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Milí čtenáři,
prvního dubna je 

apríl, který přinejmen-

ším od 16. století je dnem 

žertíků, zlomyslností, 

kulišáren, taškařic a  zá-

měrných mystifi kací. Ve 

zvláštní oblibě pak mají 

tento den novináři, kteří 

jej slaví v duchu tradice, 

tedy tím, že překračují 

rámec serióznosti a vypouštějí novinářské kachny. 

Problémem je, že lidé potom neberou vážně ani ně-

které zcela seriózní články. Protože ale naši čtenáři 

jsou moudří a pozorní, připravili jsme pro vás pár 

novinářských aprílových kachniček. Najdete je? 

Seriózně se však ohlédneme za leskem i bídou 

první republiky. Není ale na nás, abychom hodnotili 

klady a zápory té doby. Nám zcela postačí připome-

nout vám alespoň zlomek z toho, na co už dlouho 

a někdy i záměrně usedá prach doby, která stejně jako 

doby minulé překrucuje historii, jak se jí to zrovna 

hodí. Něco nám tu ale přece jen zůstalo. Něco, co se 

jen těžko překrucuje a na co si můžeme sáhnout, co 

můžeme vidět a obdivovat. Třeba národopisné sbír-

ky a expozice, architekturu té doby nebo nadšence 

a sběratele všeho prvorepublikového. Dík patří také 

všem, kteří nám přinášejí do 21. století genius loci té 

doby díky kultuře, umění, literatuře i tradicím. Jen 

musím varovat. Pokud se za první republikou ohléd-

nete příliš prudce, může se stát, že kupředu budete 

hledět jen s obtížemi. 

V dubnu také otevírají své brány památky, tedy 

pokud nemají otevřeno celoročně, protože ty mají jen 

otevřeno. Co mi ale trochu dělá hlavu, je výše vstup-

ného, které se nám také vydalo do Evropy. Rád se na 

prohlídce sklouznu v papučích, rád zaplatím i vyšší 

vstupné, ale ať mi dobří průvodci prominou, úroveň 

výkladů některých jejich „kolegů“ bývá žalostná. To 

se mi pak ani nechce klouzat, a už vůbec ne platit 

vstupné. Chci však věřit, že průvodcovství u nás dál 

zůstane posláním s vysokou dávkou profesionality, 

kde odměnou je potlesk návštěvníků a honoráře, no 

co vám budu povídat.  

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Jasný a zářivý oheň 
Beltain či Beltine je jeden z  nejzásadnějších 

keltských svátků a  jeho symbolem je posvátný 

oheň k uctění boha Belena. Ženy tento svátek vní-

maly jako svátek ženskosti a plodnosti, kterým tak 

oslavovaly svou schopnost dávat život. Byl to test 

případného budoucího otce jejich dětí. Jednalo se 

v  podstatě o  jakousi dámskou volenku, kdy však 

cílem nebyl tanec, ale praktická prověrka muž-

ství s ohledem na schopnost plození dětí. Zkrátka 

v tuto noc šly stranou všechny závazky či konven-

ce, proto není divu, že Beltain byl a  bezpochyby 

dodnes je svátkem více než radostným. Pro tyto 

nevázané praktiky však neměla dost pochopení 

katolická církev. Její kněží ve snaze zarazit toto hříš-

né jednání označovali ženy rozpustilé za hříšné ča-

rodějnice, které bylo třeba na hranicích upalovat. 

Nám dnes nic podobného naštěstí nehrozí. Přesto 

varuji před nevázanými oslavami tohoto svátku, 

kdy popálení či deliria nemusejí být tím nejhorším, 

co vás potká.  Marie Kulinkovská
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Karel Zima se narodil 13. prosince 1971 v Liber-

ci. Po vystudování herectví na Státní konzervatoři 

v Praze hostoval v Divadle Kladno – Mladá Boleslav. 

Pět let byl v angažmá v Divadle Drak v Hradci Krá-

lové, které ukončil v roce 1999. Od roku 2000 žije 

v Praze a je tzv. na volné noze, hostuje na několika 

scénách – Divadlo v  Dlouhé, Minor. První hlavní 

fi lmovou roli dostal v roce 1990 v dramatu Silněj-

ší než já a výraznou roli si zahrál v Non plus ultras 

nebo Kousek nebe. V  roce 1997 začala seriálem 

Zdivočelá země jeho spolupráce s  televizí – Smrt 

kočky domácí, Pátek čtrnáctého, Na vlky železa, 

Pradědu. Prý je tam nejčistší vzduch v  Čechách! Byl 

jsem tam několikrát, vždycky pracovně, s  divadlem 

i s fi lmem, a pokaždé jsem byl uchvácen tou přírodou 

a samozřejmě také lázeňským komplexem, který tak 

hezky zapadá do této obce i do této krajiny. Vždycky 

se tam těším a  vždycky si s  sebou beru plavky, pro-

tože vím, že určitě půjdeme do jednoho z  několika 

parádních bazénů… Ale už i cesta tam nebo pak zpět 

je prostě jedna velká nádhera, silnice se klikatí v do-

sud nezničené divoké přírodě a  člověk ani nedýchá. 

V tom případě je lepší neřídit, abyste nedopadli jako 

pan doktor ve „Vesničce mé střediskové“.

Děkuji za rozhovor.

Tomáš Kašička

seriály Vinaři, Eden, Proč bychom se netopili, Doko-

nalý svět, Gympl s (r)učením omezeným atd.

V  současné době ho můžete vidět v  Divadle 

v Rytířské v  tragikomedii Smlouva po boku Miro-

slava Etzlera.

Kam by pozval naše čtenáře?

Už jsem s  divadlem za ta léta projel snad celou 

republiku křížem krážem, jako většina herců. A krás-

ných míst by se našlo nepočítaně… Ale kromě těch 

známých skvostů a  měst mě napadají např. horské 

lázně Karlova Studánka, nejvýše položené lázně 

v ČR, v nádherném malebném kraji Jeseníků na úpatí 

Vážená redakce, můj oblíbený magazín Kam po Čes-

ku čtu pravidelně a podrobně. Hned v úvodu led-

nového a únorového čísla 2015 jsem se však zarazil 

u článku na str. 2 „Kam na výlet s Lubou Skořepovou“. 

Vážím si jmenované herečky, ale k uvedenému článku 

mám zásadní připomínku. Paní Luba uvádí – cituji: Já 

to mám moc ráda v Jizerských horách, kde mám svou 

chaloupku… Rád bych tedy paní oblíbené herečce 

i autorce článku upřesnil, že chaloupka paní Skoře-

pové neleží v Jizerských horách, ale v oblasti Český 

ráj. Ono to do Jizerek je z Líšného ještě řada kilome-

trů. Jelikož ve zdejší lokalitě bydlím, tak vím, že paní 

Skořepová má chaloupku, jak uvádí, v Líšném – přímo 

proti vlakové zastávce. Je to kousek od letoviska Malá 

Skála. Je mi jasné, že to není žádná důležitá chyba, 

ale jistě se nebudete zlobit, když jako patriot Vám 

chci sdělit, že Český ráj je kolem Jičína, Turnova a řeka 

Jizera skutečně Líšným protéká. 

Srdečně zdraví z Turnova Miloš Podzimek

Vážený pane Podzimku, děkuji za Vaše upřesnění a ur-

čitě se nezlobíme. Pouze si myslím, že paní Luba má 

po dlouhá léta „svou chaloupku v Jizerkách“ a basta 

fi dli. Dokonce tomu i rozumím, protože jak sám víte, 

Český ráj je označení oblasti dané především historic-

ky, bez jasných kontur, nikoli tedy geopoliticky, a přání 

otce myšlenky mít svou chaloupku v „Jizerkách“ tomu 

nejspíš odpovídá. Stejně jako se řada lidí cítí stále býti 

Východočechy, bez ohledu na to, zda jsou z kraje Vot-

roků či Perníkářů. Podobně tomu také je, když jedeme 

na Šumavu a drtivá většina z nás si myslí, že jede do 

jižních Čech. Často pak ale bývá, že místo naší dovo-

lené leží v kraji Plzeňském, na jehož území se většina 

Šumavy rozkládá. Co dodat? Vychází mi z toho kom-

promis, pravdu máte oba…        

Děkuji vám všem za velmi poučný a zábavný maga-

zín. Vždy se těším na příští vydání. 

Srdečně zdraví, Marie Kincová

Děkujeme, paní Kincová, a na oplátku, my se vždy tě-

šíme na dopisy našich čtenářů. 

Vedoucímu expedice za objevením Šuttiho bych dle 

uvedeného snímku doporučoval zaměřit se na horu 

Sokol a údolí Hamerského potoka poblíž Horské 

Kvildy. A pokud expedice nebude úspěšná, ani můj 

tip neodpovídá skutečnosti, nic se neděje, vždyť 

Šumava je i tak krásná, kouzelná, čarovná a nepo-

třebuje se honit za světovou senzací – objevením 

šumavského Yettiho. 

Leopold Šrot, Novosedly

Panu Šrotovi z Novosedel; máte pravdu, proč si kazit 

smysl pro krásu kdejakou lochneskou, Halloweenem 

či Fantomasem. Nám dost dobře postačí naše domácí 

atrakce, jako ohniví psi, bezhlaví rytíři, bílé paní na 

cimbuří, zakletí mniši a hejkalové. Nicméně, stopovat 

šumavského Šuttiho na sněžnicích může být zajímavé 

putování. 

Luděk Sládek, šéfredaktor     

Karlova Studánka – Slezský dům Karel Zima (vpravo) s kolegou Miroslavem Etzlerem v představení Smlouva v Divadle v Rytířské 
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KAM na výlet s KARLEM ZIMOU 
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Čeněk Vosmík – 
sochař (155 let)

Uznávaný český sochař Čeněk Vosmík se na-

rodil 5. dubna 1860 v  Humpolci. Již od dětství 

projevoval zájem 

o  kreslení a  vyře-

závání. Sen se mu 

splnil a po studiích 

na pražské zlatnic-

ké škole odjel do 

Vídně, kde praco-

val v  sochařských 

dílnách u V. Tilgne-

ra a  A. Wagnera. 

Od roku 1892 pak 

působil v  dílnách 

J.  V.  Myslbeka. 

Roku 1891 spatřila světlo světa jeho socha Zavr-

žený, za kterou získal ocenění na pražské Jubilejní 

výstavě. Ve své tvorbě se zabýval zejména biblic-

kými tématy, vytvořil např. sochy sv. Vojtěcha a sv. 

Ludmily pro baziliku sv. Václava na Smíchově. Záro-

veň ale vytvořil i mnoho bust a reliéfů významných 

osobností té doby, jako Boženy Němcové či Fran-

tiška Palackého. Čeněk Vosmík zemřel 11. dubna 

1944 v Praze. 

Zorka Dušková

Josef Richard 
Vilímek (180 let)

Český vydavatel Josef Richard Vilímek starší 

(1. 4. 1835 – 16. 4. 1911) pocházel z Vamberka. Byl 

otcem vydavatele Josefa Richarda Vilímka mladší-

ho (1860–1938), který se vyučil v otcově tiskárně, 

založené roku 1871 

v Praze ve Spálené 

ulici. Roku 1884 

pak Josef starší 

založil vlastní mo-

derní vydavatelství 

pod  názvem Josef 

Richard Vilímek, 

známé jen jako 

Vilímkovo nakla-

datelství. Vydával 

tu ve vysoké tech-

nické kvalitě například literaturu pro děti a mládež, 

humoristickou prózu, časopisy, almanachy, kome-

die a další. V roce 1885 předal vydavatelství svému 

synovi, ale dál pracoval jako editor a ředitel Humo-

ristických listů. Vilímkovo nakladatelství fungovalo 

až do roku 1949 a stalo se jedním z nejslavnějších 

vydavatelství přelomu 19. a  20. století. Josef Ri-

chard Vilímek starší zemřel 16. dubna 1911 v Praze.

