Město Poděbrady se připravuje 
na hlavní turistickou sezonu
Lázeňský park je v plném květu, cyklistické stezky se pomalu zaplňují koly 
a bruslaři. Díky malebnému okolí a nenáročnému rovinatému terénu jich sem 
každoročně zamíří tisíce. Pod poděbradským zámkem čeká výletní loď Král Jiří 
a turistický vláček, které vás pohodlně dopraví na soutok Labe s Cidlinou. 

Kladenské dvorky
Přijměte pozvání na 31. ročník 
tradiční kulturní slavnosti pod širým 
nebem, ve které se snoubí netradiční 
výtvarné umění a magická atmosféra 
podprůhonských dvorků. Zažijte pestrý 
doprovodný program a vychutnejte si 
krásy Zahrady Kladenského zámku…

O víkendu 15. a 16. června se Kladno opět ote-

vře všem příznivcům netradičního umění. V sobo-

tu v Zahradě Kladenského zámku zahrají Traband, 

Prince Alfredo And The Warriors, P. J. Ryba & The 

Fish Man + Shabab Tolouie, vystoupí také kapela 

Schodiště a Sto zvířat. Neděle pak bude patřit do-

provodnému programu na jednotlivých dvorcích. 

Dvorek U Jedličků nabídne umělce jako Karel Rů-

žička trio, Yvone Sanchez Latin Groove a Psí vojáci. 

Na dvorku U  Zahrádkářů zahraje Divadlo Taška, 

Karel Vepřek, Starej pán – jazz, Ivan Boreš – kytara 

a ve společenském sále se bude promítat projekce 

kladenské amatérské fi lmové scény.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Městské informační centrum
T. G. Masaryka 499
272 01 Kladno
tel.: 312 604 540
e-mail: infocentrum@mestokladno.cz
www.mestokladno.cz
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14.–15. 6. Mistrovství ČR mužů a žen v atletice 

Sportovní hala Stadionu Míru – doprovodný pro-

gram: 

14. 6. Čechomor (Žižkovo náměstí)

15. 6. Jaroslav Uhlíř s kapelou (plavecký stadion)

od 18 hod. Oživené náměstí (vystoupí TRIM4, 

Čankišou) 

od 21 hod. Kejklíři pod hvězdami (noc plná kou-

zel a magie v uličkách Starého města)

22. 6. Oslavy 110. výročí elektrické dráhy Tábor 

– Bechyně 

Před nádražím ČD – jízdy zvláštních vlaků Pen-

dolino, historická jízda Elinkou, výstava lokomotiv 

a další.

23. 6. Tour de Kids 

OZ Komora u Sídliště nad Lužnicí. Cyklistický závod 

zaměřený na děti s  doprovodným programem – 

skákací hrad, klaun Čiko, herní zóna a další.

23. 6. Dračí lodě 

Autokemp Knížecí rybník v Zárybničné Lhotě. 

Nečekejte na prázdniny, přijeďte do Tábora už 

teď!

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

Povýšení
svatého Kříže
Dříve než osada stávala nad soutokem 
Lužnice, Nežárky a Bechyňského 
potoka na místě zvaném „Na Talíři“ tvrz, 
která nejspíše patřila rodu Vítkovců. 
Její výhodná strategická poloha byla 
dobrou ochranou zdejších blat před 
útoky z Rakous. První písemná zmínka 
o Veselí pochází z roku 1259, kdy byla 
v majetku Voka z Rožmberka. V roce 
1362 Karel IV. povýšil Veselí na komorní 
město. 

Původně románská stavba kostela Povýšení sv. 

Kříže je zmiňována již spolu s Veselím, tedy roku 

1259. Nejstarší dochovanou částí je právě román-

ský portál, ale oblouk má již gotický. V  roce 1330 

byl kostel rozšířen, roku 1542 přestavován a posta-

vena byla renesanční chrámová předsíň. Koncem 

16. století nechali Petr Vok a  jeho manželka Ka-

teřina z  Ludanic postavit věž a  v  její spodní části 

upravit „Boží hrob“. V  letech 1811 a 1872 byla věž 

opravována, stejně jako kostel, oltáře a  fara. Další 

opravy proběhly v  letech 1984 a  2011–2012. Ve 

věži se dochovaly čtyři původní zvony (Arvita – 

1493; Kříž – 1503; Martínek – 1597; Marie – 1662), 

které před konfi skací za protektorátu zachránil 

děkan p. Brožek. Kostelní věž dnes slouží také jako 

městská věž vyhlídková, odkud je překrásný vý-

hled do okolí. Dobrý důvod k návštěvě Veselí nad 

Lužnicí. Co myslíte?

Infocentrum Veselí nad Lužnicí 
www.veseli.cz

Verbringen sie angenehme Urlaubstage oder nur ein Wochenende 

in der neu entstehenden Urlaubsregion an der Moldau zwischen 

den Städten České Budějovice und Týn nad Vltavou. Fahren sie 

mit einem Schiff  oder einem Boot entlang des neu schiffb  aren 

Flusses. Nehmen sie Fahrrad und genießen sie die Ruhe auf den 

neuen Radwegen neben der Moldau. Oder kommen sie einfach 

zu Fuß und entdecken sie die Sehenswürdigkeiten der Städte 

České Budějovice, Hluboká nad Vltavou oder Týn nad Vltavou. 

Sportaktivitäten, aber auch ruhige Tage, bietet ihnen die ganze 

Umgebung der Moldau, neu benannte Vltava Resort.

VLTAVA
RESORT
AUCH BÖHMEN HABEN IHREN SÜDEN… 

Hotels • Gasthäuser • Campingplätze 
• Radwege • Fahrradverleih • 
Doppelsitzfahrradverleih • Inline-
Skates Verleih • Linienschifffahrten 
• Verleih der Motorschiffe • 
Wasser-Slalom • Sportfi schen 
• Kulturveranstaltungen • 
Sehenswürdigkeiten • Wasserski • 
Ökologie • Wasserbauwerke

PROJEKTPARTNER: 
Týn nad Vltavou: Dvůr Čihovice – Špejchar 
klub • Pobytové lodě • Restaurace U Mostu • 
Jihočeská plavební – vyhlíd kové plavby • Purkarec: 
Spolek Vltavan – síň voroplavby • Hotel a penzion 
Pelikán • Hluboká nad Vltavou: Sporthotel 
Barborka • Hotel Záviš • Restaurant – Penzion 
L-CLUB • Hotel Podhrad • Restaurace Kuki • 
Sportovní areál Hluboká • Zoo Ohrada • Koupaliště 
• Zámek Hluboká • Nože Hofman • Aero Life • 
Hrdějovice: Restaurant Marine Závlahy • České 
Vrbné: Restaurace Na Kanále • SK Vodní slalom • 
Půjčovna motorových lodí & Lodní přeprava • České 
Budějovice: Hotel Zátkův dům • Penzion Minor • 
Lanový park Máj • Dvojkola
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Týn nad Vltavou

Hněvkovice

Purkarec

Hluboká
nad Vltavou

České 
Budějovice

Hrdějovice

Hosín

České Vrbné

www.vltavaresort.cz

Das Projekt wird unterstützt von:

Medien-
partner:

Dieses Projekt wird von der Stadt 
České Budějovice mitfi nanziert.

1303 KPR Vltava Resort Inzerce KamPo esku 131x125,5.indd   2 7.5.2013   14:07:51

Tábor – Léto nad Lužnicí
Památky otevřely své brány, předzahrádky kaváren a restaurací ožívají návštěvníky 
a pozadu nezůstává ani město Tábor, které vás tímto srdečně zve na festival Léto 
nad Lužnicí. Z jeho bohatého programu vybíráme...

www.kampocesku.cz   12

KAM na výlet



vštěvní hodiny, které lze strávit jak u dalekohledů 

pohledy do vesmíru, tak v projekčním sálku u pre-

zentací a přednášek. (www.hvezdarnajh.cz)

Jindřichohradecké úzkokolejky – Malebnou kra-

jinou Jindřichohradecka a České Kanady se prohá-

nějí vláčky místní úzkokolejky, v letní sezoně taže-

né parními lokomotivami. (www.jhmd.cz) 

Aqua show – sv. Florián – Za zmínku určitě stojí 

návštěva Obchodně-medicínského centra sv. Flori-

án, kde můžete zhlédnout Aqua show, která byla 

nainstalována jako druhá tohoto typu v  Evropě. 

(www.svfl orian.cz)

Plavecký bazén a  aquapark – Vodní areál na 

sídliš ti Vajgar nabízí venkovní a krytý bazén, dětský 

bazének s atrakcemi, relaxační část i další sportov-

ní vyžití. (www.bazen.jh.cz)

TOP týden u nás (26. 7. – 4. 8.)
26. 7. Koncert s videomappingem (Státní hrad a zá-

mek)

27. 7. Oslavy „720 let města“ (celodenní program, 

centrum města, Státní hrad a zámek)

28. 7. Promenádní koncert (městský park)

30. 7. Filmové úterý (kino Střelnice)

31. 7. Divadlo v atriu (Muzeum fotografi e a MOM)

1. 8. Vernisáž výstavy Nouzovky (Muzeum Jindři-

chohradecka)

2. 8. Jazzový koncert (Muzeum fotografi e a MOM)

2.–4. 8. TOP fotografování v  historických kostý-

mech (Muzeum fotografi e a MOM)

3. 8. Léto u vody, zábavné odpoledne pro děti i do-

spělé (Aquapark J. Hradec)

3. 8. Letní koncert (náměstí Míru)

3.–4. 8. Ukázka modrotisku z dílny Danzinger (Dům 

gobelínů)

4. 8. Porcinkule – zábavní pouť s atrakcemi, prome-

nádní koncerty (centrum města)

4. 8. Slavnostní zpívání – mše svatá (kostel sv. Ka-

teřiny)

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

Tipy k návštěvě 
v Jindřichově Hradci
Státní hrad a  zámek Jindřichův Hradec – Svou 

rozlohou je třetím největším památkovým objek-

tem v ČR. Zhlédnout můžete Černou věž, gotický 

palác, Černou kuchyni, renesanční Adamovo stave-

ní a  hudební pavilon Rondel. (www.zamek-jindri-

chuvhradec.eu)

Muzeum čs. armády 1938 – Muzeum naleznete 

na Státním hradu a zámku v J. Hradci při vstupu na 

první nádvoří. Muzeum je věnováno čs. armádě ze 

září 1938. (www.bunkry-jh.cz)

Dům gobelínů, kulturních tradic a  řemesel 

– Dům gobelínů se prezentuje jako interaktivní 

muzeum. Zvídaví návštěvníci mají možnost sami 

na tkalcovském stavu vyzkoušet svoji zručnost. 

(www.dumgobelinu.cz)

Muzeum Jindřichohradecka – Nejznámějším ex-

ponátem jindřichohradeckého muzea jsou však 

bezesporu proslulé Krýzovy jesličky, největší me-

chanický lidový betlém na světě, zapsaný v  Gui-

nnessově knize rekordů. (www.mjh.cz)

Muzeum fotografi e a  moderních obrazových 

médií – Návštěvníkům nabízí hodnotný výstavní 

program, ve kterém jsou ke zhlédnutí díla českých 

i  zahraničních autorů, práce uznávaných klasiků 

i významných současných fotografů, ať už profesi-

onálních či amatérských. (www.mfmom.cz)

Nežárecká brána – Tato brána dříve zvaná Linecká 

se jako jediná dochovala z původních tří bran, jež 

byly součástí městského opevnění.