-zo-

Husitský král (595 let)

Málokterý český král utkvěl všem v paměti tak jako právě Jiří 
z Poděbrad (23. 4. 1420 – 22. 3. 1471). Snad i proto, že jako příslušník 
méně významného rodu pánů z Kunštátu usedl na český trůn, 
navzdory natěšeným Habsburkům či Hunyadovcům. Současníky byl vnímán jako 
král husitský, nicméně dnes ho vidíme spíše jako krále míru a diplomacie. 

Jiřího inspiroval jeho poradce, humanista An-

tonio Marini z Grenoblu. Patrně i  s  jeho pomocí 

vytvořil v požehnaném létě 1462 projekt Všeobec-

né mírové organizace křesťanských panovníků. 

Jejím cílem bylo upevnění trvalého míru v  soula-

du s  národní svrchovaností států, na principech 

nevměšování a  řešení sporů prostřednictvím 

mezinárodního soudního tribunálu. Spolek měl 

být tvořen státy poskládanými do větších celků 

(Galie, Germánie, Itálie, Hispánie...). Podle Jiřího se 

měla vůdčí role chopit Francie, papež neměl v této 

jeho konstrukci hrát příliš významnou roli. To však 

změnilo skvělou ideu v utopii. Nejspíš by dnes Jiří 

s  lecčíms v  Evropské unii nesouhlasil, jistě by ale 

ocenil, že po mnoha staletích plných válek a kon-

fl iktů hledá Evropa společnou řeč. Za onu mírovou 

misi napříč Evropou „Z Čech až na konec světa“ lze 

dnes označit poselstvo Jaroslava Lva z Rožmitálu, 

které mělo neofi ciálně vylepšit jméno České země 

u evropských dvorů. Přestože byl Jiří dvakrát ženat, 

s Kunhutou ze Šternberka a s Johanou z Rožmitálu, 

dynastii Poděbradů nezaložil. Naopak ještě za své-

ho života otevřel cestu na český trůn Jagelloncům, 

v obavě z Matyáše Korvína Hunyadiho. 

Pavel Vančura

Turistické vizitky č. 757, 758, 1514
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Arcičíšník císařského dvora (890 let)

Přesné datum narození českého knížete Vladislava I. neznáme, jisté však je, že 
zemřel 12. dubna 1125 a je pochován v kladrubském klášteře, který roku 1115 
založil. Druhorozený syn prvního českého krále Vratislava II. a Svatavy Polské vládl 
českým zemím s přestávkou celkem 13 let. O uznání svého nároku však musel 
těžce bojovat. 

Po smrti bratrance Svatopluka byl uznán čes-

kým knížetem, ale jeho moc byla ze strany jeho 

bratra Bořivoje II. a Svatoplukova bratra Oty II. Olo-

mouckého ohrožena. Vladislav však získal podporu 

císaře Jindřicha V., který v  lednu 1110 na setkání 

nepřátelských stran v  Rokycanech potvrdil jeho 

vládu. Část šlechtické opozice pod vedením další-

ho Vladislavova bratra Soběslava uprchla do Polska 

a odtud se pokusila o několik vpádů do Čech. Roku 

1114 dosáhl Vladislav 

významného diploma-

tického úspěchu na 

císařském dvoře, když 

zastával významný 

úřad nejvyššího číšní-

ka. Tato událost byla 

předstupněm pro prá-

vo českých panovníků 

náležet mezi kurfi řty 

a  volit německého 

císaře. Následujícího 

roku se znepřátelení 

přemyslovští vůdci začali sbližovat, dokladem toho 

je, že Vladislav dokonce na čas předal svoji vládu 

bratru Bořivojovi II., který ale roku 1120 uprchl do 

Uher, a zemi ovládly nové rodové sváry. S manžel-

kou Richenzou měl Vladislav čtyři děti, mezi nimi 

byl i pozdější kníže a král Vladislav II. Nicméně před 

smrtí se Vladislav smířil s bratrem Soběslavem, kte-

rého upřednostnil za svého nástupce. 

Alice Braborcová

Denáry Vladislava I.
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Zapomenutý pražský statistik (185 let)

Josef Erben (29. 4. 1830 – 11. 4. 1910 ) se narodil v Kostelci nad Orlicí, v rodině 
městského úředníka, a do vínku mu bylo dáno stát se uznávaným českým statistikem 
19. století. Po studiích na gymnáziu se zapsal na Filozofi ckou fakultu Univerzity 
Karlovy, kde získal všeobecný základ vhodný pro budoucí pedagogickou profesi. 

Několik let působil jako profesor na pražské 

vyšší reálné škole a zároveň vyučoval i na obchodní 

akademii. Podstatná část jeho dalšího profesního 

života je však spjata se statistikou, nejprve na aka-

demické půdě pražské polytechniky, později pak 

v  městské administrativě ve Statistické kanceláři 

královského hlavního města Prahy. Roku 1886 se 

stal členem Mezinárodního statistického institu-

tu, byl dopisujícím členem statistické společnosti 

a společnosti pro politickou ekonomii v Paříži. Pů-

sobil také ve statistických komisích ve Vídni, Man-

chesteru a  v  Nižním Novgorodě. Stal se nositelem 

ruského Řádu svatého Vladimíra (1872), Řádu Fran-

tiška Josefa (1892) a mnoha dalších. Věnoval se ale 

také zeměpisu, kde vynikl jako autor map a karto-

grafi ckých prací. Roku 1865 se stal inspektorem ma-

pové sbírky Musea Království českého. Josef Erben 

zemřel 11. dubna 1910 v Praze. -zo- Erbenova mapa Čech (1883)
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Porážka železných pánů (595 let)

Bitva u Mladé Vožice se odehrála na Velký pátek roku 1420 
v podhradí mladovožického hradu, asi 20 km od budovaného 
hradiště na hoře Tábor. Vožické vítězství znamenalo odvrácení 
bezprostředního nebezpečí, které hrozilo rodící se táborské 
obci, a významně posílilo pozice husitů.

Mladá Vožice ležící na spojnici cest 

mezi Táborem, Pacovem, Vlašimí a Vo-

ticemi, nad níž se tyčil hrad královské 

komory, zastavený Maternovi, přísluš-

níku měšťanského rodu Hulerů z Orlí-

ka, z Prahy a z Ronova. V březnu roku 

1420, po bitvě u  Sudoměře, obsadilo 

Vožici na 2 000 jezdců pod vedením 

Mikuláše Divůčka z  Jemniště. Když se 

to Jan Žižka dozvěděl, vtrhl v  noci ze 

4. na 5. dubna se svým vojskem do 

městečka, pobořil plaňky, kterými bylo 

obehnáno (v  té době bylo město na-

zýváno Vožice Plaňková), a vypálil ho. 

Mnoho železných pánů pobil nebo 

zajal a ukořistil na tisícovku koní, díky 

kterým položil základ táborské jízdy. 

O  bitvě se zmiňuje hned několik his-

torických pramenů. Tak třeba František 

Palacký ve Starých letopisech českých 

napsal: „Potom hned na Veliký pátek 

Žižka s bratřími vyjel z Tábora a v noci 

vpadl do Vožice na ty železné pány, 

kteří tu pobývali. Tiše pobořili dřevěný 

plot, kterým bylo městečko ohrazeno, 

spustili křik a zapálili městečko. Pobili 

tady mnoho těch železných pánů a na-

brali si koní, zbraní i odění. A tu si hned 

Žižka zřídil jízdu; kde viděl nějakého 

vhodného mládence, oblékl ho do 

odění, posadil na koně a vycvičil k jíz-

dě i k boji.“

-JS-

1840 
(175 let) 

Josef Schulz 

* 11. 4. 1840

† 15. 7. 1917

český architekt 

(Rudolfi num, 

Národní muzeum)

1870
(145 let) 

Josef Pekař 

* 12. 4. 1870 

† 23. 1. 1937

český historik, 

profesor a rektor 

Univerzity 

Karlovy

1875 
(140 let) 

Josef Šnejdárek 

* 2. 4. 1875

† 13. 5. 1945

český důstojník, 

účastník 

I. sv.  války

1290 (725 let)

Narodil se francouzský architekt 

a stavitel Matyáš z Arrasu. 

Pracoval v papežských službách 

v jihofrancouzském městě 

Avignon. Když roku 1344 papež 

povýšil pražské biskupství na 

arcibiskupství, Karel IV. pověřil 

Matyáše vybudováním důstoj-

ného církevního chrámu. 

1300 (715 let)

Proběhla měnová reforma 

Václava II. Vlastní měnová 

reforma spočívala v přecho-

du od denárů k nové minci, 

pražskému groši, jehož ražba 

byla započata v červenci roku 

1300 v Kutné Hoře. Tato na svou 

dobu poměrně těžká a velká 

stříbrná mince byla tehdy ve 

střední Evropě široce užívaným 

platidlem.

1500 (515 let)

Rakouský architekt Benedikt 

Rejt na Pražském hradě do-

končil křídlo s Vladislavským 

sálem, vrcholnou stavbou tzv. 

vladislavské gotiky. Měl sloužit 

k reprezentačním královským 

účelům. Jednalo se o nejvyšší 

klenutý sál bez středních opěr 

v Evropě.

duben 1085 (930 let)

V Mohuči se konal dvorský 

sněm. Vratislav II. zde od císaře 

Jindřicha IV. obdržel za své 

věrné služby nedědičný krá-

lovský titul a byl zbaven všech 

povinných poplatků. Čeští 

panovníci byli povinni účastnit 

se korunovační jízdy do Říma 

spolu s čestným ozbrojeným 

doprovodem.

duben 1315 (700 let)

Pod stupňujícím se tlakem 

českých pánů, kteří dokonce 

pohrozili Janovi vzpourou, 

 odvolal král cizince z nejvyš-

ších úřadů. Vlády se ujali pře-

dáci české šlechty – v Čechách 

Jindřich z Lipé, na Moravě Jan 

z Vartemberka.

Mikoláš Aleš – Žižkova podobizna 

dokončená v roce 1908

Mladá Vožice – Žižkovo náměstí
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Zbojník Fuciman (300 let)

Příběhy a pověsti o jeho životě jsou známé u polské Wroclavi, na Frýdecku, Kroměřížsku 
i Uherskohradišťsku, ale stejně tak v okolí slovenského Trenčína či chorvatské Rijeky. Znám byl 
jako zbojník Ondráš a od jeho zavraždění uplyne v dubnu dlouhých 300 let. 