Městská vyhlídková věž – Dominantou města 

je městská vyhlídková věž proboštského kostela 

Nanebevzetí Panny Marie, jehož nárožím prochází 

15. poledník východní délky. (www.mjh.cz)

Hvězdárna Profesora Františka Nušla – Hvězdár-

na nabízí dětem a široké veřejnosti pravidelné ná-
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Slavnostní zahájení letošních 

oslav je naplánováno na 15. červ-

na, kdy na vimperském náměstí 

Svobody proběhne v odpoledních 

hodinách skutečně pestrý pro-

gram, v němž si určitě každý najde 

to své. 

Mezi další zajímavé akce v rám-

ci tohoto výročí patří např. Bitva 

o Winterberg (3. 8.) nebo Městská 

zámecká slavnost (23.–25. 8.).

Více informací k  letošnímu 

výročí naleznete na www.750let.

vimperk.cz. 

Turistické informační středisko Vimperk
náměstí Svobody 42, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz

Vimperk – 750 let od první 
písemné zmínky
V letošním roce si město Vimperk připomíná velice významné 
výročí, a to 750 let od první písemné zmínky o něm. Poprvé byl Vimperk zmíněn 
v roce 1263, a to zásluhou Purkarta z Janovic, majitele vimperského panství, 
v listině vydané pražským biskupem Janem III.

KAM, když prší: 
Muzeum středního Pootaví Strakonice

Hrad Strakonice

denně 9.00–17.00 hod.

–  mimořádné expozice dud a  dudáctví, moto-

cyklů značky ČZ, Rožmberků a  řádu maltéz-

ských rytířů 

–  výstavy Káva, kafe, kafíčko a  Po stopách ar-

cheologie

–  vyhlídková věž Rumpál

–  rekonstruovaná černá kuchyně

–  unikátní kapitulní síň s ambitem zdobená ná-

stěnnými malbami ze 14. století

–  speciální programy pro školní výlety

–  rodinné vstupné

KAM s dětmi:
Den řemesel

Středověký vodní mlýn Hoslovice

22. 6. 

–  ukázky řemesel – kování, tesání, výroba šin-

delů, koryt a dřeváků, krajkářství, vyšívání, vi-

nuté perly, provaznictví, vizovické pečivo atd.

–  pečení chleba, houstiček, česnekových placek

–  hry a zábava pro děti

Vaše návštěva, naše radost!

Ubytování: v 8 suitech (samostatné bytové jed-

notky s příslušenstvím, wifi  a TV)

Stravování: v místní restauraci (domácí produkty)

Zdarma: postýlky, chůvičky, podsedáky, jídelní 

židličky, redukční prkénka…

Zábava: herna, tvořivé dílny, animační programy 

pro děti

Zahrada: s hracími prvky, hračkami, odrážedly 

a pískovištěm

Zvěřinec: králíčci a morčátka s možností krmení

Hlídání dětí: zázemí pro dětské oslavy a rodinné 

akce s dětmi

Tip pro holčičky a kluky
Lesní mateřská školka, letní tábory, „Pochod 

pohádkovým lesem“ či „Medohrátky“, herna s hrač-

kami, malováním, průlezkou, promítání pohádek 

pro malé i  větší děti. Zdarma deskové hry, stolní 

fotbal, elektronické šipky a stolní tenis.

Když nevíte kam, potom klidně k nám…

Penzion Šumavous, U Sloupů 11, Vimperk
GPS: N 49,05827°, E 13,73551°
mobil: +420 602 483 534
e-mail: penzion@sumavous.cz
www.sumavous.cz

Když se řekne Šumavous
Přinášíme tip pro všechny maminky, které si chtějí odpočinout. Navštivte dětský 
a rodinný penzion Šumavous s celoročním provozem, který se nachází nad 
Vimperkem na okraji Šumavy, v nadmořské výšce asi 900 metrů. Čeká vás tu klid 
a odpočinek. 
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piva Pilsner Urquell. Navíc od 17. května do konce 

roku je zde k vidění unikátní výstava „Plzeňské sto-

py v  Indii“, která zobrazuje život převážně plzeň-

ských techniků v indickém městě Ránčí v 60. letech 

minulého století zachycený na fotografi ích, fi lmo-

vých záběrech a vzpomínkách. 11. června od 16.30 

hod. se můžete o Češích v Indii dozvědět mnohem 

víc v  rámci přednášky Vladislava Krátkého a  pa-

mětníků, kteří v Ránčí v šedesátých letech působili. 

Pivovarské muzeum je otevřeno denně od 10 do 

18 hodin.

Více na 
www.prazdrojvisit.cz

V Infocentru obdržíte mapku města s vyznače-

nou trasou a list s úkoly. Cesta vás provede kolem 

nejvýznamnějších spálenopoříčských památek. Ke 

každé z nich se váže jedna otázka, odpověď na ni 

jednoduše zjistíte a  zapíšete. S  vyplněným listem 

už pak jen zbývá přijít si do Infocentra pro odměnu.

Ve Spáleném Poříčí také neopomeňte navští-

vit expozici kresleného humoru Jiřího Wintera 

Neprakty. Můžete se zde potěšit malířovým laska-

vým humorem a podívat se na historii i současnost 

s  jeho milým nadhledem. Po špejcharu Ve Dvoře, 

kde je stálá výstava umístěna, návštěvníky ochotně 

provedou pracovnice celoročně otevřeného Info-

centra. Těšíme se na vás!

mobil: +420 605 368 410
e-mail: Infocentrum@spaleneporici.cz
www.spaleneporici.cz 

 Svět piva Gambrinus
Jedním z plzeňských lákadel budou i letos ko-

mentované prohlídky pivovaru Gambrinus. V červ-

nu se konají každou sobotu od 13 a  15.30  hod. 

a  začínají v  Návštěvnickém centru na nádvoří 

Plzeňského Prazdroje. Během prohlídky se dozví-

te vše o pivu Gambrinus a seznámíte se s historií 

mladšího z plzeňských pivovarů. Na vlastní oči se 

přesvědčíte, že se pivo Gambrinus vaří výhradně 

z nejkvalitnějších českých suro-

vin a používají se zde léty ově-

řené postupy. Užijete si atrakce 

Gambrinus Arény.  To nejlepší 

na vás čeká v  historické varně 

z  roku 1869 – ochutnávka ně-

kolika druhů piva Gambrinus 

a škola čepování pod vedením 

pivovarských odborníků. Do-

zvíte se zde, jak se pozná kvali-

ta piva a jak se o něj má správně 

pečovat. Pod odborným dohle-

dem si také sami vyzkoušíte, jak 

se pivo správně čepuje a jaké je 

to být opravdovým výčepním.

Příběh piva v Pivovarském muzeu
Pivovarské muzeum v  Plzni, které najdete 

v  zachovalém právovárečném domě z  15. století 

na adrese Veleslavínova 6, vlastní na šedesát tisíc 

exponátů a co se týče pojetí i šíře expozice, údaj-

ně nemá ve světě konkurenci. Prožijete zde příběh 

piva a poznáte tajemství jeho výroby, způsobu po-

dávání a pití od starověku do současnosti. Pro star-

ší 18 let je součástí prohlídky muzea ochutnávka 

Soutěž Za tajnostmi historického města
Zveme vás na historickou stopovačku po Spáleném Poříčí. Pro rodiče s dětmi, ale 
i hravé dospělé turisty máme připravenou soutěž o ceny!

Do Plzně na školu čepování
nebo za výstavou o Indii 

Café Charlotte 
… stylová cukrárna a  útulná kavárna. Za pat-

náct let své existence díky vysoké kvalitě výroby 

i  přístupu k  zákazníkům získala celou řadu pres-

tižních ocenění. Je nositelem třech certifi kátů od 

Asociace cukrářů ČR v součinnosti s MMR ČR „Nej-

lepší cukrárna roku v ČR”, v anketě redaktorů byla 

zařazena mezi TOP 10 cukráren v ČR. Je držitelem 

několika certifi kátů „Originální produkt Šumavy” 

a stále je zařazena v evropském katalogu prestiž-

ních cukráren „Internacional gastronomic guide“. 

Zatím posledním oceněním jsou tři hlavní ceny 

v  soutěži „Česká chuťovka 2012“ a  jedna hlavní 

cena v soutěži „Dětská chuťovka 2012”.

Café Charlotte má vlastní profi l na Facebooku 

i  vlastní Fanklub. Webové stránky a  www.cafe-

-charlotte.cz jsou pravidelně aktualizovány a  na-

chází se zde i on-line kamera. V Café Charlotte se 

na vaši návštěvu těší každý den až do 22 hodin (pá 

a so do 23 hod).
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13. 7. Slavné evropské housle 17.–21. století 

Jaroslav Svěcený – housle, Václav Mácha – klavír.

14. 7. Závěrečný koncert 

… účastníků mezinárodních houslových kurzů, 

klavírní spolupráce – Václav Mácha.

14. 7. Závěrečný festivalový koncert 

Jaroslav Svěcený – housle, Dana Vlachová – hous-

le, Žofi e Vokálková – fl étna, vybraní účastníci me-

zinárodních houslových kurzů, Virtuosi Pragenses 

– komorní orchestr.

Těšíme se na vaši návštěvu!

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

V letošním roce se můžete těšit na ná-

sledující atraktivní program:

5. 7. Slavnostní zahajovací koncert 

Vivaldianno MMXIII, nový koncertní 

projekt Michala Dvořáka a Jaroslava 

Svěceného.

6. 7. Letní karneval tónů a vášně 

Barbora Perná – soprán, Ladislav Horák 

– akordeon a bandoneon, Jaroslav 

Svěcený – housle. 

7. 7. Cigánski Diabli & Jaroslav Svěcený

9. 7. Hradišťan s Jurou Pavlicou

11. 7. Ensemble Martinů a herec Jan 

Šťastný 

12. 7. Klášterecké setkání žánrů aneb 

Od opery k SMS 

Jiří Škorpík, Markéta Mátlová – soprán, 

Jaroslav Svěcený – housle. 

13. 7. Unikátní výstava houslí v Klášter-

ci nad Ohří

Abyste si užili Karlovy Vary všemi smysly, ne-

smíte vynechat ochutnávku tradiční lázeňské 

oplatky, navštívit např. Muzeum Jan Becher či 

sklárnu Moser vyrábějící světově proslulé sklo 

již více než 150 let. Každý návštěvník jistě ocení 

krásný pohled na Karlovy Vary z místní rozhledny 

Diana, k  níž se můžete dopravit lanovkou. Odtud 

se vydejte značenými lázeňskými stezkami třeba 

k nově otevřenému lanovému parku Svatý Linhart. 

Mezinárodní fi lmový festival tentokrát při-

vítá v Karlových Varech fi lmaře z Borderline Films 

v termínu 28. 6. – 6. 7. 2013.

Aktuální přehled akcí na www.karlovyvary.cz. 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary
T. G. Masaryka 53, 360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 355 321 171, +420 777 686 972
e-mail: infocentrum@karlovyvary.cz
www.karlovyvary.cz

Můžete si také vychutnat procházku po místních 

promenádách a  obohatit ji o  zážitek z  návštěvy 

podzemí Vřídelní kolonády, kde se dozvíte více 

o pramenech a historii lázeňství. Bohatý program 

pro malé i velké nabízí Interaktivní galerie Beche-

rova vila či místní Hvězdárna.

Nenechte si ujít již 6. ročník Karlovarského 

karnevalu obohacený o  Romantickou noční 

plavbu po řece Teplé (7.–8. 6.).

Klášterecké hudební prameny 2013 
9. ročník festivalu s Jaroslavem Svěceným

Město Klášterec nad Ohří vás srdečně zve na již 9. ročník hudebního festivalu 
a mezinárodních houslových kurzů s Jaroslavem Svěceným – Klášterecké hudební 
prameny. Tento multižánrový hudební projekt se koná na Zámku Klášterec 
nad Ohří od 5. do 14. července a jedná se o TOP týden projektu „Putování po 
historických městech Čech, Moravy a Slezska“. 

Exkurzní trasa do podzemí Vřídelní kolonády

Karneval 
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O další vzpomínky se s námi rozdělil vězeň z Malé pevnosti Terezín pan JUDr. 
Evžen Basch. Narodil se 2. dubna 1925 v Praze jako první z dětí smíšeného 
manželství Viktora Basche z Polné u Havlíčkova Brodu a Růženy Doudové z Hradce 
Králové. Rodiče byli povoláním úředníci a oba vystudovali obchodní akademii, 
na které se také seznámili. Otec pracoval v pražské mydlárně a to rozhodlo, proč 
v roce 1932 koupil menší továrnu na výrobu mýdla v Roudnici nad Labem, kam 
se rodina z Prahy přestěhovala. V roce 1937 se tu narodila také Evženova mladší 
sestra Ilona. 

studentů postačil na nejvyšší míru rozdrážděným 

Němcům (po atentátu na Heydricha) malomyslný 

výrok septimána Karla Dvořáka. Studenta pomalého 

úsudku, který vyprávěl dceři ruského emigranta Rja-

zanceva (přítele řídícího učitele Bauera) o smyšlené 

pomstě studentů na řídícím učiteli. Po výslechu byl 

dán na hromadnou celu číslo 7 a později na celu 

26, kde byl až do svého propuštění. Asi za čtyři dny 

pro Evžena i další spolužáky připravil velitel tábo-

ra Heinrich Jöckel něco, čemu začali říkat „tejrák“. 

Jednalo se o dva soustředné kruhy, kdy venkovní 

tvořili bachaři a uprostřed museli běhat studenti 

bití hlava nehlava vším, od holí a řemenů po řetězy. 

Tehdy chlapce plné podlitin a tržných ran vysvobo-

dil dozorce Müller, který odpískal konec a hochy si 

odvedl dozorce Sternkopf, vedoucí truhlářské dílny. 

Evžen vzpomíná na svých několik dní v truhlárně, 

kde nestačili vyrábět rakve pro ty, kteří v Malé pev-

nosti nebo v ghettu své věznění nepřežili. Na práce 

chodili pěšky přes Litoměřice do Ústí nad Labem 

podbíjet pražce, což byla práce vyčerpávající, a kdo 

mohl, rád o ni přišel. Nezapomenutelným výjevem 

jsou dodnes pro Evžena některé návraty z Ústí nad 

Labem. Když se vraceli, v první skupině šli ti, co práci 

přežili, za nimi přeživší Židé a bizarní průvod uzaví-

rali vězni nesoucí ty, kteří během prací zemřeli na 

vyčerpání nebo byli ubiti. 

Evžen ale nepobyl v Terezíně dlouho. Přesto 

jako poslední z propuštěných studentů roudnické-

ho gymnázia opustil Terezín 6. prosince 1942 spolu 

se studenty průmyslovky Pěnkavou a Petrem. Dříve 

než domů museli na kladenské gestapo, kde se opět 

setkali s Feklem. Ten Evženovi krom jiného vyhrožo-

vání prorokoval: „Pamatuj si, když tě dostane gesta-

po ještě jednou, tak to nepřežiješ.“ Ještě téhož dne 

se vrátili do  Roudnice nad Labem, kde našel jen 

maminku na smrt nemocnou (sestra byla u babič-

ky v Hradci Králové). Zavolal sanitku a v nemocnici 

mamince lékaři zachránili život. Do tří dnů se musel 

přihlásit na pracovním úřadě, dostal umístěnku do 

Mevy  Roudnice nad Labem, kde vyřezával autoge-

nem příruby. 

Začátkem září 1944 dostal dopis z  gestapa, 

kde mu oznamovali, že jeho práce v Mevě končí 

a on se má ihned dostavit do Čakovic. Okamžitě si 

vzpomněl na slova gestapáka Fekla. V Čakovicích 

zjistil, že sem byli soustředěni muži s podobným 

smíšeným původem jako on. Potkal tu Járu Pospí-

šila i další známé osobnosti. Z Čakovic je převezli 

v dobytčích vagonech do Postoloprt u Loun, kde 

Němci narychlo v prostorách bažantnice vybudovali 

koncentrační tábor pro několik stovek vězňů, tzv. 

židovských míšenců prvního stupně a tzv. „jüdisch 

versippt“ (árijských manželů Židovek). Evžen byl při-

dělen do pracovní skupiny, kde vstávali ve tři ráno 

a jezdili na práci do Horního Litvínova. Tady asisto-

vali zuboženým sovětským zajatcům při likvidaci 

nevybuchlých bomb. Do tábora se vraceli v jedenáct 

večer, ulehli polomrtví a za čtyři hodiny opět vstávali 

a vše se opakovalo. Na Evžena se nedlouho před 

osvobozením usmálo štěstí, když byl přidělen jako 

pomocná síla do táborové kuchyně. Vzpomíná, jak 

musel každý den nosit syrové maso veliteli tábora, 

který ho nijak neupravené jedl. Den před osvoboze-

ním tábora se vydal tajně do  Roudnice nad Labem, 

ale netroufl  si přespat doma. Přespal v rodině man-

želky Zdeňka Petra (hudební skladatel, autor např. 

Písně pro Kristýnku). Na druhý den se už v civilním 

oděvu a s občankou v kapse vrátil do tábora. Tady 

ale vládla anarchie, a tak Evžen vyrazil pěšky domů. 

Když přicházel do Loun, uviděl sovětské tanky, jak 

přejíždějí po mostě přes Labe. Ve městě potkal spo-

lužáka Láďu Hejrala, u kterého přespal a který ho 

druhý den doprovodil na nádraží, odkud se vrátil do  

Roudnice nad Labem vlakem. Nevěděl, že spolužáci 

Fabián, Adamec, Dvořák, Ivo Karfík, Kratochvíl, Ku-

kuk, Lácha, Švojgr a Sylva Rajtrová tolik štěstí neměli. 

On se ale vrátil. Vynechal septimu, dokončil oktávu 

a ještě v roce 1945 odmaturoval. Akademický slib 

na Právnické fakultě v Praze složil v červnu 1946. 

Pokračování na www.kampocesku.cz.

Pro Památník Terezín Luděk 

Sládek

Přežít tři koncentráky

Dodnes o svých ro-

dičích Evžen mluví jako 

o zlaté mámě a zlatém 

tátovi. Vděčí jim za 

mnohé a zvláště za to, 

že ho odmalička vedli 

k  hudbě, sportu v  so-

kole a sebepoznání ve 

skautu. Ve školním roce 

1935/1936 nastoupil 

jako žák páté třídy na 

roudnické reálné gymnázium, tedy do jakéhosi 

přípravného ročníku, ze kterého pak postoupil do 

primy (6. třída základní školy). Tady ho „objevil“ uči-

tel hudby Jaromír Klobouk, který obsadil Evžena do 

jedné z hlavních rolí dětské opery Ogaři českého 

skladatele Jaroslava Křička, kterou žáci gymnázia 

nastudovali.

Obsazení Sudet a rostoucí protižidovské nálady 

vyvolávaly v Evženově otci obavy. Proto se ve snaze 

zachránit rodinný majetek s manželkou formálně 

rozvedl. Po zabrání továrny nacisty zůstali Evžen se 

sestrou a maminkou v její menší části, ale tatínek 

se raději odstěhoval kvůli tzv. „vlajkařům“ (členové 

fašistického hnutí v tehdejším Československu). Za-

čal dojíždět do Prahy za prací, kde vykonával jako 

Žid jen podřadné práce. Koncem roku 1942 skončil 

v  transportu do terezínského ghetta, odkud byl 

zakrátko transportován do východního Polska, do 

vyhlazovacího tábora Treblinka, kde zemřel v ply-

nové komoře. 

Bylo 20. června 1942, poslední vyučovací ho-

dina a Evžen i jeho spolužák Kubík se už těšili na 

odpolední debl ve volejbalu. Nevěděli, že němec-

ké protektorátní četnictvo spolu s příslušníky kla-

denského gestapa obsadili budovu roudnického 

gymnázia. Tedy dokud se neotevřely dveře, kterými 

do třídy vstoupili ředitel školy spolu se dvěma eses-

many. Studenti sexty (studentky zůstaly ve třídě) 

museli opustit třídu a odejít na dvůr, kde je spolu 

se studenty a studentkami septimy naložili do aut 

a odvezli do Malé pevnosti Terezín. 

V Malé pevnosti Terezín stáli v úmorném hor-

ku dlouhé hodiny čelem ke zdi a čekali na výslech, 

který vedl česky mluvící vyšetřovatel kladenského 

gestapa Fekl. Ten dokola jen opakoval, co říká Evžen 

na atentát na Heydricha nebo jestli zná oberlehrera 

Bauera. Evžen netušil, že pro zatčení roudnických www.pamatnik-terezin.cz

 Evžen Basch

Třídní tablo, pod ostnatým drátem jsou věznění studenti

Práce vězňů na nádraží v Ústí nad Labem
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Zoo byla založena roku 1904 a až do roku 1931, 

kdy vznikla zoo v Praze, byla ta liberecká jedinou 

u nás. V  letošním roce se také můžete poprvé po 

letech vydat na obnovenou Libereckou výšinu. Vý-

letní restaurace s vyhlídkou byla nákladně oprave-

na a její podoba se vrátila do stavu po její výstavbě 

před více než sto lety. Mimochodem, za Libereckou 

výšinou již začíná jizerskohorské pohoří se stejno-

jmennou chráněnou krajinnou oblastí.

Na druhém, západním okraji Liberce, v Národ-

ní přírodní rezervaci Karlovské bučiny, před dvě-

ma lety dokončily Lesy České republiky naučnou 

stezku, jejímž hlavním cílem je co nejvíce přiblížit 

návštěvníkům tuto zajímavou a  cennou lokalitu. 

Stezka je dlouhá 3,5 kilometru a nachází se na ní 

celkem šest zastavení s  infotabulemi, altánem 

i  studánkou. „První zastavení najdete u  železniční 

stanice Karlov pod Ještědem. Od něho vede ces-

ta pozvolna vzhůru až k  nejvyššímu bodu stezky, 

k rozcestí Zelená lavice, kde jsme nechali postavit 

odpočinkový altán,“ poznamenává Ludvík Řičář, ře-

ditel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec.

Nejvýznamnější červnovou libereckou akcí je 

tradiční Liberecký jarmark se zajímavým progra-

mem pro malé i velké a samozřejmě nepostrada-

telnými trhoveckými krámky. Mezi hosty bude 

i Kateřina z Redernu. Přijíždí každý rok s početnou 

družinou zkontrolovat poddané a  dohlédnout na 

poctivost libereckých trhovců, kteří své krámy roz-

prostřou před historickou radnicí. Po dni plném 

různých akcí na všechny čeká působivá večerní 

ohňová show.

Vedle libereckých cílů je na dosah z krajského 

města například Trojzemí s cyklostezkami, kde bě-

hem odpoledne můžete navštívit tři státy – Česko, 

Polsko a Německo. Můžete se též vydat na výlet za 

historií, ať již to jsou Trosky nebo zámek Sychrov, 

nebo za přírodou – například do blízkého Českého 

ráje nebo třeba k Máchovu jezeru.