Zbojník Ondráš z  Janovic, 

vlastním jménem Ondřej Fuciman 

(*13.  11.  1680), byl synem janovic-

kého fojta (rychtáře) Ondřeje a  jeho 

ženy Doroty. Rodina patřila mezi vá-

žené a bohaté selské rody frýdeckého 

panství. Už ve škole nabývala vrchu 

jeho odbojnost a  divokost. Odtud 

byl už jen krůček, aby s kamarádem 

Jiřím Juráškem, zvaným Juráš, založili 

na Lysé hoře zbojnickou družinu. Tak 

začala legenda o zbojníku Ondrášovi, 

který chránil chudé, napravoval křiv-

dy panstva na prostém lidu, legenda 

o jeho nadpřirozených schopnostech 

i nezranitelnosti. Juráš však začal On-

drášovi závidět jeho vedoucí postave-

ní, vliv i oblíbenost. Jak legenda praví, 

zabil Ondráše v hostinci ve Sviadno-

vě (okr. Frýdek-Místek) jeho vlastním 

kouzelným obuškem. Skutečnost 

je však méně poetická. Šlo o  to, že 

část Ondrášových zbojníků zlákala 

fi nanční odměna a možnost amnes-

tie, tedy vrátit se k pokojnému životu. 

Tak uprostřed zábavy Ondráše zabili 

(1.  4.  1715) a  jeho tělo dopravili na 

frýdecký zámek. Sami však trestu ne-

unikli a padli do léčky v Těšíně a sám 

Juráš byl odsouzen k  trestu smrti 

o rok později. Příběh Ondráše inspi-

roval řadu umělců (Petr Bezruč, Albín 

Polášek, Ilja Hurník), ale také třeba 

lašský mužský tanec Ondrášův skok. 

V jeho rodných Janovicích se každo-

ročně konají folklórní Ondrášovské 

slavnosti.

Tomáš Kašička

Jablko nepadlo daleko od stromu (225 let)

Jan Jiří Grázl (4. dubna 1790 – 31. ledna 1818) pocházel z rodiny, kde se zlodějské řemeslo dědilo 
z otce na syna. Otec Tomáš byl pohodným, ale nebýt krádeží, rodina by nepřežila. I jeho děd 
Vavřinec byl souzen za několik krádeží. Pověst česko-moravsko-rakouského „Robina Hooda“ však 
získal až Jan Jiří. 

Jan (německy Johann Georg Grasel) se narodil v Nových 

Syrovicích u Moravských Budějovic. Přestože se jeho příjme-

ní stalo synonymem člověka špatného, dnes je romantic-

ky nahlížen, zvláště v  Česku, jakožto ctný loupežník, který 

bohatým bral a  chudým dával. Zkrátka Robin Hood České 

Kanady. Za vším však hledejme ženu, přesněji tehdejší ženy, 

které mu podléhaly zasaženy Amorovým šípem jedna za 

druhou. Díky této své slabosti však také padl do léčky, skon-

čil pod šibenicí, a jeho život se tak naplnil ve Vídni, aniž by 

dosáhl třicítky. Není ale divu, loupit začal již ve svých devíti 

letech a krom otce byla nejspíš jeho inspirací i matka Regi-

na. V době jeho největší loupežnické slávy čítala banda pod 

jeho vedením na šedesát banditů. Během deseti let spáchal 

na dvě stě prokázaných zločinů. Jeho poslední slova před 

popravou byla: „Ježíš, to je lidí.“ Možná by to samé prohlá-

sil, kdyby se dnes vydal po některé z naučných stezek spo-

jených s  jeho jménem na pomezí Čech, Moravy a  Dolních 

Rakous. Pavel Vančura

1880 
(135 let) 

Hugo 

Boettinger 

* 30. 4. 1880 

† 9. 12. 1934

český malíř, 

grafi k, 

karikaturista

1885 
(130 let) 

Otakar Husák

* 23. 4. 1885

† 12. 6. 1964

československý 

generál, legionář 

a ministr obrany 

(1920–1921)

1885 
(130 let) 

Egon Erwin 

Kisch 

* 29. 4. 1885 

† 31. 3. 1948

pražský německy 

píšící reportér 

a spisovatel 

3. duben 1500 (515 let)

Papež Alexandr VI. vyho-

věl prosbě českého krále 

Vladislava Jagellonského 

a rozvedl jeho manželství 

s Beatricí Aragonskou, vdo-

vou po Matyáši Korvínovi. 

Pravděpodobně šlo o vynuce-

né manželství, Vladislav se své 

druhé ženě údajně vyhýbal po 

celých deset let. 

4. duben 1490 (525 let)

Na zámku v Moravském 

Krumlově se narodil Vojtěch 

z Pernštejna, nejvyšší hofmistr 

Království českého a předseda 

zemského komorního soudu. 

Za své sídlo si vybral Pardubice. 

Zemřel 17. března roku 1534, 

příčina jeho smrti je dodnes 

neznámá.

4. duben 1945 (70 let)

Edvard Beneš jmenoval 

v Košicích první vládu osvobo-

zené Československé republiky, 

která byla nazývána vládou 

Národní fronty. Jejím předse-

dou se stal sociální demokrat 

Zdeněk Fierlinger. Edvard Beneš 

současně rozpustil státní radu. 

Následujícího dne byl vyhlášen 

košický vládní program. 

5. duben 1355 (660 let)

Ve Svatopetrském chrá-

mu v Římě byl český král Karel 

IV. korunován císařem římsko-

německé říše, formálně se tak 

stal světskou hlavou západního 

křesťanstva. Nový císař zde zá-

roveň potvrdil dědičné udělení 

Moravského markrabství Janu 

Jindřichovi.

6. duben 885 (1130 let)

Na území Velkomoravské říše 

zemřel slovanský věrozvěst 

sv. Metoděj. Spolu se svým 

bratrem Cyrilem přišli roku 863 

na Velkou Moravu jako misio-

náři z řecké Soluně. Metoděj 

dosáhl zřízení moravské cír-

kevní provincie se slovanskou 

bohoslužbou. 

Ondráš, beskydský zbojník (dřevoryt, 1955)
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Syn kutnohorského truhláře (165 let)

Pokud se má stát sochařem syn truhlářského mistra, musí 
existovat mecenáš, který mu dopomůže ubírat se po 
uměleckých cestách. Díky Františku Stáněmu, kutnohorskému 
lékaři, se mohl vydat na studia do Mnichova i kutnohorský 
rodák Josef Strachovský (19. 4. 1850 – 9. 7. 1913). Pražská 
Akademie výtvarných umění totiž až do roku 1895 neměla 
sochařskou školu.

Prvním pomníkem Josefa Stra-

chovského byl pomník Karla Havlíčka 

Borovského (1883) v  jeho rodném 

městě. Odhalen byl 26. srpna za účasti 

40 tisíc lidí a zajímavostí je, že byl často 

bez vědomí autora kopírován. Naproti 

tomu autorizované kopie najdete na 

pražském Žižkově nebo až v  americ-

kém Chicagu nedaleko akvária a  pla-

netária u Michiganského jezera. Další-

mi jeho díly se mohou pyšnit například 

Pardubice (pomník bratranců Veverko-

vých, vynálezců ruchadla), Tábor (po-

mník Jana Žižky) či Libochovice (socha 

J. E. Purkyně). Z  nerealizovaných po-

mníků připomeňme zpodobnění Jo-

achima Barranda pro Karlovo náměstí 

v Praze. Strachovým generačním sou-

putníkem, často i konkurentem, byl Jo-

sef Václav Myslbek. Josef Strachovský 

zemřel ve věku 63 let, v ústraní, a po-

hřben je na Vinohradském hřbitově 

v Praze. 

Pavel Vančura

Turistická vizitka č. 1805

Stál u zrodu (180 let)

Řeč je o Vítězslavu Hálkovi, který spolu s Janem Nerudou položil pomyslný základní kámen české 
poezie. Vítězslav, vlastním jménem Vincenc, vstoupil do našich dějin jako český básník, prozaik, 
dramatik, literární kritik, publicista a představitel májovců.

Narodil se 5. dubna 1835 v  ro-

dině hostinského, ve vsi Dolínek na 

jihovýchodě Odoleny Vody. Rodiče 

chtěli, aby se stal knězem, ale on ze 

semináře přestoupil na akademické 

gymnázium. Rodiče poté odmítli dále 

fi nancovat jeho studia, začal se proto 

živit sám, nejčastěji pak psaním bás-

ní a  dáváním kondicí – doučováním. 

Netrvalo dlouho a  stal se redaktorem 

v  Národních listech, kde připravoval 

divadelní rubriku. Své básně vydával 

v  almanachu Máj, který sám redigo-

val. Byl vůdčí osobností časopisu Ruch 

a  od roku 1872 převzal a  redigoval 

spolu s Janem Nerudou časopis Lumír 

a později i časopis Květy. Jeho dílem se 

prolínají veselé i méně veselé příběhy 

ze života venkovského lidu s důrazem 

na tzv. svérázné fi gurky. Vítězslav se 

oženil s  dcerou pražského advokáta 

Dorotou Horáčkovou, se kterou měl 

syna Ivana. Odešel velmi mlád, v 39 le-

tech po zánětu pohrudnice. Pochován 

byl na pražském Vyšehradě.

Marcela Kohoutová

1990 
(25 let) 

Papež Jan 

Pavel II.

21. 4. zahájil 

historicky první 

ofi ciální návštěvu 

Československa

1910 
(105 let) 

Zdeněk Sklenář

* 15. 4. 1910

† 19. 4. 1986

český malíř, grafi k 

a ilustrátor 

1920 
(95 let) 

Karel Otčenášek

* 13. 4. 1920

† 23. 5. 2011

český duchovní, 

teolog, 

biskup 

královéhradecký 

10. duben 1385 (630 let)

V pondělí se konala na příkaz 

krále Václava poprava dvou 

staročeských měšťanů, Jana 

Hejtmánka od Bílého medvěda 

a Jiříka od Zlaté husy. Údajně 

se účastnili tajných schůzek ve-

dených proti Němcům, kterých 

tehdy byla v radě většina.

10. duben 1420 (595 let)

Ve středu po Velikonocích 

začali Pražané z obavy před 

Zikmundem, který obsadil 

Vyšehrad, stavět hluboké pří-

kopy proti Botiči mezi Novým 

Městem a Vyšehradem. Příkopy 

byly hotovy již v pěti dnech, je-

likož jim pomáhali i kněží, ženy, 

mládenci a také Židé.

12. duben 1929 (86 let)

Ve Velkém Bočkově na 

Podkarpatské Rusi se naro-

dil malíř, sochař, scenárista 

a režisér Jaroslav Papoušek. 

Několik let spolupracoval s re-

žisérem Milošem Formanem. 

Dva jeho scénáře (Lásky jedné 

plavovlásky; Hoří, má panen-

ko) byly zdramatizovány i pro 

divadlo. Zemřel 17. srpna 1995 

v Čimelicích.

12. duben 1125 (890 let)

Zemřel český kníže Vladislav I., 

syn krále Vratislava II. a jeho 

ženy Svatavy Polské. V lednu 

1124 Vladislav těžce onemoc-

něl. Ještě před smrtí se usmířil 

se svým mladším bratrem 

Soběslavem, který po něm na-

stoupil na český trůn. 

18. duben 1945 (70 let)

Do ašského výběžku na našem 

území vstoupili první vojáci 

americké armády pod vede-

ním generála Pattona. O den 

později zahájila 42. eskadrona 

postup po silnici vedoucí na Aš. 

20. dubna se Aš jako první měs-

to na našem území vzdalo.