Městské informační centrum Liberec
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel.: +420 485 101 709
e-mail: mic@infolbc.cz
www.infolbc.cz
www.liberec.cz

Červen v Liberci s jarmarkem
Liberec nabízí spoustu možností pro pěší a cyklistické výlety jak po městě, tak po 
jeho blízkém i vzdálenějším okolí. V samotné metropoli severu stojí za pozornost 
hned několik zajímavých cílů, ať už je to například vysílač Ještěd nebo jedna 
z nejvýznamnějších botanických zahrad u nás či sousedící zoo, která je nejstarší 
v českých zemích. 

unikátní kód, který nahlásí při své návštěvě a  zís-

ká zvýhodněné vstupy do zámků, muzeí, sportov-

ních zařízení, zooparku a dalších asi 30 turistických 

atraktivit a služeb v oblasti Dolního Poohří a Kruš-

nohoří. Třetí novinkou 4K karty je pouze její jeden 

typ, a to 3denní, platí tedy 1. den dle aktivace a ná-

sledně 2. a 3. den 24 hodin a s cenovým rozpětím 

190–590 Kč. Nejde tedy o klasickou papírovou kar-

tu, ale jedná se spíše o virtuální kartu, která je první 

svého druhu v  naší republice. Zároveň jsme sami 

zvědavi na počet využití a zda návštěvníci budou 

spokojeni s tímto systémem. Pokud se osvědčí, tak 

bychom jej rádi rozšířili do dalších oblastí Ústecké-

ho kraje. Další informace naleznete na www.4kkar-

ta.cz.

Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s.
sídlo: nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
provozovna: Sladovna – Masarykova 356, 438 01 Žatec
mobil: +420 731 086 714
e-mail: info@dolnipoohri.eu
www.facebook.com/DolniPoohri
www.branadocech.cz
www.dolnipoohri.eu

Tou první je pře-

jmenování na 4K 

kartu. Ptáte se proč? 

Odpověď je snadná. 

Číslice 4 totiž zna-

mená počet kamenů 

v  logu projektu Brá-

na do Čech, a  pro-

tože naše destinace 

vznikla díky tomuto 

projektu, úzce s  ním 

spolupracuje a  záro-

veň nese i  jeho logo. 

Další změnou je nový 

systém, který využívá 

IT technologií. Naší 

snahou byla jedno-

duchá dostupnost 

karty a  její pořízení. 

Návštěvník tedy zašle 

SMS zprávu ve tvaru 

DADP na číslo 90206 

a  následně obdrží 

Novinka Dolního Poohří – 4K karta
Někteří turisté znali 3K kartu, což byl společný produkt měst Kadaň a Klášterec 
nad Ohří. Destinační agentura Dolní Poohří tento úspěšný produkt v loňském roce 
převzala a v letošním roce provedla několik jemných změn. 

Pořízení systému a prezentace 4K karty je podpořeno 
z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje – 
Fond malých projektů Cíle3/Ziel3 2007–2013) 
prostřednictvím Euroregionu Krušnohoří v rámci projektu 
„Historická místa a města Euroregionu krušnohoří – Dolní 
Poohří a Saigerhütte Olbernhau“ č. 0636.02/190213/1/06.
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Z Jizerských hor 
do Českého ráje po 
stopách manželů 
Scheybalových
Naučná stezka Jany a Josefa V. 
Scheybalových nese jméno 
významných místních národopisců, 
jejichž odkaz spadá daleko za hranice 
Libereckého kraje. 

Stezka je 20,5 km dlouhá a spojuje dva rozdíl-

né regiony – drsnější Jizerské hory, kde se Josef V. 

Scheybal narodil, s  Českým rájem, kde se rodily 

počátky jeho budoucí profesní dráhy. Má celkem 

25 zastavení a dvě části. První vede místy, která na-

bízejí kouzelné pohledy na město Jablonec a Jizer-

ské hory, panoramata Ještědského hřbetu a Pelíko-

vic. Druhá část vede od rozhledny Kopanina přes 

malebnou zříceninu hradu Frýdštejn a Vazovecké 

údolí do Dlaskova statku v  Dolánkách u Turnova. 

Stezka je značena symbolem naučné stezky a  je 

vhodná pro všechny věkové kategorie. 

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.
Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec n. Nisou
tel.: +420 483 356 201 
mobil: +420 774 667 677
e-mail: info@jablonec.com
www.jablonec.com

První část expozice, nazvaná „Cesta za vínem“, 

interaktivní formou mapuje historii výroby vína 

v  Čechách. Návštěvník si zde může kromě jiného 

vyzkoušet atmosféru vinného sklepa či předstou-

pit před krále Karla IV. a  naslouchat jeho slovům. 

Druhá část prezentuje jednotlivá česká vinařství. 

Zájemci mohou navštívit i  degustační prostory 

s původní kamennou dlažbou a klenutými stropy 

navazujícími na sklepní prostory, v nichž se nachází 

archiv vín. 

Vína již neodmyslitelně patří k městu Litoměři-

ce. S cílem propagovat české vinaře se u nás usku-

teční 15. června Litoměřický hrozen, degustační, 

soutěžní a prezenční výstava několika desítek vina-

řů. Lahodné moky budou moci návštěvníci nejen 

ochutnat, ale i zakoupit (vstupné 100 Kč). 

PROGRAM
10.00 zahájení

13.00 slavnostní předávání cen

14.00–16.00 Áda Škarda Band

16.00–17.00 Veselý lidi

17.00 křest knihy fotografi í Litoměřická panora-

mata 

20.00–21.00 Veteran Jazz band

Hrad Litoměřice 
Tyršovo náměstí 68 
412 01 Litoměřice 
tel.: +420 416 536 155
www.litomerice-info.cz
www.hradlitomerice.cz

Setkáváme se o  víkendech na nejzajímavěj-

ších místech Chomutova, jako je Bezručovo údolí, 

Kamencové jezero, zoopark, Aquasvět nebo jezu-

itský areál, na jednotlivých akcích, které jsou plné 

zábavy, dobrodružství, sportu i  hudby… A  co je 

nejlepší – za účast vyhrávají rodiny skvělé ceny! 

Tak jestli nechcete o  víkendech jen sedět doma, 

vyrazte do Chomutova. Pobavíte se, poznáte krá-

sy našeho města na úpatí Krušných hor i si najde-

te spoustu kamarádů. A  jaké akce nás letos ještě 

čekají? Koukněte se na náš web 

www.rodinnezapoleni.cz, vyplňte 

přihlášku, sbalte rodinu a dorazte 

do Chomutova. Budeme se na vás 

těšit!

Rodinné zápolení – ROZA 
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
tel.: +420 474 637 488
e-mail: info@rodinnezapoleni.cz
www.rodinnezapoleni.cz

Přijeďte do Hradu Litoměřice za vínem 
Bývalý gotický hrad pocházející ze 13. století je perlou královského města 
Litoměřice. Nachází se přímo v jeho historickém jádru. Srdcem hradu je pak 
interaktivní expozice věnovaná českému vinařství, která je turistickou atrakcí 
nejen pro milovníky dobrých vín. 

S Rózou a Rozmarýnkem se rodiny 
v Chomutově nenudí
Seznamte se prosím. Jsem koza Róza a toto je můj mladší bráška kozlík 
Rozmarýnek. Jsme maskoti chomutovské soutěže pro rodiny s dětmi Rodinné 
zápolení, která již třetím rokem baví rodiny z celého širého okolí.
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Vítejte v Královéhradeckém kraji plném 
kouzelných míst a pohádkových bytostí
pro děti i dospělé!

Pohádková stezka v  královéhradeckých měst-

ských lesích. Seznamte se v krásné přírodě s de-

seti pohádkami, soutěžte a  plňte zajímavé úkoly 

a  poznejte řadu lesních ponaučení a  zajímavostí. 

www.mestske-lesy.cz

Pohádková stezka zámeckým parkem zámku 

Karlova Koruna v  Chlumci nad Cidlinou – dva 

pohádkové okruhy v malebném zámeckém parku. 

Pomozte vílám starat se o přírodu a pečovat o zdra-

ví zvířat a rostlin. www.kinskycastles.com

Pohádková výstava „Do Krakonošova“ – Svobo-

da nad Úpou

Výstava krkonošských skřítků a  pohádkových 

postaviček, které znáte z  večerníčku – Krakonoš, 

Kuba, Anče, hajný, Trautenberk. Přijeďte se podívat 

na Zlatodůl, Věštírnu, Čertův mlýn či Trutnovského 

draka s  rytířem Albrechtem. Součástí výstavy je 

i dětská herna, kavárnička a suvenýry. 

www.dokrakonosova.cz

Za pohádkou do Krkonoš na Pomezní Boudy

Krkonošské pohádky spisovatelky Marie Kubátové 

vás provedou tichou přírodou s  volně pobíhající 

zvěří, přes vrchy a  údolí. Odměnou vám budou 

dětské houpačky a  prolézačky a  na konci dřevě-

Putujte a toulejte se pěšky, na kole či parním vla-

kem okolo hradů a  zámků, tajemných skalních 

měst a údolí. Anebo se nechte unést do pohádky…

Navštivte velkolepý festival „Jičín – město pohád-

ky“ (11.–15. 9. 2013), vydejte se do tohoto pohád-

kového města za Rumcajsem, Mankou a Cipískem 

do jejich ševcovny, pobavte se v Galerii Rumcajsův 

svět a v Muzeu hry. Nebo se zúčastněte putování 

„S krajánkem za mlýny Jičínska“ s výkladem profe-

sionálního průvodce (6. dubna – 24. srpna 2013). 

www.pohadka.cz

Vydejte se „Za fi lmem a pohádkou do Českého 

ráje“. Podívejte se na místa, která si fi lmaři vybrali 

k natáčení známých a oblíbených fi lmů a pohádek, 

jako S čerty nejsou žerty, Jak dostat tatínka do po-

Putování pohádkovým Hradcem Králo-

vé. V domech, uličkách a zákoutích tohoto 

malebného města žijí roztodivné bytosti. 

Vydejte se na putování s  vílou Pralinkou, 

se skřítkem Buchtičkou nebo s vílou Orlič-

kou. Díky roztomilým maňáskům se s míst-

ními skřítky a  vílami seznámíte osobně. 

www.ic-hk.cz

www.hradecko.eu

né ocenění trvalé hodnoty – „Maloúpský groš“. 

www.pohadkova-stezka.cz 

Pohádkové toulání nejen ve Špindlerově Mlýně

Mlynářovy toulky – den plný her a  pohádkové 

toulání vás očekává 6. 7. 2013 ve Špindlerově Mlý-

ně. A v květnu se můžete vydat na Farmářské slav-

nosti do Klášterské Lhoty. www.krkonose.eu

Využijte vytipované trasy pro rodiny s  kočárky 

a  malými dětmi po nejvyšších českých horách! 

Hory zážitků jsou přístupné všem. Popisy tras, zá-

bavné parky a dětská hřiště v Krkonoších najdete 

na www.krkonose.eu.

www.krkonose.eu

lepšovny nebo Princ Bajaja. www.cesky-raj.info; 

www.ceskyrajdetem.cz

Navštivte hrady a zámky v Českém ráji, některý-

mi z  nich vás provedou pohádkové bytosti, jinde 

uvidíte rytířské souboje, okusíte středověk a proži-

jete spoustu dalších nezapomenutelných zážitků. 

Spoustu takových programů nabízí např. hrad 

a zámek Staré Hrady, zámecký resort Dětenice

či hrad Kost. www.cesky-raj.info

Relaxujte při výpravách Za pověstmi Českého 

ráje, při procházkách skalními městy, bludišti 

a údolími a kochejte se krásou českorajské přírody. 

www.cesky-raj.info

www.cesky-raj.info

Putování pohádkovým Hradeckem

Krakonošovy Krkonoše

Český ráj – nechte se unést do pohádky…
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www.kralovehradeckyregion.cz

Zámky Kladského pomezí – Navštivte romantic-

ký renesanční zámek s okouzlující zahradou v No-

vém Městě nad Metují, přenocujte v zámeckých 

pokojích a setkejte se s černou paní novoměst-

skou. Vyšlápněte si k zámku v Náchodě a pozdrav-

te se s medvědími kamarády Dášou a Ludvíkem. 

Nezapomeňte na zámecký areál i „Barunčinu ba-

bičku s dětmi“ v Ratibořicích. www.zameknm.cz; 

www.zamek-nachod.cz; www.zamek-ratiborice.cz

Skály a skalní stěny – Vydejte se prozkoumat 

skalní bludiště na Ostaši. Pohádkový přírodní 

svět i  adrenalin hledejte v  Adršpašsko-tep-

Safari v Zoo Dvůr Králové – je jedním z nej-

významnějších chovatelů afrických zvířat na 

světě. Kromě tradičních prohlídek a safari vám 

nabídne i tzv. zážitkové programy, např. Ošet-

řovatelem v  zoo na jeden den, Zoo zadními 

vrátky, Večerní safari, nebo Po zoo s  průvod-

cem. www.zoodvurkralove.cz 

Barokní areál Kuks – Národní kulturní pa-

mátka vybudovaná hrabětem F. A. Šporkem. 

Z  původně velkolepého areálu působí na 

návštěvníky přímo magnetickou silou roz-

sáhlý hospital Kuks se sochami M. B. Brauna 

(soubor soch Ctností a  Neřestí), zahradou, 

Lanový park Deštné v  Orlických horách – 

Dopřejte si adrenalinový zážitek a  navštivte 

Lanový park. Naleznete zde jak  okruh, který 

je určen dětem, tak různě složité okruhy pro 

dospělé. Pro děti je v  parku připravena také 

bungee trampolína, dětská lanovka, pískoviš-

tě se skluzavkou a menší lezecká stěna. A tro-

chu pravého vzrušení můžete zažít, pokud si 

zapůjčíte čtyřkolky, horské tříkolky či terénní 

koloběžky. www.lanovyparkdestne.cz

Pohádkový les Včelný – Projděte se pohád-

kovým lesem Včelný nedaleko Rychnova nad 

Kněžnou. Trasa je dlouhá cca 5 km a čeká vás 

na ní 26 zastavení. Každé místečko v  lese se 

snoubí s  nějakou příhodou nebo legendou. 

lických skalách a  Broumovských stěnách. 

www.adrspach.cz; www.broumovskesteny.cz

 Muzea hry – A když vás překvapí nepříznivé 

počasí, vydejte se podívat do nového Muzea 

papírových modelů či Muzea stavebni-

ce Merkur v Polici nad Metují, které zabaví 

nejen děti, ale i  rodiče. www.mpmpm.cz; 

www.merkurpolice.cz

www.kladskepomezi.cz

barokní lékárnou, kostelem Nejsvětější Tro-

jice, hraběcí hrobkou a  Galerií českých vín. 

www.zkuskuks.cz

Kam na výlet? – Projeďte se bohatou sítí cyklo-

tras nebo se projděte po naučných stezkách ur-

čených pro celou rodinu: naučná stezka K. J. Er-

bena, Po stopách K. V. Raise, Lesem Království, 

Braunův Betlém, Holovousova stezka, Zvičinské 

vyhlídky či Ovocná stezka anebo si projeďte 

nově otevřený úsek Labské stezky Hradec krá-

lové – Kuks. www.podkrkonosi.eu 

www.podkrkonosi.eu

Navíc zde najdete plno tajuplných míst s pří-

běhy o  lesních strašidlech i  o  skutečných li-

dech. www.mojeorlickehory.cz

Zámek Potštejn – Nenechte si ujít prohlíd-

ku zámeckých interiérů, prohlídku Bubákova 

(sklepení) či Pohádkova, který tu čeká na ty 

nejmenší. Hrané prohlídky v  barokních kos-

týmech vás nadchnou a poučí zároveň. Navíc 

se můžete zúčastnit i nezapomenutelné noč-

ní prohlídky, při které nahlédnete do noční-

ho života zámeckých pánů a dam z poloviny 

18. století. www.zamekpotstejn.cz

www.mojeorlickehory.cz

Kladské pomezí nejen pro děti

Podkrkonoší – jdete tím 
správným směrem

Vandrování po Orlických horách 
a Podorlicku – pro rodiny s dětmi
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Kalendář připravovaných akcí
8. 6. Mezinárodní sraz Moskvičů 

Masarykovo náměstí a dopravní hřiště Náchod-Bě-

loves (www.moskvice.adamek.cz)

14. 7. Mistrovství Evropy závodů vozítek 

s pedály

od 13.30 hodin – Masarykovo náměstí (www.slapa-

civozitka.cz)

10.–11. 8. Svatovavřinecká pouť

tradiční pouť s bohatým programem, kde vystoupí 

Maxim Turbulenc (www.mestonachod.cz)

7.  9. Náchodské Kuronské slavnosti – zámek

Celodenní kulturní program s  trhy, host večera 

D. Hůlka a L. Brabec (www.mestonachod.cz)

www.mestonachod.cz

Rodiče a děti, děti a rodiče, pokud si chcete užít 

legraci a  přitom se dozvědět mnoho zajímavostí, 

vydejte se letos do Teplických skal. Jako kaž dé mís-

to, kde se v dobách více i méně dávných schovávali 

lidé před vrchností, darebáci před spravedlností 

a  nadpřirozené bytosti před lidmi, i Teplické ská-

ly ukrývají nejeden poklad, který tu jejich dřívější 

obyvatelé zapomněli. Pokud se chcete zapojit do 

jeho hledání, poproste na pokladně Teplických 

skal o „tajnou mapu“ a pokuste se za pomoci indi-

cií objevit některý z pokladů, kterých se tu dá najít 

bezpočet. 

Během svého pátrání uvidíte mnoho skalních 

útvarů různých podob a  tváří, projdete pod skal-

ními stěnami, protáhnete se úzkými soutěskami, 

v Sibiři možná narazíte na zbytky sněhu a hlavně si 

užijete spoustu zábavy. Ti odvážnější z vás mohou 

vystoupat na zříceninu hradu Střmen, ze které je 

krásný výhled do dalekého okolí. 

Více informací naleznete na www.teplickeskaly.com.

TEPLICKÉ SKÁLY, s. r. o.
Turistické informační centrum 
Teplice nad Metují
Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují
tel.: +420 491 581 197
mobil: +420 775 761 003
e-mail: info@teplickeskaly.com
www.teplickeskaly.com

Náchod – město 
sportu i zábavy
Město Náchod leží na východě Čech 
při hranici s Polskem. Je městem se 
spoustou historických památek a nabízí 
pestré sportovní i kulturní vyžití. 
Ubytovací kapacity jsou dostatečné 
a více se o nich dozvíte na 
www.mestonachod.cz nebo 
www.kladskepomezi.cz. 

Za pokladem Teplických skal
„Kruci-písek (a že ho tady je), jak jen to ten Permoník na začátku říkal. Kolem 
schodů na hrad, u Perníkářky rovně, za Skalní nevěstou doprava, anebo to mělo 
být doleva? Hlavně nevzbudit Golema a někde u Skalní koruny to musí být. No, ale 
tady žádný poklad není! Tak ještě jednou…“

… náchodský zámeček vršku kulatého
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zorně hledat, může ji najít. Klopotovské údolí skrývá 

mnoho dalších tajemství, ale to už se musíte při-

jet podívat sami! A jestli máte rádi přírodu, určitě 

přijměte pozvání do nové přírodovědné expozice 

Městského muzea s interaktivním programem.

Městské informační centrum
tel.: +420 491 472 119
mobil: +420 731 627 741
www.novemestonm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz
www.facebook.com/micnovemesto

V první oboře žije početná rodina divočáků, 

sedmiletý kňour vážící 250 kg se svou početnou 

rodinou. O dvě stě metů dál v obůrce s laněmi a dvě-

ma letošními koloušky kraluje jelen Matěj, osm roků 

starý dvanácterák, který přiběhne na zavolání a žere 

z ruky. Odtud můžete pokračovat dál proti proudu 

potoka. Po cestě na vás čeká mnoho dalších pře-

kvapení. Třeba Lesníkova studánka, u které potkal 

mladý čert krásnou čarodějku. Ta před ním utíkala 

a čert při jejím stíhání zanechal nedaleko studánky 

otisk své podkovy – čertovy šlápoty. Kdo bude po-

Hrátky se zvířátky
Nové Město nad Metují je návštěvníky vyhledávané především pro svou 
jedinečnou renesanční krásu. Když však sejdete z historického náměstí, zhruba po 
10 minutách chůze přijdete do Klopotovského údolí. Hned zkraje údolí minete dvě 
obory s lesní zvěří a voliéru s ptactvem.

Vrchlabí, vstupní 
brána Krkonoš
Vydejte se na prohlídku vrchlabských 
památek s průvodcem. Nejzajímavější 
a běžně uzavřené památky – věž 
kostela sv. Vavřince, klášterní kostel, 
vrchlabský zámek a Morzínská kaple – 
jsou dostupné každé pondělí a každý 
čtvrtek během letních prázdnin. 
Prohlídky začínají ve 12, 14 a 16 hodin 
v Regionálním infocentru na náměstí.

Naučná stezka Za krásami Vrchlabí je nená-

ročnou procházkou, která vás provede malebným 

horským městem i blízkým podhůřím Krkonoš. Na 

2 km dlouhé stezce se seznámíte se zdejšími zají-

mavostmi. Projdete srdcem města kolem domu 

se sedmi štíty, dále kolem historických domků, 

kláštera a  v  zámeckém parku se můžete zastavit 

u  rybníčku s kačenkami. Pokud ze stezky odbočí-

te, můžete navštívit nejstarší kamennou rozhlednu 

v Krkonoších na Žalém, zastavit se u staré kovárny 

či na dětském hřišti.

Jste-li dobrodružnější povahy, pak doporuču-

jeme vyzkoušet zorbing, umělou horolezeckou 

stěnu, sjezd na terénních koloběžkách ze Žalého, 

vyjížďky v  kočáře, zažít vyhlídkový let nad měs-

tem, nebo se malebnou přírodou projet v  koň-

ském sedle.

Využijte Krkonošské cyklobusy, jejichž hlav-

ním přestupním místem je právě Vrchlabí. Nejez-

děte do kopce na kole! Vyjeďte si nahoru lanovkou 

či cyklobusem a užívejte si „Dlouhé sjezdy“ až do 

Vrchlabí. Mapu a popis tras získáte v infocentru.

Regionální infocentrum 
Krkonoše ve Vrchlabí
tel.: +420 499 405 744 
e-mail: info@krkonose.eu 
www.muvrchlabi.cz 
www.krkonose.eu

Bikearena Krkonoše
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Staň se lovcem indicií a ulov 
si sběratelskou raritu

Jak dobře znáte Železné hory? Turistická infor-

mační centra oblasti Chrudimsko-Hlinecko si pro 

vás ve spolupráci s Národním geoparkem Železné 

hory připravila honbu za pokladem. K tomu, abys-

te se k pokladu dostali, musíte odhalit heslo, které 

se ukrývá v  tajence. Soutěž vás nebude nic stát, 

pouze čas a někdy trochu námahy při přemýšlení 

nad jednotlivými úkoly. Pro úspěšné odhalení hes-

la musíte navštívit dostatečný počet soutěžních 

okruhů. Někomu budou stačit třeba tři, někdo na-

vštíví všechny. Okruhů je celkem 13 a každý z nich 

vás zavede na zajímavá místa Národního geoparku 

Železné hory. Pro deset vylosovaných je připra-

vena sběratelská geologická odměna. Soutěže se 

účastní tato Informační centra: Chrudim, Slatiňa-

ny, Heřmanův Městec, Třemošnice, Seč, Chotěboř, 

Hlinsko, Nasavrky, Skuteč, Chrast, Proseč a  Ždírec 

nad Doubravou. (www.navstevnik.cz)

Informační centrum města Chrudim
Resselovo náměstí 1, 537 01 Chrudim
tel.: 469 657 821, 773 993 333
e-mail: info@chrudim-city.cz
www.navstevnik.cz

V  rámci projektu Chrudim – město tří muzeí 

si tu pro vás připravili zajímavý program, po jehož 

absolvování si budete moci odnést část tajem-

ného dominikánského pokladu. Co musíte udě-

lat? Zakoupit si v  jednom ze zúčastněných muzeí 

nebo v turistickém informačním centru dvoudenní 

společnou vstupenku, která vám umožní za zvý-

hodněnou cenu navštívit Regionální muzeum, 

Muzeum loutkářských kultur i Muzeum barokních 

soch. Jako bonus ke vstupence obdržíte tištěného 

průvodce „Tři klíče k chrudimskému pokladu“. Poté 

budete postupovat podle mapy a plnit jednotlivé 

úkoly. Po návštěvě každého muzea získáte klíč. 