Josef Strachovský v r. 1883

Portrét Vítězslava Hálka od malíře Jana Vilímka

Rodný dům

Havlíčkův pomník 

před Vlašským dvorem v Kutné Hoře

6| www.kampocesku.cz  
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Hledání vyššího principu (100 let)

Jan Drda (4. 4. 1915 – 28. 11. 1970) patří mezi naše nejvýznamnější literáty. Kdo by neznal jeho 
úsměvně moudré Hrátky s čertem nebo Městečko na dlani. Drdovy povídky a pohádky, mnohé 
zfi lmované, patří dnes ke klasice a jednoznačně do zlatého fondu české literatury.  

Jan se narodil v Příbrami a poté, co 

mu v roce 1921 matka zemřela při po-

rodu dalšího sourozence a otec od rodi-

ny odešel, malý Jan opustil gymnázium 

a začal se učit klempířem. V tu chvíli ale 

zasáhla babička z otcovy strany, která 

se mladíka ujala, a  díky její podpoře 

mohl dostudovat. V roce 1937 nastoupil 

jako redaktor do Lidových novin. V roce 

1940 napsal román Městečko na dlani 

a z válečného období je i povídková 

sbírka Němá barikáda. Nejznámější je 

povídka Vyšší princip, která proslula 

díky vynikajícímu fi lmu režiséra Jiřího 

Krejčíka z roku 1960. Samostatnou ka-

pitolou jsou Drdovy pohádky, které si 

oblíbily celé generace dětí.  

Janovi ale bylo vytýkáno jeho člen-

ství v komunistické straně. Ačkoliv byl 

členem, slepě nesouhlasil se vším, co 

režim činil. Například v roce 1968 ostře 

vyjádřil nesouhlas s příchodem vojsk 

Varšavské smlouvy. Podle vzpomínek 

jeho syna Jakuba sám chodil mezi 

tanky a vysvětloval ruským vojákům, 

že v Československu žádná kontrare-

voluce není. Škoda jen, že zemřel ješ-

tě mlád, v pouhých 55 letech. Onoho 

listopadového dne roku 1970 usedl 

jako obvykle za volant svého vozu a na 

dobříšské křižovatce mu selhalo srdce. 

Jan Drda byl pohřben na dobříšském 

hřbitově. Drahomíra Samková

Život věnovaný dětem (85 let)

Koncem dubna si připomeneme narození paní Ljuby 
Štíplové, scenáristky, spisovatelky, autorky knížek pro děti 
a spoluautorky několika generacemi oblíbeného komiksu 
Čtyřlístek. 

Narodila se 

30. dubna 1930 

v  Praze a  její 

autorská tvor-

ba se zpočátku 

věnovala satiře 

(pro časopis Di-

kobraz) a  poezii 

pro děti. Spolu-

pracovala s časo-

pisem Sluníčko, 

psala knihy pro 

děti (Poklad kapitána Kida, Kouzelná 

lampa, Prapohádky) a scénáře k večer-

níčkům (Jak sluníčko rozdávalo stíny, 

O poštovském panáčku). Malíř a grafi k 

Jaroslav Němeček, autor komiksu Čtyř-

lístek, oslovil Ljubu Štíplovou se žádos-

tí o  spolupráci na scénářích komiksu 

v  roce 1961 (od 6. čísla). Příběhy My-

špulína, Fifi nky, Pindi a  Bobíka se tak 

staly její prací i  potěšením na dalších 

40 let. Ljuba Štíplová zemřela 24.  září 

2009 v Praze. Tomáš Kašička

Od roku 2012 můžete navští-

vit Čtyřlístek v  jeho rodném městě 

Třeskoprskách – Doksech. V  muzeu 

Čtyřlístku se na vás těší Fifi nka, Pinďa, 

Myšpulín i Bobík. Dozvíte se, jak vznikl 

legendární komiks Jaroslava Němečka. 

Připraveny jsou pro vás čtyřlístkovské 

knihy i  časopisy, dětský koutek a  hry 

pro všechny věkové kategorie. 

Více na: www.muzeum.mksdoksy.cz

1925 
(90 let) 

Otto Šimánek 

* 28. 4. 1925 

† 8. 5. 1992 

divadelní 

a fi lmový herec,

představitel pana 

Taua     

1935 
(80 let) 

Wabi (Jiří) 

Ryvola

* 4. 4. 1935

† 28. 2. 1995

český trampský 

písničkář,

spoluzakladatel 

České tábornické 

unie

1940 
(75 let) 

Edita 

Štaubertová 

* 21. 4. 1940

† ?. 11. 2010

česká zpěvačka 

(Zlaté střevíčky,

Babičko, nauč 

mne charleston) 

19. duben 1925 (90 let)

V Unhošti se narodil český malíř, 

ilustrátor a grafi k Karel Teissig. 

Významně ovlivnil českou fi l-

movou plakátovou tvorbu a byl 

jedním z propagátorů koláže 

v plakátovém umění. V letech 

1959–1989 vytvořil 82 fi lmo-

vých plakátů. V roce 1964 získal 

cenu Toulouse-Lautreca v Paříži. 

Zemřel 1. října 2000 v Praze.

20. duben 1800 (215 let)

V Sušici se narodil Robert 

Guttmann, naivní malíř ži-

dovského původu. V letech 

1918–1938 se aktivně účastnil 

akcí spojených se sionistickým 

hnutím doma i v zahraničí. Rád 

také podnikal pěší cesty po 

Čechách. Zemřel 12. března 

1942 v ghettu v polské Lodži, 

kam byl transportován.

24. duben 1830 (185 let)

Český učitel, básník, redaktor 

a včelař Vojtěch Lešetický 

se narodil 24. dubna 1830 

v Netolicích. Působil jako stře-

doškolský profesor a ředitel 

školy v Písku, poté jako ředitel 

učitelského ústavu v Hradci 

Králové. Psal pedagogické spisy 

a básně, přednášel o včelařství.

24. duben 1865 (150 let)

V Praze se narodil Jiří Janda, 

český ornitolog, zakladatel 

a první ředitel zoologické 

zahrady v Praze. Již v mládí se 

zajímal o zvířata. Stal se uzná-

vaným zoologem a chovatelem 

papoušků. Působil také jako 

předseda Mezinárodní organi-

zace pro ochranu ptáků. Zemřel 

25. srpna 1938 v Praze.

28. duben 1680 (335 let)

V Chrámu sv. Víta se uskutečnil 

křest Františka Santini-

-Aichela, českého kameníka 

italského původu. Jeho otcem 

byl vážený pražský kameník 

Santini-Aichel. V roce 1702 

pracoval společně s otcem na 

novoměstské jezuitské koleji. 

Zemřel roku 1709.

Kniha Hastrmani od Jana Drdy, první originál 

vyšel v roce 1973 

Pamětní deska na Jiráskově náměstí v Praze
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Prvorepublikový Tábor
Hospodářský rozvoj města Tábor zbrzdila, stejně jako v celé zemi, první světová 
válka. Zatímco řada táborských mužů musela narukovat na bojiště, již v září 1914 
přijel na táborské nádraží první nemocniční vlak s raněnými vojáky. Tábor se tak stal 
lazaretním městem. 

Přes válečné útrapy a  úřední zákazy oslav si 
v  roce 1915 Táborští alespoň symbolicky připo-
mněli pětisté výročí upálení mistra Jana Husa. 
Husitská tradice však ožívala i na samotných bo-
jištích. V jednotkách československých dobrovol-
níků na straně dohodových armád se setkáváme 
s  husitskými názvy pluků i  vojenských časopisů, 
s husitskými hrdiny ve výtvarných a dramatických 
projevech československých vojáků, mezi nimiž 
se na všech frontách nacházelo i  mnoho občanů 
Tábora a jeho okolí. 

Letos uplyne 600 let od mučednické smrti mi-
stra Jana Husa. Pro připomenutí jeho odkazu 
je připraveno mnoho kulturních i  společenských 

akcí, mezi které patří výstavy, konference, besedy, 
diskuze či koncerty.

K  české reformaci i  samotnému regionu Tá-
borska měl osobní vztah i profesor Tomáš Garri-
gue Masaryk. Při slavnostním uvítání v  Táboře 
na své cestě do vlasti 21. prosince 1918 prohlá-
sil: „Těší mne, že jsem se mohl zastavit v Táboře, 
v tom historickém městě... Tábor je náš program, 
a  tomu programu zůstaneme věrni. Prosím vás 

Pojďme se společně vydat do minulosti, do období první republiky. Pro někoho 
do doby plné převratných změn, národního uvědomění a hrdosti na vše, co se 
podařilo, jako byl demokratizační proces, který měl v tehdejší Evropě vysoký 
společenský kredit. Na druhé straně to mohla být i doba pro někoho nepříznivá 
z pohledu sociálně existenčního, kdy docházelo k dělnickým bouřím, 
radikalizaci levicových stran a stejně tak sílícímu vlivu národnostních menšin. 
Ať tak nebo tak, první republika je neodmyslitelnou součástí našich dějin. 
O době tatíčka Masaryka toho bylo řečeno a napsáno mnoho, proto raději 
nechme hovořit fotografi e ze známého seriálu „První republika“. 
Račte vstoupit…

Zmíněný seriál na DVD nabízí Edice ČT (str. 15)

všecky o spolupráci. Práce nás ještě čeká a práce 
bude dost.“ 

Akci věnovanou výročí vzniku samostatného 
československého státu, ve které nechybí  prvore-
publikový biograf, prvorepublikové menu, prvore-
publiková kavárna aj., pořádá město Tábor ve spo-
lupráci s Husitským muzeem každoročně 28. října.

A  život v  Táboře probíhal v  poválečných le-
tech právě ve znamení práce. V místech bývalého 
výstaviště vznikla vilová čtvrť. Na počátku roku 
1939 bylo město Tábor považováno po Hradci 
Králové a Zlínu za třetí nejúspěšnější v Českoslo-
vensku za posledních dvacet let. Německá oku-
pace a druhá světová válka však výrazně postihly 
i samotné město Tábor. 

www.taborcz.eu
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Vraťme se v čase 
Atmosféra první republiky na vás dýchne v Muzeu středního Pootaví Strakonice 
hned v několika expozicích. Přestože mapují slavnou éru, dnes jde takřka o zašlou 
slávu mistrovství lidí, kteří svým umem oslovili svět. 

Textilní výroba – Na dlouhou tradici textil-
ní výroby, která sahá ve Strakonicích až do roku 
1482 a která se v 19. století orientovala především 
na výrobu fezů, navázala po vzniku první republi-
ky Akciová společnost továren na fezy se sídlem ve 
Strakonicích. Po zakázání nošení fezů v Turecku 
(1925) se výroba začala orientovat na vlněné lát-
ky, přikrývky, pletené zboží, barety a různé čapky.

ČZ Strakonice – Vznik republiky s sebou při-
nesl rozvoj dalšího průmyslového odvětví, které 
ve Strakonicích zaměstnávalo po řadu let mnoho 
lidí. V listopadu 1919 byla ve Strakonicích založe-
na Jihočeská zbrojovka, s. r. o., a u  jejího vzniku 
stál místní rodák Karel Bubla s  výrobou pistole 
Fox. V roce 1921 došlo ke sloučení s fi rmou Hu-
bertus a v říjnu 1923 byla fi rma přejmenována na 
Českou zbrojovku, a. s., se sídlem v Praze. Kromě 

Jindřichův Hradec 
za první republiky
K roku 1918 a období první republiky se v Jindřichově Hradci váže hned 
několik významných událostí. Jednou z nich je vzestup prestiže Marie Hoppe 
Teinitzerové, která založila ve městě gobelínovou dílnu. 