Pokud budete úspěšní, získáte všechny tři klíče 

a  dojdete do cíle své cesty, budete mít možnost 

ode mknout chrudimský poklad a odhalit jeho ta-

jemství. Zvýhodněnou dvoudenní vstupenku do 

tří muzeí včetně průvodce hrou s  honbou za po-

kladem lze zakoupit v letní sezoně od 1. června do 

30. září. (www.mesto3muzei.cz)

Když malí nevědí, 
velcí poradí…

1. Jaké stálé expozice nabízí Regionální mu-

zeum v Chrudimi?

a) Mozaika z  dějin regionu, Kamenictví na 

Chrudimsku, Umělecké řemeslo

b) Mozaika z dějin regionu, Alfons Mucha – pla-

káty, Po stopách Keltů, Dějiny vápenictví na 

Chrudimsku

c) Mozaika z dějin regionu, Alfons Mucha – pla-

káty, Umělecké řemeslo, Umělecký plakát

2. Ve kterém roce bylo otevřeno Muzeum 

barokních soch v Chrudimi? 

a) 1965

b) 1992

c) 2011

3. Jakou novou stálou expozici nabízí od 

tohoto roku Muzeum loutkářských kultur 

v Chrudimi?

a) Loutky z ostrova Bora Bora

b) Magický svět loutek

c) Loutky bez drátů a nití

4. Kolikrát byla unikátní rozhledna Bára 

v  Rekreačních lesích Podhůra u  Chrudimi 

zničena tornádem?

a) ani jednou

b) jednou

c) dvakrát

5. Co zázračného naleznete na hlavním ol-

táři v  kostele Nanebevzetí Panny Marie na 

chrudimském Resselově náměstí?

a) obraz sv. Salvátora

b) truhličku s  kusem kosti sv. Jana Nepomuc-

kého

c) svatý grál

?
Pokud znáte správné odpovědi, napište 

nám do 15. 6. na adresu redakce nebo na 

souteze@kampocesku.cz. Pro 10 autorů 

správných odpovědí máme pěkné dárky 

věnované městem Chrudim. 

Sledujete rádi dobrodružné fi lmy s nádechem tajemna ve stylu Šifry mistra 
Leonarda? Tak neváhejte a vydejte se s celou rodinou do historického města 
Chrudimi. 

Najděte tři klíče 
k pokladu 
ve městě tří muzeí
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je prožívá s  rodinou – rodiči a  malým bráškou – 

a se svou nejlepší kamarádkou. Ale v noci má sny, 

v nichž se přenáší do dávné historie města a po-

tkává lidi, které dosud neznala. Dokonce řeší i ne-

lehké úkoly a pomáhá spravedlnosti, stává se totiž 

princeznou ze zámku. Jsou to opravdu tak živé sny, 

nebo se přenáší v  čase a  prožívá zcela nevšední 

dobrodružství? 

Navštivte i vy malebný Fulnek a zažijte zde své 

malé dobrodružství.

Tipy na léto
1. 6.  Pohádkový les – procházka zámeckým 

lesoparkem s pohádkovými postavičkami

do 9. 6. Výstava Kurt Kaindl: Cesty po zemi ni-

koho (kostel sv. Josefa)

do 9. 6. Výstava Dialogy – život řádů (kostel sv. 

Josefa)

7. a 21. 6. Klub deskových her (kostel sv. Josefa)

14.–16. 6. X. ročník výstavy patchworku (kostel sv. 

Josefa, kaple sv. Rocha…)

20. 6.  Tváře města – výstava fotografi í z Mezi-

národního sympozia 2012 

22. 6. XX. den města Fulneku (zahrada Měst-

ského kulturního centra)

6.–8. 9. Dny evropského dědictví (kostely ve 

Fulneku a v Jerlochovicích, Památník JAK)

14. 9. Fulnečka, letní hudební multižánrový 

festival – Michal Hrůza a  kapela Hrůzy, Kreyson 

a další (zahrada Městského kulturního centra)

Barokní perla 
Moravského 
Kravařska 

Jak se to daří, můžete posoudit na prohlídce 

městské naučné stezky „Člověče, zastav se…“, se-

znamující návštěvníka s  historií, významnými pa-

mátkami a  osobnostmi Fulnecka. Trasa je dlouhá 

2,5 km a vede městskou památkovou zónou a zá-

meckým lesoparkem. Cestou navštívíte Památník 

J. A. Komenského, který dokumentuje život a dílo 

významného světového pedagoga a  fi losofa, ba-

rokní chrám Nejsvětější Trojice i areál Žákovského 

háje. Ve výstavních prostorách kostela sv. Josefa 

zhlédnete výstavu ze života církevních řádů. Pro-

cházku můžete zakončit příjemným posezením 

v zahradní restauraci Městského kulturního centra 

nebo v  Kavárně Fulnek nad jahodovým pohárem 

princezny Terezky. Zajímavým zpestřením může 

být návštěva Relaxka, nově otevřeného wellness 

a  fi tness centra, popř. blízkého celoročně provo-

zovaného areálu Hei park v Tošovicích, který nabí-

zí volnočasové aktivity pro celou rodinu. Novinkou 

letošního léta je možnost pořádání svatebních 

obřadů v  krásných prostorách zámecké zahrady 

a přilehlého altánu. Návštěvníci města mohou vy-

užít i nabídku prohlídky města s průvodcem či po-

hádkovou bytostí Terezkou, princeznou z Fulneku. 

Desetiletá Terezka je hlavní hrdinkou pohád-

kové knížky Milana Barboříka „Terezka, princezna 

z Fulneku“. Bydlí sice ve Fulneku, malebném měs-

tečku na severní Moravě, ale mohla by bydlet kde-

koliv jinde. Terezce právě začaly prázdniny a  ona Ilu
st
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Fulnek leží na území jedné z větví tzv. Jantarové stezky, spojující Středozemí 
s Pobaltím. V letošním roce si připomene 720 let od první písemné zmínky o něm. 
Současné město Fulnek podporuje rozvoj cestovního ruchu a opravy kulturních 
památek. 

Když malí nevědí, 
velcí pomohou
1. Jak se jmenuje kamarádka hlavní hrdinky 

z knihy „Terezka, princezna z Fulneku“? 

a) Míša

b) Bára

c) Jana

2. Napište jméno rodačky z Fulneku, vítězky 

Wimbledonu z  roku 2011 a  kmotry pohád-

kové knížky „Terezka, princezna z Fulneku“. 

a) Klára Zakopalová

b) Martina Navrátilová

c) Petra Kvitová

3. Z  kterého roku je první písemná zmínka 

o Fulneku? 

a) 1293

b) 1313

c) 1203

? 
Své odpovědi nám můžete posílat do 

15. června na adresu redakce nebo na 

soutěže@kampocesku.cz. Pro tři autory 

správných odpovědí máme pěkné dárky 

z Městského informačního centra Fulnek.

Městské informační centrum
Sborová 61, 742 45 Fulnek
tel.: +420 556 713 713, fax: + 420 556 713 710
e-mail: mic@fulnek.cz
www.fulnek.cz, www.ic-fulnek.cz
www.mkcf.cz, www.comeniusfulnek.cz
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Zveme vás do Telče, do města šťastných lásek, 

s duchem renesance plného pohostinných lidí, ne-

přeberného množství různorodé muziky, dobrého 

piva, starých příběhů, pověstí a pohádek. Ať přije-

dete kdykoliv, najdete si to své – fascinující večery 

na Prázdninách v Telči, historické slavnosti, kde se 

na náměstí nebo u kašny potkáte se Zachariášem 

z Hradce a jeho chotí, anebo navštívíte zámek. Ne-

ohromíme vás výčtem majitelů zámku, ale připo-

meneme vám některé jeho hosty, které určitě zná-

te. Odkud? Přece z  fi lmových pláten. Kouzelníka 

Olivu s  jeho bystrozrakým kocourem, zpívajícího 

zahradníka, jinak prince Miroslava z Pyšné princez-

ny, a Honzu s Markýtkou z pohádky Z pekla štěstí si 

určitě pamatujete. Přesvědčte se o tom, že telčský 

zámek není jen historie, umělecké slohy, ale také 

svět fi lmů.

8.–9. 6. Pohádkový víkend v Telči, víkend plný zá-

bavy pro děti a jejich rodiče

26. 7. – 11. 8. Prázdniny v Telči a Léto s párou, víken-

dové výletní jízdy historického parního vlaku

15.–17. 8. Staročeský, Pohádkový a Renesanční den 

na Historických slavnostech Zachariáše z  Hradce 

a Kateřiny z Valdštejna

21.–24. 8. Balony nad Telčí, létání horkovzdušných 

balonů

www.telc.eu

Nedaleký zámek Litomyšl – památku UNESCO 

– speciálně kvůli dětem navštívila opět po letech 

paní Kajetána z Fünfkirchenu. Paní Jiřího Kristiána 

z Valdštejn-Vartemberku provede děti prohlídkou 

zaměřenou na každodenní dění na zámku. „Prohlíd-

ky s Paní Kajetánou“ jsou určeny primárně dětem 

z mateřských škol. 

Celým rodinám je naopak určen celoprázdninový 

maraton pohádek a pohodových koncertů na Tou-

lovcově náměstí. Toulovcovy prázdninové pátky slaví 

v letošním roce své patnácté narozeniny a ani děti, 

ani dospěláci se zde jistě nebudou nudit. Zahrát k na-

rozeninám nám přijede např. Jaroslav Uhlíř, Václav 

Koubek nebo skupina Neřež. A kdo věří na pohádky, 

může si v Klášterních zahradách pohladit naši kou-

zelnou rybku – kdo ví, třeba právě vám splní tři přání. 

Do projektu „Hrajeme si v Litomyšli“ výborně 

zapadá i naše „hra na lázně“. Již druhým rokem před-

stavujeme Litomyšl jako místo, kde lze obnovit své 

síly duševní. Nevěříte, že právě na duševní bázně 

jsou v Litomyšli lázně? Přijeďte se přesvědčit – pra-

menů zde máme víc než v klasických lázních. 

Inspirujte se Telčí renesanční i pohádkovou
Jsou města, která jsou nasvícena ze všech stran, a vy nevíte, kam se podívat, 
ale jsou městečka, kde při vstupu na náměstí zhlédnete neopakovatelnou 
divadelní scenérii měšťanských domů. Právě zde můžete zažít jedinečná setkání 
s pohádkovými bytostmi, historickými osobnostmi, ale i objevit kouzla, která vám 
vyrazí dech.

Hrajeme si v Litomyšli 
Výbornou zprávu máme pro malé holčičky a kluky i další milovníky hraček. 
Sběratelka MUDr. Dobromila Filová otevřela v Litomyšli soukromé Muzeum 
domečků, panenek a hraček. Na zámeckém návrší v tzv. novém pivovaru na vás 
čeká více než 600 panenek a přes 100 nádherných domečků. 

www.litomysl.cz 

Když malí nevědí, velcí poradí…
Z které fi lmové pohádky je instalovaná vý-

stava v Zámecké galerii v Telči?

a) Z pekla štěstí

b) Jak se budí princezny

c) Kouzelný měšec

? 
Svou odpověď připište k dalším 

odpovědím měst České inspirace 

a zašlete do 15. 6. na adresu redakce 

nebo na souteze@kampocesku.cz. Pro pět 

autorů správných odpovědí máme připraveny 

ceny věnované Českou inspirací.  