Její gobelíny se zanedlouho proslavily nejen 
v  Paříži (roku 1925), ale postupně i  v  dalších 
zemích Evropy. Její tapiserie dnes můžete ob-
divovat v Domě gobelínů, který sídlí v budově 
zámeckého pivovaru z první republiky. Otevře-
no je od dubna, denně mimo pondělí, od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.

Rok 1918 je také rokem úmrtí Tomáše Krýzy, pun-
čochářského mistra a  tvůrce největšího lidového me-
chanického betlému na světě. Krýzovy jesličky dnes 
najdete v Muzeu Jindřichohradecka. Další expozice 
muzea je věnována životu Emmy Destinové, slavné 
operní pěvkyni, která v roce 1918 poprvé koncertovala 
v Jindřichově Hradci v  jedné z nejkrásnějších prostor 
zasvěcených hudbě, zámeckém Rondelu. Ten se na-
chází v  areálu Státního hradu a  zámku Jindřichův 
Hradec, třetím největším památkovém komplexu 
v České republice. Otevřeno je od dubna, denně mimo 
pondělí, od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.

www.infocentrum.jh.cz

zbraní se v továrně vyráběly měřicí přístroje, tex-
tilní a obráběcí stroje a v roce 1929 byla zahájena 
výroba kol Rapid. Konečně v roce 1932 přišla i vý-
roba motokol a v roce 1934 motocyklů. 
Tematické výstavy:
• 11. 6. – 23. 8.  Umění keramiky, SUPŠ Bechyně
•  21. 8. – 19. 10.  Pohádková země Vítězslavy 

Klimtové
• 26. 6. – 30. 8.  Jiří Urbánek – hračky
Na shledanou u nás…

tel.: +420 380 422 608 
e-mail: informace@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz
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Továrna na fezy ve Strakonicích

Plsťovna

 Montáž slavných motocyklů ČZ
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Sklářský rod Rücklů
Tři sta let stará tradice, láska ke sklu děděná po 
generace, pracovitost, důslednost a vytrvalost, 
to jsou hlavní devízy sklářského rodu Rücklů.

Někdy na přelomu 17. a  18. století se dostal 
sklářský rod Rücklů z Itálie přes Švýcarsko až na 
Šumavu a  dále do východních a  severních Čech. 
Přímí předkové zakladatelů se usadili na Chru-
dimsku, kde v  roce 1846 založil Jan Rückl sklář-
skou huť. Jeho syn Antonín pak vybudoval sklárny 
ve Včelničce, Skalici u  České Lípy a  v  roce 1903 
jako poslední a  v  té době nejmodernější sklárnu 
v Nižboru u Berouna.

V meziválečném období produkovali Rücklové 
téměř celý sortiment užitkového a  dekorativního 
skla. Dobré jméno skláren doma i v zahraničí pod-
porovala úspěšná spolupráce s předními výtvarní-

ky a seriózní sociální politika fi rmy. V roce 1945 
byla fi rma pro svou velikost a počet zaměstnanců 
znárodněna. Nové dějiny sklářské rodiny Rücklů 
se začaly psát až v roce 1992, kdy pravnuk zakla-
datele Ing. Jiří Rückl sklárnu od státu v privatizaci 
odkoupil. K tomu ho vedla vůle vrátit se tam, kde 
se narodil, a navázat tak na rodinnou tradici, kte-
rou musel jeho otec nedobrovolně opustit. Splnilo 
se mu tak jeho přání, že může s  velkou  pokorou 
říci: „Mám tu čest, že mohu pokračovat v tom, co 
moji předkové započali.“

www.ruckl.cz

Klášterec nad Ohří

Zámek Klášterec nad Ohří nabízí muzeum porce-
lánu, pro děti expozici „Pohádková země Vítězsla-
vy Klimtové a rodiny Kopeckých“.

Lázně Evženie jsou malý lázeňský areál na břehu 
řeky Ohře se  třemi minerálními prameny a  well-
ness programem. 

Historie a příroda, to je zámecký park a historic-
ké jádro města s  kulisou hradních zřícenin nebo 
údolím řeky Ohře mezi Doupovskými a Krušnými 
horami.

www.klasterec.cz

Karlovarské bylinkové království
Jan Becher Muzeum se nachází na místě původní továrny na Steinberkách, kde se 
dříve vyráběla Becherovka – její historie byla započata v roce 1807. Dnes je muzeum 
součástí nového multifunkčního komplexu Becherplatz. 

Průvodkyně muzea vás seznámí s  ži-
votními příběhy jednotlivých členů rodiny 
Becherů. Nejvýznamnější postavou z obdo-
bí první republiky a od r. 1917 většinovým 
vlastníkem fi rmy byl Alfred Johann Rudolf, 
který fi rmu postupně rozšiřoval a moderni-
zoval – dosáhl zvýšení výroby a  sortiment 
obohatil o několik druhů likérů. 

V  další části prohlídky, která je provoněna 
bylinkami a  kořením, budete seznámeni s  po-
stupem výroby Becherovky Original, nahlédnete 
do laboratoře dr. Frobriga a do přesné kopie tzv. 
Sladké komůrky, kterou rodina Becherů využí-
vala pro soukromé degustace. Na závěr vás čeká 
unikátní fi lm a všemi oblíbená ochutnávka likérů. 

Návštěvu doporučujeme zakončit v muzej-
ní prodejně, kde můžete zakoupit tradiční 
porcelánové kalíšky, karlovarské oplatky 
s příchutí Becherovky a hlavně likéry, které 
jste ochutnali při degustaci.

www.becherovka.cz

Městská radnice, nám. Dr. E. Beneše

Nová huť Rücklů – Nižbor 1931 Děda Rückl, čerstvý absolvent sklářské školy (1931)
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Do Rychnova za 
Poláčkem…
Přesněji do Rychnova nad 
Kněžnou a za místním 
rodákem a spisovatelem 
Karlem Poláčkem. Památku 
svého rodáka si město letos připomíná 
v souvislosti se 70. výročím jeho tragické 
smrti. 

24. 6. – 5. 7. se koná již 22. ročník největší kultur-
ní akce města – festival Poláčkovo léto. Nesporná 
atraktivita divadelních i  hudebních představení 
přiláká do města každoročně tisíce diváků. Sa-
motného Karla Poláčka připomene představení 
„Muži v offsidu“ či koncert GUITAR ARTE TRIO, 
inspirovaný holocaustem. 

Nejvíce se do akcí města promítá téma Poláčkova 
románu Bylo nás pět. Při Rychnovském dřevoře-
zání (10.–13. 6.) se dřevěné hranoly budou v ru-
kách řezbářů měnit na postavy hrdinů z této knihy. 
Pro ty, co se rádi zábavnou formou seznamují 
s městem, je tu v prázdninové pátky Putování se 
Zilvarem. A  pokud se chcete jen tak sami projít 
po Rychnově, vydejte se třeba po naučné stezce 
Rychnovské šlápoty. Když navíc správně vyplníte 
křížovku, dostanete v infocentru i malou odměnu. 

Více na:  
www.kulturark.cz

Dobrušský převrat 1918
Říjen roku 1918 je pro naše dějiny datem mimořádně důležitým. V minulosti 
města Dobrušky jde pak o datum dvojnásob pozoruhodné. K vyhlášení konce 
Rakousko-Uherska došlo v Dobrušce nikoli 28. října, ale již pátého dne tohoto 
měsíce. A jak už to někdy v dějinách bývá, stalo se tak omylem. Dobrušský poštmistr 
Václav Malý byl členem protirakouské odbojové organizace Maffi e. Uvedeného 
dne přišel na dobrušskou poštu telegram adresovaný Malému a obsahující přijetí 
mírových podmínek.

Pan poštmistr však zrovna nebyl přítomen, 
a  tak telegram přijala úřednice. Ta si jeho znění 
zřejmě vyložila jako konec dlouhé války, což si ne-
nechala pro sebe. V  podání šeptané propagandy 
Rakousko-Uhersko okamžitě padlo. Alespoň tedy 
v Dobrušce.

Zvěst oběhla celé město. Začali se houfovat 
občané, vyšly průvody, dokonce se sehnaly i  ka-
pely. Rakouští orlíčci se z  budov státních úřadů 
stěhovali na zem, případně do místních rybníků. 
Všude bylo dlouho do noci náramně veselo. Dru-
héh dne Dobrušští zjistili, že všechno je jinak, 
a  tak si na skutečnou oslavu samostatnosti pak 
raději počkali až na 29. října. 

Dům bývalé pošty slouží dnes jako budova 
muzea. Loni zde byly otevřeny nové, moderně 
pojaté expozice, doplněné kontaktními obrazov-
kami naplněnými dalšími informacemi, které 
jsou rozděleny do tří částí: Významné osobnosti 
dobrušské historie (sem patří třeba i babička Bo-
ženy Němcové nebo malíř František Kupka), Pří-
běh města Dobrušky a  Příběh dobrušské obce 
židovské. Ta poslední pokračuje ještě do vedlejší 
budovy nádherně zrekonstruované synagogy.

V Dobrušce můžete navštívit ještě rodný domek 
národního buditele F. V. Heka (Jiráskova F. L. Věka) 
a  renesanční radnici s  galerií Kupkových prvotin, 
s  expozicemi hrdelního práva s  katem Michalem, 
a expozicemi naivního malíře a  písmáka Aloise 
 Beera. A nakonec se pokochat úžasným výhledem 
na Orlické hory a Krkonoše.

Městské muzeum Dobruška
Šubertovo nám. 45
518 01 Dobruška
tel.: +420 494 629 668
muzeum.mestodobruska.cz

Dobrušské náměstí, převrat 5. října1918

Nová expozice muzea Pohled do nové expozice na radnici s katem Michalem

Rodný domek Františka Vladislava Heka (Věka)
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Olomoucké tvarůžky 
mají dlouhou tradici
Výroba Olomouckých tvarůžků, jako druh selského sýru, 
je v zeměpisné oblasti Haná doložena již na přelomu 15. a 16. století. V prostorách 
dnešní A. W. spol. s r. o. v Lošticích se Olomoucké tvarůžky vyrábějí od r. 1876. 

Původní manufakturní výrobu zahájil Josef 
Wessels se svou manželkou, v r. 1897 převzal živnost 
jejich syn Alois Wessels (odtud název současné spo-
lečnosti A. W.). Výroba se rychle rozšiřovala, v r. 1912 
měla fi rma již 36 zaměstnanců a do první světové vál-
ky se fi rma A. W. stala největším výrobcem tvarůžků. 

V r. 1917 převzal mateřskou fi rmu A. W. zeť 
Aloise Wesselse Karel Pivný, který po drobných 
opravách kolem roku 1920 uskutečnil v r. 1930 
přestavbu a rozšíření tvarůžkárny v duchu moder-
ní průmyslové architektury. Nové provozy vznikly 

v návaznosti na uplatnění strojů, se kterými Karel 
Pivný přišel jako první. Začal v r. 1924 s formova-
cími stroji, na ně pak navazovaly další stroje a za-
řízení. Tuto na tehdejší dobu špičkovou sýrárnu 
provozovali manželé Pivní až do r. 1948. 