Když malí nevědí, velcí poradí…
Možná to nevíte, ale i  Litomyšl má lázně. 

Tipnete si, co se v nich léčí?

a) srdce 

b) duše

c) pohybové ústrojí 

? 
Svou odpověď připište k dalším 

odpovědím měst České inspirace 

a zašlete do 15. 6. na adresu redakce 

nebo na souteze@kampocesku.cz. Pro pět 

autorů správných odpovědí máme připraveny 

ceny věnované Českou inspirací. 
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Příroda a historie – výstavy
Areál Krajinky: otevřeno 6–22 hod., vstup zdarma

Chebský hrad: Výstava „Chebsko pod vládou 

Štaufů“ 

otevřeno 10–18 hod. (mimo pondělí), vstup 60, 

děti do 6 let zdarma, 6–15, studenti a  důchodci 

30 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 140 Kč

Kostel Zvěstování Panny Marie: Výstava „O životě 

a díle J. B. Neumanna“ 

otevřeno 10–12 a  13–17 hod. (mimo pondělí), 

vstup zdarma

Kulturní centrum Svoboda: Výstava „Historie kra-

jinných výstav v Chebu“ 

otevřeno denně 10–18 hod., vstup zdarma

Pozvánka pro rodiče s dětmi
8.–9. 6. Loutky – maňásci

9. 6. Procházka Krajinkou

15.–16. 6. Workshop kamenický pro mládež

19.–20. 6. Workshop malířský pro mladší děti

22. 6. Workshop „Plošné loutky“ pro mladší děti

28.–30. 6. Letní bláznění aneb Blázni z cirkusu...

7. 7. Pohádka v Krajince – Barbucha

18. 8. Pohádka v Krajince – O Sněhurce

23.–24. 8. Valdštejnské slavnosti

Více na www.cheb2013.cz.

Turistické infocentrum, Jateční 476/2, 350 00 Cheb 2
tel.: +420 354 440 302, e-mail: infocentrum@cheb.cz
www.tic.cheb.cz

Nenechte si ani ujít „Oživené prohlídky světničky“ 

(2.–7. 7. a 6.–11. 8.). 

Obdivujte poličské hradby, které v  délce 

1 220 m obepínají celé historické jádro města.

(www.cbmpolicka.cz) 

Centrum Bohuslava 
Martinů zve na výstavy
do 1. 9. Škola základ života – výstava, která vám 

dá nahlédnout nejen do hodiny přírodopisu na 

měšťanské škole počátku 20. století…

do 1. 9. Jiří Šalamoun a  Maxipes Fík – výstava, 

která vás zavede do kresleného světa Jiřího Šala-

mouna…

do 1. 9. Ma chère Charlotte – výstava o neobyčej-

ném životě Charlotty Martinů

do 1. 9. Něco pro kluky, něco pro holky – výstava 

pro všechny, kteří si rádi hrají…

Bavte se
3.–4. 8. Divadelní pouť na hradě Svojanově 

16.–18. 8. multižánrový Festival Polička 555 

16.–22. 9. Mime Fest – mezinárodní festival pan-

tomimy

Novinky a překvapení 
na hradě Svojanově 
Zveme vás do nově obnovených prostor hradu. Ve 

venkovním areálu jsou poprvé v historii zpřístup-

něny parkány podél vnějšího hradebního obvodu 

s  baštami a  vyhlídkovými altány. V  rámci okru-

hu A se můžete zcela nově projít po vyhlídkových 

terasách kolem empírového paláce a v rámci okru-

hu B uvidíte unikát hradu – obnovený dům zbroj-

nošů. Hradem vás provedou průvodci v dobových 

kostýmech.

www.policka.org 
www.svojanov.cz

Město Polička – 
„Navštivte, co jinde nenajdete!“
Rodnou světničku hudebního skladatele Bohuslava Martinů přímo 
ve věži kostela. Užijte si krásný výhled na město a neopakovatelnou atmosféru 
malé světničky, kde slavný hudební skladatel bydlel se svojí rodinou. 

Když malí nevědí, velcí poradí…
Víte, kde se narodil český hudební skladatel 

Bohuslav Martinů?

a) ve věži kostela svatého Jakuba

b) v domě č. 17 na poličském náměstí 

c) v domě pod hradbami městských střelců 

? 
Svou odpověď připište k dalším 

odpovědím měst České inspirace 

a zašlete do 15. 6. na adresu redakce 

nebo na souteze@kampocesku.cz. Pro pět 

autorů správných odpovědí máme připraveny 

ceny věnované Českou inspirací.  

Cheb – krajinné výstavy pokračují
Ta letošní má název „Příroda a historie Cheb 2013“ a její bohatá náplň je dobrým 
důvodem k návštěvě Chebu v letošní hlavní turistické sezoně. Využít můžete také 
společné přeshraniční regionální dopravy ČD a Vogtlandbahn (moderní vlakové 
soupravy Desiro), díky které je možné po českém a německém příhraničí cestovat za 
velmi výhodných podmínek. Jedna ze souprav nese dokonce znak města Chebu.

Když malí nevědí, velcí poradí…
Víte, čemu se v Chebu říká Špalíček?

a) dřevěné soše na náměstí Krále Jiřího z Podě-

brad

b) muzeu Chebské lidové kultury 

c) jedenácti domům ze 14. století

? 
Svou odpověď připište k dalším 

odpovědím měst České inspirace 

a zašlete do 15. 6. na adresu redakce 

nebo na souteze@kampocesku.cz. Pro pět 

autorů správných odpovědí máme připraveny 

ceny věnované Českou inspirací. 
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Jindřichohradecké úzkokolejky
Severní trať do Obrataně nabízí spoustu půvab-

ných výhledů do krajiny lesů a  slunných strání. 

Cílovou stanicí jižní trati je pak Nová Bystřice, vzdá-

lená od Jindřichova Hradce 33 km. Trať se klikatí 

krajinou České Kanady se spoustou hlubokých 

lesů, rybníků a bludných balvanů. V létě si pak ces-

tující mohou vychutnat jízdu vláčkem taženým his-

torickou parní lokomotivou. (www.jhmd.cz)

Dům gobelínů
Pro návštěvníky je zde připravena expozice Muzea 

Jindřichohradecka s  názvem Život a  dílo Marie 

Hoppe Teinitzerové, jakož i tzv. živá expozice, kde 

zručné tkadleny nechají zájemce nahlédnout do 

tajů výroby a restaurování tapiserií. Vítané jsou zde 

rodiny s dětmi, v dětském koutku či kinosále je čeká 

nejedno překvapení. Zvídaví návštěvníci si mohou 

tkaní sami vyzkoušet. (www.dumgobelinu.cz)

Muzeum Jindřichohradecka
Nepochybně nejznámějším exponátem Muzea 

Jindřichohradecka je největší lidový mechanický 

betlém na světě – Krýzovy jesličky, na kterých je-

jich autor, místní punčochářský mistr Tomáš Krýza, 

pracoval více než 60 let. Toto unikátní dílo je prá-

vem zapsáno do Guinnessovy knihy rekordů. Jes-

ličky obsahují 1 398 fi gurek lidí a zvířat, z toho 133 

pohyblivých. (www.mjh.cz)

Aqua show – sv. Florián
Unikátní aqua show, která je druhá svého druhu 

v Evropě, je každý den od 8.00 hodin vždy v celou 

hodinu spuštěna v  novém Obchodně-medicín-

ském centru sv. Florián v Jindřichově Hradci. Kom-

binace světelných efektů, videoprojekce a obrazců 

za pomoci padající vody poskytuje nádhernou po-

dívanou. (www.svfl orian.cz)

Informační středisko města Jindřichův Hradec
www.infocentrum.jh.cz
www.jh.cz

V Hradci Králové naleznete řadu 
interaktivních expozic, zajímavostí 
a míst, které uvítá celá vaše rodina.

 Labyrint Divadla DRAK

 Pohádkové putování městem 

 Labské kolesové parníčky

 Dětská železnice

 Turistický vláček

 Muzeum východních Čech s dětským ateliérem

 Muzeum panenek

 Malá vodní elektrárna Hučák

 Koupaliště Flošna, Aquacentrum

Jindřichův Hradec

Hradec Králové
Vezměte děti do města, kde rozhodně nenajdete jen neživé 
památky. 
Jistě si ještě dnes zavzpomínáte na úmorné výlety s rodiči, 
při kterých jste museli vystát frontu v pokladně každého 
hradu a vaším základním vybavením chlebníku byla 
pláštěnka a smažený řízek. 

Nicméně od putování po tuzemsku vás tyto zážitky neodradily. Dnes 

jste to vy, kdo by chtěl, aby jeho děti ocenily snahu o společnou rodinnou 

dovolenou, a rádi byste jim dopřáli víc než jen nezáživné prohlídky památek 

a muzeí. 

V Hradci Králové máte tuto možnost i díky tištěnému průvodci pro dob-

rodružné rodiny, který vám poskytne základní přehled turistických atraktivit, 

kulturních, sportovních i zábavních aktivit a praktických tipů. K vyzvednutí je 

v informačních centrech města. (www.ic-hk.cz)

  Stříbrný rybník a lanové centrum

  Cyklistické a in-line stezky v Městských lesích 

včetně pohádkové

  Rodinný zábavní park Tongo

  Hvězdárna a planetárium

  Obří akvárium

Když budete unaveni, tak spočiňte v  některé 

z příjemných hradeckých kaváren, nebo se usaďte 

na labských nábřežích či v příjemných městských 

parcích. Jo a ještě něco. Dítěti, které nebude chtít 

odjet domů, napište cedulku s  adresou, kam ho 

máme, až se Hradce nabaží, zaslat.

www.hradeckralove.org

Když malí nevědí, velcí poradí…
Na soutoku kterých řek leží město Hradec 

Králové?

a) Labe a Metuje

b) Labe a Orlice

c) Orlice a Metuje

? 
Svou odpověď připište k dalším 

odpovědím měst České inspirace 

a zašlete do 15. 6. na adresu redakce 

nebo na souteze@kampocesku.cz. Pro pět 

autorů správných odpovědí máme připraveny 

ceny věnované Českou inspirací. 

Když malí nevědí, velcí poradí…
Jak se jmenuje rekreační rybník ve městě 

o rozloze 49 ha?

a) Dejdar

b) Vajgar

c) Bajkal

? 
Svou odpověď připište k dalším 

odpovědím měst České inspirace 

a zašlete do 15. 6. na adresu redakce 

nebo na souteze@kampocesku.cz. Pro pět 

autorů správných odpovědí máme připraveny 

ceny věnované Českou inspirací. 
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Nahlédněte
do duše našich 
památek 
Přijměte prosím pozvání k návštěvě českých a moravských 
památek UNESCO. Nejznámější je samozřejmě Praha se 
svým Pražským hradem, Karlovým mostem a Staroměstským 
orlojem, ale i mimopražské památky ze Seznamu UNESCO 
stojí za to vidět. 

Vydejte se na výlet za poznáním dvanácti perel s nezaměnitelným geniem 

loci. Do měst, ve kterých ty nejcennější architektonické skvosty tvoří kulisy pro 

konání nejrůznějších akcí. Můžete prožít dny ve znamení historických slavností 

mezi zdmi renesančních domů jihočeského Českého Krumlova nebo pohád-

kové Telče, můžete meditovat v monumentálním středověkém chrámu sv. Bar-

bory v Kutné Hoře nebo v tajemném poutním kostele sv. Jana Nepomuckého 

na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou, případně v bazilice sv. Prokopa v Třebíči. 