Po navrácení tvarůžkárny potomkům původ-
ních majitelů pokračuje výroba Olomouckých 
tvarůžků až do dnešních dnů. A právě oni v loň-
ském roce vybudovali v Lošticích nové Muzeum 
Olo mouckých tvarůžků, a  vzdali tak hold svým 
předkům i  tomuto sýrovému skvostu. Muzeum 
rozhodně stojí za vaši návštěvu.

www.tvaruzky.cz

Kostelec nad Orlicí v zrcadle času
Výsledky I. světové války změnily mapu Evropy. Vznik Československa přivítali 
občané Kostelce nad Orlicí s radostí, orlíček za orlíčkem byl srážen ze svých výšin, 
německé nápisy byly zabíleny. 

Život ve městě, v  němž chudoba klepala na 
každé třetí až čtvrté dveře, provázely hladové ne-
pokoje. Přes všechny potíže tu ale kvetl bohatý 
spolkový život. V  roce 1926 rozvířila poklidnou 
hladinu života města návštěva prvního prezidenta 
T. G. Masaryka. Hospodářská situace ve městě se 
koncem 20. let zlepšila, obuvnický průmysl zvyšo-
val výrobu, nezaměstnanost poklesla. Významnou 
událostí pro Kostelec v  roce 1935 byla krajinská 
výstava spojená s odhalením pomníku TGM. Kri-
ze končila, výrobce pletené obuvi Dostál a Švage-
ra rozšiřoval výrobu. Slibně se rozvíjející hospo-
dářskou situaci však zmařil mnichovský diktát.

11.–13. 9. Kostelecký multižánrový 
hudební festival
Třídenní akce změní město na místo plné muzi-
kantů, koncertů, hudebních pořadů, pouličních 
divadelníků, tanečníků, dětských divadel a trhov-
ců, řemeslníků či kejklířů. 
11. 7. – 25. 10. Zámecké imaginárium 
Společný projekt výtvarníků spojených s  Diva-
dlem bratří Formanů. Všichni společně pak zcela 
promění Galerii Kinský Nového zámku v jedineč-
ný svět fantazie, hry a zábavy.

www.kostelecno.cz
www.rtic.cz, www.zamekkostecno.cz

Rodina K. Pivného v roce 1930

Muzeum Olomouckých tvarůžků 2014

Čá
st

 te
xt

u 
by

la
 p

ou
ži

ta
 z

 p
řip

ra
vo

va
né

 k
ni

hy
 –

 K
os

te
le

c n
ad

 O
rl

ic
í v

 z
rc

ad
le

 č
as

u.

Městské muzeum (1935) Značková obuv Dostál a Švagera (1935)
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Choceň prvorepubliková 
Zveme vás do města s bohatou minulostí i přítomností. Města věhlasného svými 
krásnými přírodními bohatstvími. Okolí je protkané sítí značených tras pro pěší 
i cyklisty, které vás dovedou na další zajímavá místa. Zveme vás do údolí Tiché Orlice 
a přírodní rezervace Peliny, do Bošínské obory se staletou doubravou nebo třeba do 
Orlického muzea v choceňském zámku s anglickým parkem.
Ohlédnutí za první republikou

Čeněk Mužík, architekt, představitel česko-
slovenského funkcionalismu, se narodil v  Mora-
šicích u Litomyšle (1906), ale vyrůstal v Chocni. 
Po vyučení u choceňského stavitele Nováka vystu-
doval stavební průmyslovku v  Jaroměři a  Státní 
uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Po návratu 
do Chocně zpracoval pro město více než 60 pro-
jektů, mezi nejznámější patří Veřejná obchodní 
škola nebo známé Staňkovo sanatorium. 

T. G. Masaryk přijel do Chocně v úterý 9. čer-
vence 1929 rychlíkem v  10.30 hodin dopoledne. 
Město nebylo prezidentovi neznámé, byl tu už 
před lety na letním bytě. Okázalé uvítání u radnice 
proběhlo za účasti mnoha lidí. Prezidenta uvítal 
starosta města Maxmilián Rohlena, kterému pan 
prezident hlasem tichým, ale zřetelným odpově-
děl: „Děkuji Vám, pane starosto. Pěkně jste řekl, 
že práce dělá člověka šťastným. Přeji Vám i Vaše-
mu městu další šťastný vývoj.“

www.chocen-mesto.cz

Prvorepublikové Oustí 
Díky hospodářskému vzestupu koncem 19. století nastává důležitý zvrat také 
v kulturním a spolkovém životě Ústí nad Orlicí. Činorodými spolky byly například 
Klub českých turistů, chrámový sbor Cecilská hudební jednota nebo spolek 
divadelních ochotníků Vicena.  

Z  období první republiky lze dnes ve měs-
tě vidět unikátní budovu Roškotova divadla 
(1935–1936), vystavěnou ve funkcionalistic-

kém stylu podle návrhu arch. Kamila Roškota 
(1886–1945), v  Evropě známého jako „český Le 
Corbusier“. Stavba byla umístěna nedaleko cent-

Nadace
Tomáše Bati
Nadace Tomáše Bati byla založena v roce 1997 pa-
nem Tomášem Baťou ml. Jejím sídlem je zrekon-
struovaná vila T. Bati, kterou v roce 1912 postavil 
Tomáš Baťa st. pro svoji budoucí rodinu (architekt 
Jan Kotěra).
Mezi nejvýznamnější aktivity nadace v  současné 
době patří:
– udržování a rozvoj baťovských tradic
– studentské programy
– podpora vědy
– kultura a rozvoj společnosti
– pronájem vily Tomáše Bati 
Zveme vás na tradiční oslavu 
1. máje u Baťovy vily ve Zlíně.

Gahurova 292, 760 01 Zlín
www.batova-vila.cz

ra a připomíná divadlo Imperial v Teheránu, jehož 
projekt Roškot pozměnil a zmenšil, aby dobře za-
padl do městské zástavby města Ústí nad Orlicí. 

www.ustinadorlici.cz

Mužík – Masarykova třída

Tomáš Baťa se synem 
Tomášem z roku 1915
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První republika 
Sága mapuje atmosféru první republiky od 

roku 1918 do roku 1945. V centru dění jsou pes-
tré osudy rozvětvené velkopodnikatelské rodiny 
Valentových, která zbohatla na válečných zakáz-
kách a stěhuje se z venkova do Prahy, do Podolí. 
V rodině panuje rivalita mezi bratry, je tu tajem-
ství předválečné vraždy a  postavy prožívají své 
osudové lásky. Seriál by měl být příběhem první 

(a také druhé) republiky, který je sice nahlížen oči-
ma rodiny z vyšších vrstev, tedy třídy, která nejvíce 
formovala tvář naší republiky a nastavila politické 
a společenské standardy, k nimž se dodnes odka-
zuje, avšak spektrum hlavních i vedlejších postav 
je velmi pestré. Osudy hrdinů se také prolínají 
s událostmi tehdejší doby a připomínají divákům 
některé významné momenty naší historie. 

Redakce magazínu KAM po Česku děkuje produkční společnosti 
Dramedy Productions za laskavé svolení použít v tomto vydání 
magazínu fotografi e z jejího projektu První republika.

14| www.kampocesku.cz  
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Jiří Fidler
České a evropské dějiny 
v souvislostech

Žhavou novinkou nakladatelství Fragment je kni-

ha České a evropské dějiny v souvislostech. Kniha 

spatřila světlo světa 23. března a  podává ucelený 

pohled na české a  evropské dějiny v  kontextu. 

Čtenáři tak mají možnost vidět poznatky ze studia 

českých a evropských dějin v novém světle. Prak-

tickým doplňkem jsou přehledné časové osy, které 

znázorňují období vlády významných panovníků 

evropských zemí a  jsou zpestřeny informacemi 

o  přelomových vynálezech nebo kulturních po-

činech. Věděli jste například, že ve stejném roce, 

kdy husité rozprášili křižáky u Domažlic, ve Francii 

stavěli hranici Johance z Arcu? Napadlo vás, že ve 

stejné době, kdy mušketýři chránili krále Francie, 

popravoval kat Mydlář na Staroměstském náměstí 

27 českých pánů? Tyto a mnohé další zajímavosti 

z dějin českých a evropských se dozvíte v této mo-

derní publikaci.

cena: 349 Kč

www.fragment.cz

Petr Nikl
Foukací povídky

Nejeden z nás vyrůstal s pískacím harmonikovým 

Kocourkem Libuše Niklové a  nafukovacím Buvo-

lem či Slonem. Známé hračky Libuše Niklové se 

staly milými společníky hned několika generací 

dětí. Nová autorská kniha Petra Nikla Foukací po-

vídky je souborem kratších textů pro děti, inspiro-

vaných právě hračkami, v  jejichž prostředí autor 

vyrůstal a  mnohdy jako první také testoval jejich 

odolnost. Kniha je ilustrována fotografi emi hraček 

od Libora Stavjaníka a  grafi cky ji upravila Zuzana 

Lednická ze Studia Najbrt. Kniha vychází v návaz-

nosti na monografi i Libuše Niklová, která v úpravě 

téže grafi čky získala v roce 2012 třetí místo v sou-

těži o Nejkrásnější knihu světa. 

cena: 398 Kč

www.meander.cz

do Prahy, do Podolí. V  této části Prahy jsou zatím 

jen louky, pár starých továrních komínů a  pová-

lečná chudoba. Podnikaví Valentovi však Podolí 

změní. Ovšem ne sami a ne lehce. V  jejich rodině 

panuje rivalita mezi bratry. Je zde tajemství, které 

s sebou nese pátrání po staré předválečné vraždě, 

a postavy prožívají také své osudové lásky.

cena: 1 111 Kč

?
Který herec ztvárnil v seriálu První republika 

postavu Jaroslava Valenty? 

a) Pavel Kříž

 b) Jiří Vyorálek

 c) Jan Hrušínský

Své odpovědi nám posílejte do 15. 4. 

z www.kampocesku.cz (soutěže) nebo poštou na 

adresu redakce. Jeden autor správné odpovědi 

obdrží od České televize DVD První republika.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

První republika 

Sága mapující atmosféru první republiky od  roku 

1918 do roku 1945. V centru dění jsou pestré osu-

dy rozvětvené rodiny Valentových, která zbohatla 

na válečných zakázkách a  stěhuje se z  venkova 

Luděk Sládek, František Kadlec
Pražský hrad, nádvořími do zahrad

Novou publikací redakce KAM po Česku je obrazový 

průvodce Pražský hrad, nádvořími do zahrad. Kniha 

je určena široké návštěvnické veřejnosti, která se 

rozhodla či rozhodne navštívit tento nejvýznam-

nější český hrad na pražském vrchu Opyš. Věříme, že 

se stane památkou na nevšední zážitek z návštěvy 

místa, které bylo od 9. století sídlem českých knížat, 

králů, císařů Svaté říše římské, prezidentů republiky 

a současným symbolem Prahy i české státnosti. Svou 

rozlohou je jedním z největších hradních komplexů 

světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce 

největším starobylým hradem na světě vůbec. Díky 

oblíbené lidské činnosti, fotografování, můžeme 

uchovávat obraz světa na fotografi ích (fós – světlo 

a grafi s – štětec) tak, jak jsme jej v daném okamži-

ku viděli a zachytili. Přijměte tedy naše pozvání na 

prohlídku Pražského hradu vykreslenou světlem na 

fotografi ích naší redakce. 

cena: 250 Kč

www.kampocesku.cz/knizni-eshop
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Bořek jede cyklohráčkem 
do Slaného pro poklad!
Máte malé děti, ale nevíte, kam s nimi na výlet? Máte rádi hry a luštíte hádanky? 
Pokud ano, pojeďte do Slaného – města slánek a Bořka!

Infocentrum Pod Velvarskou branou ve Slaném 

připravilo hru zejména pro dětské návštěvníky 

města, kteří přijedou do Slaného speciální vlako-

vou soupravou – cyklohráčkem. A  proč cyklohrá-

ček? Tento vlak je totiž plný her, hraček a o děti se 

starají příjemní hrajvedoucí! A  jak napovídá slovo 

cyklo, i lidé s koly jsou vítáni! 

Bořek je malý kluk, který si 

rád hraje, je všetečný, zvídavý, 

občas i  zazlobí a  vás chce vy-

zkoušet, jak jste pozorní. Už ve 

vlaku cyklohráčku bude k  dis-

pozici plánek hry s  pravidly. 

Vaším úkolem bude vyluštit 

tajenku. Nezapomeňte si proto 

vzít s  sebou tužku. Pokud pro-

jdete podle plánku celou cestu 

až k nám do Infocentra a vyluš-

títe správně Bořkovu tajenku, 

můžete se těšit na originální dá-

rek – unikátní turistickou vizitku 

Bořka! Ta se nedá nikde koupit! 

A  to není všechno. Bořek má 

u nás ukrytou truhličku se zlatým pokladem a  je-

nom děti se do ní mohou podívat a něco si z ní vzít.

Tak co, kdy máte volný víkend a vyrazíte do Sla-

ného? Začínáme už 28. března 2015. 

Více informací na: 
www.infoslany.cz

Kutná Hora slaví 20 let na seznamu 
UNESCO – slavte s námi! 
Stříbrné město Kutná Hora si v letošním roce připomíná jednu z nejvýznamnějších 
událostí novodobé historie. 9. prosince uplyne již 20 let od zápisu Kutné Hory na 
prestižní Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Chystáme 
velkolepé oslavy, na které jste srdečně zváni, stačí si jen vybrat z jarní nabídky.

1. 4. – 3. 5. | Poznej světové dědictví UNESCO 

(Sankturinovský dům)

Fotografi cká výstava, která vás seznámí nejen 

s českými divy světa.

18. 4. | Probouzení Kutné Hory (Vlašský dvůr)

10. ročník symbolického zahájení turistické sezo-

ny, tentokrát z manželského života Přemyslovců. 

Podíváme se také, jak to bylo s českým středově-

kým eurem. 

květen–červenec | Jan Hus roku 1415 a 600 let 

poté (Hrádek)

Výstava v Českém muzeu stříbra v rámci NÁROD-

NÍCH SLAVNOSTÍ „Jan Hus – Evropan nové doby“, 

ve spolupráci s Muzeem J. Husa v Kostnici a Husit-

ským muzeem v Táboře.

7. 5. | Koncert k 70. výročí ukončení II. světové 

války (chrám sv. Barbory)

Městská hudba Fr. Kmocha z Kolína, USPS Tyl 

Kutná Hora a kutnohorští sólisté.

10. 5. – 25. 10. | Jiří Sozanský – Mezní situace 

(GASK)

Výstava v budově Jezuitské koleje.

15. 5. | Kutnohorská muzejní noc

XI. ročník celorepublikového Festivalu muzejních 

nocí.

23. 5. 2015 | Kutnohorská gastronomická 

slavnost 

Od 11 do 19 hod. ožije okolí chrámu sv. Barbory 

a zahrady Jezuitské koleje programem ve stylu 

první republiky.

29. 5. | Noc kostelů

Připraven je bohatý kulturní program, ale i klid pro 

meditaci.

Více informací na: 
www.kutnahora.cz 
www.kh20unesco.cz

KAM na výlet
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S nastávajícím jarem se zahajuje již čtvrtá sezona v netradičním zábavním parku 
Permonium®, který je náplastí na nudu pro děti i dospělé. Nachází se v Oslavanech, 
30 km jihozápadně od Brna, v bývalém černouhelném dole KUKLA. Srdcem 
zábavního parku je 100 let stará kulturní památka – 41 m vysoká, architektonicky 
zajímavá těžní věž s panoramatickým výtahem, v níž se odehrávají 
podivuhodné věci. 

Území Permonia obývá šest permonů, kteří se 

jmenují podle kopců obklopujících přírodní sce-

nérii oslavanského údolí. Prostřednictvím unikátní 

interaktivní hry Magic permon kladou tyto osůb-

ky návštěvníkům nejrůznější překážky. Osvobodit 

permony z  dlouhého zimního spánku vyžaduje 

důvtip, šikovnost i dostatečnou fyzickou zdatnost. 

Jen tak se vám zjeví v neobvyklém místě nazýva-

ném Šachthala a získáte netradiční odměnu, kte-

rou si ze zábavního parku odnesete. Ale jen tehdy, 

pokud některého z šesti permonů přemůžete! Než 

se dostanete k vítěznému konci, musíte projít ná-

strahami sopky, pralesa, rozsáhlého nadzemního 

bludiště a vymotat se ze štol, kde permoníci nejra-

ději pobývají. A což teprve v Labyrintu, tam nastra-

žili permoni past v  šikmém dole Kabuchu, nebo 

v neobvyklém místě nazývaném Permoníkov, kde 

tak rádi straší prolézající návštěvníky.  

Tajemná důlní věž poodhaluje tajemství osla-

vansko-rosického území kreslenou groteskou Ces-

ta za černým zlatem, v níž se jednotliví permoni 

představují i  s  příběhy, na základě nichž Permo-

nium vzniklo. Figuríny z  těchto pověstí v podobě 

pověšenců tvoří hlavní rekvizity muzea, kde inter-

aktivní hra spojená s osvobozením permonů končí.  

Návštěvníci, kteří spojují výletní místo s adre-

nalinovým zážitkem, si ho mohou dosytosti užít 

na různých venkovních atrakcích s názvy jako Do-

vrchnice, Obrtlík, Trajfus, Pavoučí past, Indus-

triální stezka, Salpóna či Škrtí lanovka. Že neví-

te, co to je? Pak nezbývá, než se o tom, jak fungují, 

přesvědčit na vlastní kůži a  odnést si z  Permonia 

hrdost nad tím, co všechno jste dokázali zvládnout. 

V  Permoniu si přijdou na své i  milovníci zví-

řátek. Důlním jezerem se prohání koi kapři, zlatí 

jeseni a  ostroretky, s  nimiž si můžete klidně hrát. 

V Oslíkově vás uvítá celá oslí rodinka – oslík Kob-

lížek, oslička Bouchalka a  jejich mládě Permonka. 

Hladem ani žízní u  nás trpět nebudete, protože 

v hornické kantýně i v útulné kavárně ve věži je při-

praven sortiment občerstvení, z něhož si vyberou 

děti i dospělí. 

Než se budete vracet domů, čeká vás Dáreč-

kov s  nabídkou zboží a  drobných dárků, které 

nesou jedinečnou pečeť Permonia – zábavního 

parku, v němž si mohou děti i dospělí prožít svůj 

vlastní výletní příběh. Nevěříte? Přijďte se přesvěd-

čit! Otevíráme již 4. dubna 2015. 

Plán akcí sezony 2015: 

8. 5.  Osvobození Permonia – den plný překva-

pení pro všechny návštěvníky 

13. 6.  Tma v Permoniu – interaktivní hry v noční 

atmosféře

11. 7.  Tma v Permoniu – interaktivní hry v noční 

atmosféře

22. 8.  Strach v Permoniu – akce sezony – setká-

ní s přízraky v noční atmosféře 

28. 9.  Špekáčkobraní – netradiční gastronomic-

ký zážitek 

31. 10.  Permon Cup 2015 – soutěž v netradičních 

soutěžních disciplínách na závěr sezony 

Areál KUKLA, Padochovská 31, Oslavany  
tel.: +420 724 380 529
www.permonium.cz

 Osvobození permonů 

v zábavním parku Permonium®

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Permoník je: 

a) osoba mnohem větší než obyčejný člověk 

b) bytost žijící v šachtách různých dolů

c) trpaslík, který žije v horách 

2. Pavoučí past v Permoniu je název pro: 

a) 2úrovňové lanové centrum 

b) důlní štolu plnou pavouků

c) uzavřenou část bludiště 

3. Místo, kde se po vítězném souboji zjevu-

je permon, se nazývá:

a) Oslíkov 

b) Labyrint

c) Šachthala

? 
Své odpovědi nám posílejte do 15. 4. 

z www.kampocesku.cz (soutěže) nebo 

na adresu redakce. Deset vylosovaných 

výherců získá plyšovou oslí rodinku věnovanou 

zábavním parkem Permonium®.



Toulava a jejích 5P
Toulavský kraj najdete na půli cesty mezi 
Prahou a Šumavou. Rozprostírá se od 
Sedlčanska po Soběslavsko, od Milevska 
po Mladovožicko a v širokém okolí města 
Tábor. Hrdě leží mezi zelenými vrchy 
střídajícími údolí řek a svažujícími se až 
k blatským mokřinám, mezi městečky 
a malebnými vískami.

5P TOULAVY 
Poznání: památky, osobnosti, kultura & zábava 

Pohyb: pěšky, na kole, na lodi, na lyžích, na koni, 

adrenalin, golf, akce

Pohoda: wellness, koupání

Příroda: parky & expozice, farmy & rybolov, roz-

hledny & vyhlídky, jeskyně

Produkty: zážitková turistická karta Toulavka, kte-

rá nabízí více než 50 výhod po celé Toulavě, má 

neomezenou platnost, je přenosná a poslouží také 

jako e-skipas na Monínec

TOULAVA (kancelář) 
Žižkovo náměstí 82  
391 43  Mladá Vožice
mobil: +420 775 012 001
e-mail: info@toulava.cz
www.toulava.cz

Husiti, jste doma? 
Aneb kolem kolem husitů… 
Jarní cyklovýlety v rámci Otevření turistické sezony v Táboře 9. 5. 2015.

Jihočeské město Tábor je známé především 

jako místo bezprostředně spjaté s významnou ka-

pitolou evropských dějin – husitstvím. V roce 1420 

zde husité založili opevněné vojenské ležení. Od-

tud pod vedením hejtmana Jana Žižky a Prokopa 

Holého vedli své vítězné výpravy. Co bylo původ-

ním a počátečním motivem husitského hnutí? Na 

jaře roku 1419 se konaly a sílily poutě na hory – na 

zalesněný vrch Beránek u Mladé Vožice, na kterém 

byla pořádána velká shromáždění husitského lidu, 

na Oreb u Třebechovic, na Bzí horu a Bradlo, v již-

ních Čechách i na vrch Burkovák, později nazvaný 

Tábor. Tyto poutě na hory vyjadřovaly touhu věří-

cích po kázání Božího slova a  touhu po přijímání 

svátostí. Když nebylo povoleno vysluhování svá-

tosti večeře Páně v  kostelech, vydali se kněží na 

hory a s nimi přicházely veliké zástupy. Bohoslužba 

se konala pod širým nebem.

V rámci cyklovýletů mohou cyklisté vyrazit na 

vrch Beránek, jedno z míst v Čechách, na kterém 

probíhala setkání zradikalizovaného lidu v období 

chiliastického hnutí mezi léty 1417–1419. Mnoh-

dy desítky tisíc účastníků takových setkání byly 

hrozbou pro široké okolí. Od prostého pomníku na 

temeni kopce je překrásný rozhled po krajině Mla-

dovožicka a Podblanicka. Od 11 do 14 hodin zde 

bude probíhat doprovodný středověký kulturně-

-sportovní program.