Můžete se nadýchnout a přemýšlet o dobách dávno minulých při prohlídce 

selských venkovských stavení v  Holašovicích nebo při procházce romantic-

kým Lednicko-valtickým areálem. Můžete snít při koncertech a  divadelních 

představeních přímo na renesančním zámku v  Litomyšli nebo v  zámeckých 

zahradách v Kroměříži. Můžete žasnout při pohledu na sloup Nejsvětější troji-

ce v Olomouci, ale i při pohledu z oken mnohem mladší funkcionalistické vily 

Tugendhat v Brně. U nás můžete téměř cokoli... Přijeďte se přesvědčit! 

Pravidla nekonečné soutěže 

1. Staňte se členem UNES&CO. zdarma!

Zaregistrováním na www.unesco-czech.cz se automaticky stáváte členem 

UNES&CO. Na vámi zadanou mailovou adresu dorazí vaše osobní hrací karta. 

Splníte-li úkol níže, stanete se V.I.P. členem UNES&CO a navíc získáte možnost 

hrát o velmi zajímavé ceny. 

2. Hrací karta obsahuje dvanáct hracích polí – přesně tolik, kolik je českých 

a  moravských památek UNESCO. Navštivte během jednoho roku minimálně 

3 města UNESCO a získejte v informačním centru razítko do příslušného hra-

cího pole. 

3. Po splnění této podmínky zašlete vyplněnou hrací kartu na adresu sdru-

žení České dědictví UNESCO, případně ji naskenujte a  zašlete na adresu 

unesco@litomysl.cz. Tímto krokem se stáváte V.I.P. členem UNES&CO. Tato úro-

veň členství s sebou nese automatické zaslání odznaku UNESCO a zařazení do 

losování o víkendové pobyty, volné vstupy do památkových objektů a další 

zajímavé ceny. V.I.P. členové UNES&CO získávají zároveň 10% slevu v e-shopu 

na www.unesco-czech.cz. Do losování o ceny budou zařazeni všichni členové 

UNES&CO, kteří zašlou hrací kartu vždy nejpozději 31. prosince. 

4. Hrajeme o 20 velmi zajímavých a hodnotných cen z měst UNESCO.
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7.–9. 6. Rožnovská valaška – 20. ročník Meziná-

rodního armádního folklorního festivalu a 14. roč-

ník přehlídky skupin historického šermu

8. 6. Muzejní noc

15. 6. Pojďme chránit přírodu – pořad ke 40. vý-

ročí založení CHKO Beskydy

29. 6. Zvonečkový jarmark – setkání hrnčířů, ke-

ramiků a dráteníků

30. 6. Valašská svatba z  Nového Hrozenkova 

s  pěveckým souborem Hafera, cimbálovou mu-

zikou Kotula a  folklorním souborem Vranečka 

a Souborem písní a tanců Javořina z Rožnova pod 

Radhoštěm

5.–7. 7. Rožnovské slavnosti – folklorní festival

Otevírací doba muzea: Dřevěné městečko, 

Valašská dědina, Mlýnská dolina

1. 6.–30. 6. 9.00 – 17.00

Otevřeno i v pondělí.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 757 111, e-mail: muzeum@vmp.cz
www.vmp.cz

www.olomouc.eu/baroknislavnosti

letní večery s barokní operou  
v historických kulisách  

starobylé Olomouce 

8.–19. července 2013
denně od 19:30 

Umělecké centrum UP

Bílokarpatské 
slavnosti
Slavnosti se konají v Uherském Brodě 
od 7. 6. do 9. 6. 2013. Začínají v pátek 
Nocí patriotů, přehlídkou rockových 
kapel z podhůří Bílých Karpat. V sobotu 
se koná tradiční XXIII. brodský jarmark 
s kulturním programem, těšit se 
můžete např. na Petra Kotvalda. 

Program bude le-

tos bohatší, nenechte si 

ujít soutěž v  karpatském 

dřevorubeckém víceboji, 

zvěřinové speciality nebo 

dřevorubeckou show. 

V  neděli se můžete těšit 

na prezentaci regionů 

a místních fi rem z podhůří Bílých Karpat a na kom-

ponovaný kulturní program zástupců obcí ležících 

pod hřebenem Bílých Karpat s  hostem ze Spoje-

ných států mexických. 

Podrobný program na www.ub.cz 

Městské informační centrum Uherský Brod
tel.: +420 572 805 125
e-mail: mic@ub.cz 
http://turista.ub.cz

Červnové dny 
ve Valašském muzeu v přírodě 
V rozpuku jara se Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pomalu 
probouzí do své hlavní provozní sezony. Od května se otevřel veřejnosti třetí, 
nejmladší areál muzea – Mlýnská dolina. Navíc je možné si koupit okružní 
vstupenku do všech areálů muzea. 
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otevírací doba – celoročně

duben–říjen 9–17 hod. (poslední vstup)

listopad–březen 10–16 hod. (poslední vstup)

vstupné

dospělí 5 €; děti 3 €

rodinná vstupenka 11 €

Bayerwald-Tierpark Lohberg
Schwarzenbacher Straße 1A, 93470 Lohberg
tel./fax: 0049 9943 8145
e-mail: tierpark@lohberg.de
www.lohberg.de

panely a  na informačních tabulích se dozvíte, co 

kde v lese roste, žije a dýchá.

Zážitek z  takové procházky je opravdu neo-

pakovatelný a  vskutku nezapomenutelný. Stezka 

je bezbariérová a  její sklon 2 až 6° umožňuje po-

hodlný a  příjemný výstup nad koruny stromů jak 

lidem na invalidním vozíku, tak i rodičům s dítětem 

v kočárku.

Nejdelší stezka v  korunách stromů na světě 

Baumwipfelpfad se nachází jenom pár kilometrů 

od českých hranic v bavorském Neuschönau v Ná-

rodním parku Bavorský les. Tak neváhejte a  obo-

haťte se o nové zážitky i vy!

www.stezkavkorunach.cz

Tato originální stezka umožňuje získat zcela 

nové, neobvyklé vjemy a  zážitky. Návštěvníci se 

mohou například dotknout stromu ve výšce, kam 

by sotva kdy vylezli, ba co víc, mohou strom i mírně 

rozhoupat. Získávají tak pocit síly podobné větru, 

jenž v  tuto chvíli není jediným, kdo dokáže po-

hnout stromem. Stezka vás po celou dobu vašeho 

pobytu na ní „nenechá v  klidu“... Pomalu prochá-

zíte po dřevěné „lávce“, pokud chcete, vyzkoušíte 

si svou rovnováhu na lanech či jiných adrenalino-

vých prvcích, sem tam si pohrajete s interaktivními 

Bayerwald-Tierpark o rozloze 10 hektarů se nachází v rekreační oblasti Lohberg. 
Okružní stezka zoo v délce 1,5 km nabízí nevšední zážitky dětem i dospělým. 
Setkáte se tu s původní faunou Bavorského lesa a Šumavy, s více než stovkou 
druhů a čtyřmi sty zvířaty v jejich přirozeném prostředí. 

Stezka v korunách stromů
Na stezce dlouhé 1 300 m, mezi stromy ve výšce 8 až 25 m a s rozhlednou vysokou 
44 metrů, jež nabízí fantastický výhled nad korunami stromů do nádherné krajiny 
lesů a hor Bavorského lesa na jedné straně a do kulturní, pečlivě obhospodařované 
krajiny na straně druhé, je při dobrých povětrnostních podmínkách možno 
dohlédnout až k Alpám.

Bavorský les – Zoo Lohberg
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Správné odpovědi a výherci

Tajenku křížovky a název 

místa na obrázku zašlete 

do 15. června na adresu 

redakce nebo na 

souteze@kampocesku.cz. 

Dvakrát třem autorům 

správných odpovědí 

zašleme mapu věnovanou 

Kartografi í PRAHA.

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakcezaslali čtenáři z okolí distribučního místa Jihlavy.Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých odpovědí rozhodl, že prestižní certifi kát

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání květen 2013 

Turistické informační centrum Jihlava – radniceMasarykovo náměstí 96/2, 586 01 Jihlava 1

Luděk Sládek
šéfredaktor
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Soutěže za měsíc květen 2013
Celkem došlo 1 401 odpovědí, z toho 1 283 e-mailů, 118 dopisů

Národní zemědělské muzeum
otázka: Víte, kde působilo muzeum v letech 1923–1939?

odpověď: V budově č. 97 v zahradě Kinských na Smíchově

soutěžilo: 179 čtenářů; správně 173; špatně 6

výherci: Zdenka Březinová, Praha 4; Veronika Grosserová, Toužim; Helena Petrová, Frenštát pod 

Radhoštěm; Šárka Procházková, Brno; Jana Sluková, Vesec; Věra Soukupová, Kamenice nad Popel-

kou; Pavel Bilík, Příbor; Robert Mašek, Sokolov; Tomáš Dvořák, Střelice; Martin Velík, Hradec Králové

Edice ČT
otázka: Víte, kterou řeku u nás je možné označit za „českou Loiru“ a kterou částí Čech protéká?

odpověď: Divoká Orlice – protéká východními Čechami

soutěžilo: 232 čtenářů; správně 230; špatně 2

výherci: Magdalena Kalinová, Praha 8; Jiří Houdek, Svitavy; Martin Klír, Brandýs nad Labem

Americký Švejk (Hlava XXII)
otázka: V jakém roce slavil román „Hlava XXII“ 50. výročí od prvního vydání?

odpověď: 2011

soutěžilo: 267 čtenářů; správně 259; špatně 8

výherci: Zuzana Izáková, Dobruška; Iveta Kulíšková, Napajedla; Vladimír Vacík, Stará Boleslav; 

Ing. Milan Vágner, České Budějovice; Stanislav Vrána, Kroměříž

Vodácká řeka Orlice
otázka: Víte, jak se jmenuje městečko na Divoké Orlici se stejnojmenným hradem a zámkem?

odpověď: Potštejn

soutěžilo: 102 čtenářů; správně 100; špatně 2

výherci: Yvona Umlaufová, Hroznětín; Pavel Hruzík, Nový Jičín; Vlastimil Sufčák, Prachatice

Vysočina (test pro děti)
otázka 1: b) 5; otázka 2: c) 1994; otázka 3: a) PraLEZ; otázka 4: c) 10; otázka 5: b) 75 

soutěžilo: 107 čtenářů; správně 68; špatně 39

výherci: Dana Gregorová, Krouna; Barbora Musilová, Židlochovice; Jitka Puchernová, Kladno; Jarka 

Springlová, Dasnice; Dana Truksová, Podolí; Miluše Vondrejsová, Humpolec; Radovan Filipec, Ostra-

va; Vladimír Hovorka, Žamberk; David Málek, Praha 10; Jakub Moravec, Letohrad

Nový Jičín (test pro děti)
otázka 1: c) Laudonův dům; otázka 2: a) cca 90 x 90 m; otázka 3: c) Eduard Orel; otázka 4: a) 

2001; otázka 5: b) Franz Barwig

soutěžilo: 53 čtenářů; správně 33; špatně 20

výherci: Ludmila Ďurická, Ostrava; Jana Štruncová, Plzeň; Nikolas Hrabovský, Zašová

Křížovka
…v Ratibořicích u Náchoda

soutěžilo: 253 čtenářů; správně 252; špatně 1

výherci: Jaroslava Hrnčárková, Bechyně; Ludvík Pöndl, Třešť; Jaroslav Vagala, Náchod

Malá zeměpisná hádanka
…jejich původní místo.

soutěžilo: 208 čtenářů; správně 208; špatně 0

výherci: Renáta Krayzlová, Jilešovice; Karel Soukup, Jilemnice; Hana Theverová, Prachatice

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
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