Registrace cyklistů bude probíhat od 9 do 10 

hodin v  Infocentru Města Tábor na Žižkově ná-

městí. Ti, kteří nevlastní kolo, si je mohou vypůjčit 

zdarma v půjčovně APEX-Bike Jistebnice. Nutná je 

pouze včasná rezervace a zaplacení vratné kauce. 

Půjčovna zajistí dopravu kol před akcí do Tábora.

Tento projekt je spolufi nancován z  Granto-

vého programu Nadace Jihočeské cyklostezky na 

podporu pořádání cykloturistických akcí.

www.taborcz.eu

Tábor – Jan Hus –
rok 2015
Konference evropských 
protestantských muzeí

Výstava David a Goliáš 

Výstava Jan Hus 600 let

Mezinárodní husitologické sympózium

Koncert Smetanových fi lharmoniků – 
Má vlast

Muzikál Kazatel – muzikál o životě 
Mistra Jana Husa

Táborská setkání – mezinárodní 
historický festival 

www.taborcz.eu
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Stezka vás zavede do Jindřišského údolí, podél Ha-

merského potoka, kde na vás čeká zážitek i dobro-

družství.

TIPY SEZONY 2015
 Discgolfové hřiště – přímo v  centru města si 

můžete zpestřit volný čas zajímavou hrou DISC-

GOLF, která je určena malým i velkým. Vše potřeb-

né pro hru bude v prodeji nebo k zapůjčení v měst-

ském informačním středisku.

 Interaktivní průvodce „Poznej Hradec“ vás 

provede městem prostřednictvím vašeho chytrého 

telefonu a aplikace Poznej Hradec. Letos představí 

mimo jiné také osobnosti z historie města. Prohlídku 

ale mohou absolvovat i ti, kteří podobné technice 

neholdují, pro ty je připravena tištěná verze. Výcho-

zím i cílovým bodem je městské informační středis-

ko, kde je pro úspěšné řešitele připravena zajímavá 

odměna. NÁŠ TIP: Jedním z pěti hlavních bodů 

prohlídkové trasy je Obchodní centrum sv. Florián, 

kde můžete zhlédnout unikátní Aquashow.

TIP VELIKONOČNÍ: 
4. 4. Velikonoční veselice v Jindřichově Hradci

Muzeum fotografi e, kavárna Fotocafé a  přilehlý 

park na 15. poledníku spolu se spolkem Civis no-

vus a  městem Jindřichův Hradec tímto zvou děti 

i  dospělé na oslavu příchodu jara a  Velikonoc. 

V 11 hod. zahájí veselici průvod městem s veliko-

nočními řehtačkami a  stromem Kraslicovníkem, 

který bude na závěr průvodu umístěn na náměs-

tí Míru, jako symbol příchodu jara. Veselice bude 

poté pokračovat tradiční dílnou a  představením 

velikonočních tradic Krojovou družinou z  Jarošo-

va nad Nežárkou. Návštěvníci budou mít možnost 

přihlížet práci zkušených mistrů, s  jejich pomo-

cí si vše sami vyzkoušet a  pak si budou moci své 

výrobky odnést i domů. Připraven bude také malý 

velikonoční jarmark. Příjemnou atmosféru zajistí 

Cimbálová muzika, dětský rytmický orchestr Ha-

kuna matata, dlouhoruký harmonikář Ondra Vácha 

a pís ničkářka Pansy s kytarou. 

4.–5. 4. Velikonoční jízda parním vlakem 

Jindřichohradecké místní dráhy připravily pro tyto 

jarní dny velikonoční jízdu parním vlakem, který 

zahouká k odjezdu v dopoledních hodinách.   

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

Jaro je tu a  ve městě bude velikonočně veselo. 

Brány všech památkových i kulturních objektů se ote-

vřou a město ožije novou turistickou sezonou. 

TIP PRVNÍ: tím nemůže být nic jiného než domi-

nanta města, Státní hrad a  zámek Jindřichův 

Hradec, ve kterém se bude kutálet po kobercích, 

sypat po nábytku a viset z lustrů celkem 800 vajec. 

Výstava „Splašená vejce“ potrvá do 12. dubna. 

TIP DRUHÝ: je Dům gobelínů, kulturních tradic 

a řemesel, jinak také interaktivní muzeum pro děti 

i dospělé s ukázkami tradičních technologií ruční-

ho tkaní. 

TIP TŘETÍ: v  Muzeu Jindřichohradecka můžete 

zhlédnout jedinečnou expozici – pohyblivý lidový 

betlém Krýzovy jesličky. 

TIP ČTVRTÝ: od 18. dubna můžete nově navštívit 

také výstavu v  Muzeu fotografi e a  moderních 

obrazových médií pod názvem „Konec 2. svě-

tové války ve fotografi i – setkání tří armád v Či-

melicích“.

TIP PÁTÝ: okolí města můžete obdivovat během 

jízdy Jindřichohradeckou úzkokolejkou, která 

vás proveze romantickou krajinou přírodního par-

ku Česká Kanada. 

TIP ŠESTÝ: úzkokolejku můžete využít také ke 

zvládnutí Jindrovy naučné stezky (12 km), ve-

doucí z Jindřichova Hradce do Malého Ratmírova. 

Jindřichovým Hradcem
se prožene jarní průvan a splašená vejce
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    Pietní akty a odhalení 
pomníku G. S. Pattona

    Setkání s americkými a belgickými veterány
    Prezentace české a americké armády
rozsáhlá ukázka bojové techniky a výzbroje

    Military kempy s ukázkami zbraní, 
vojenské techniky a života v táboře

    Megakoncert skupiny Lynyrd Skynyrd 
pátek 1. května, plochá dráha Borská pole

    Convoy of Liberty – neděle 3. května

    Patton Memorial Pilsen 
unikátní expozice v ČR věnovaná 

americké armádě

    Kulturní program navozující 
atmosféru května 1945

Partneři projektu:

Součást programu

Slavnosti svobody Plzeň
1.–6. května 2015

www.slavnostisvobody.cz

70. výročí osvobození

Rozhledna na Kotli 
slaví první narozeniny

V  měsíci květnu uběhne rok od slavnostního 

otevření Rozhledny na Kotli u Rokycan. V loňském 

roce bylo slavnostní otevření spojené s  hromad-

nou procházkou, příjemnou hudbou a  opékáním 

špekáčků. A  letošní první narozeniny se ponesou 

v  podobném duchu. Přijďte v  neděli 17. května 

ve 13 hodin na Masarykovo náměstí a  vydejte se 

s  námi vzhůru k  rozhledně, nebo přijďte rovnou 

(vlastní cestou) na rozhlednu, kde ve 14.30 hodin 

zahájíme kulturní program. K poslechu zahrají sku-

piny Second Band a Prázdné lahve. 

Na místě bude připraveno ohniště určené 

k opékání špekáčků, ke kterým si bude možné za-

koupit pivo či limonádu z místního minipivovaru. 

Více informací na: www.rokycany.cz

Za pošumavskou Popelkou
Kdo již byl na hradě Švihov, mohl si prohlédnout místa, kde se natáčela naše 
nejslavnější fi lmová pohádka – Tři oříšky pro Popelku. Jen málokdo ví, že jen 
o kousek dál v Pošumaví se podobný příběh skutečně stal. Urozený mladý pán 
se zamiloval do šafářovy dcery. Láska byla sice opětována, ale dlouhou dobu 
nemohla být završena svazkem manželským. Po stopách příběhu se můžete vydat 
i vy – pěšky i na kole Pošumavím. 

Panství Lamberků se rozkládá na pravém břehu 

nad zlatonosnou Otavou a  nabízí mnoho malých 

tajemství spojených s  tímto starým šlechtickým 

rodem. Gustav Jáchym, jeden z dědiců rozsáhlého 

panství, si svojí nerozvážností v mládí rozhněval cí-

saře. Za spiknutí, jemuž měl císař padnout za oběť, 

byl potrestán. Nesměl se oženit, a tedy mít právo-

platného dědice. Pro jediného dědice rozsáhlého 

panství to byl vskutku krutý trest. Přesto se zami-

loval, a ještě k tomu do neurozené dívky – šafářo-

vy dcery Kateřiny. Jejich vztah byl posvěcen až po 

několika letech společného života, během kterých 

porodila Kateřina Gustavu Jáchymovi několik dětí. 

Velkolepá svatba ve strašínském kostele, poté co 

bylo Gustavu Jáchymovi odpuštěno, mu umožnila 

zplodit právoplatného dědice panství. Dlouho se 

z něj ale neradoval – zemřel jen dva roky po svatbě 

s  Kateřinou. Poté se kněžna přestěhovala na svůj 

zámeček Lilienhof.  Zbytek života strávila u svého 

syna v Kitzbühelu. 

Příběh těžce zkoušené lásky na Lamberském 

panství láká do regionu mezi Sušicí, Horažďovice-

mi a Javorníkem nejen pěší, ale také cykloturisty. Ti 

zaplesají nad nádhernými výhledy do údolí Otavy, 

které patří k nejkrásnějším v Pošumaví. Vždyť kdo 

by se nepokochal krajinou, ze které se vyloupne 

jako na dlani pohádkové Rabí. A  dobrodružnější 

povahy si mohou zkusit třeba rýžování zlata nebo 

se při procházce půvabnou krajinou naučit lépe 

fotografovat. V kraji Lamberské stezky je prostě co 

objevovat. Nevěříte?

Radka Žáková

Více informací včetně termínů konání výletů 
s cyklo/průvodcem na: 
www.zihobce.eu
e-mail: info-muzeum@zihobce.eu
mobil: +420 724 895 012
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že v době, kdy tam pobýval, byl ještě chlapec. Možná 

svůj nucený pobyt v Terezíně vnímal jen jako nějakou 

podivnou součást dětství. Ale co mě asi nikdy nepře-

stane mrzet, je, že jsem ho víc neposlouchal během 

našich společných zájezdů, kdy on, protože trpěl vel-

kou nespavostí, pravidelně v noci tak do 4 hodin do 

rána vyprávěl svoje zážitky. A zřejmě i vzpomínal na 

Terezín, jenže já pokaždé usnul. Zdeněk měl takový 

zvláštní smysl pro humor. Nebyl to žádný provokatér, 

ale uměl být sarkastický, i když to moc nedával najevo. 

Nechtěl si nikoho znepřátelit. Z toho Terezína v něm asi 

zůstala touha nemít s nikým konfl ikt.“

Zdeňkův pobyt v Terezíně skončil 19. října 1944, 

kdy byl deportován předposledním, tedy devátým 

transportem do Osvětimi jako číslo Es 1017. „Po 

příjezdu do Osvětimi šli všichni rovnou na tzv. selekci. 

Nechvalně známý doktor Mengele zařadil otce mezi 

ty, kteří šli rovnou do plynu. Starší kamarádi na opač-

né straně ale na něho mávali, aby přeběhl k nim. Po-

kusil se tedy za zády Mengeleho i dalších smrtihlavů 

přeběhnout. Podařilo se, ale jak přebíhal, zahlédl ho 

esesák a rozběl se k němu. Otec mu ale německy řekl, 

že už mu bylo 18, a esesák jen mávl rukou,“ řekla nám 

Zdeňkova dcera Ivana. Zakrátko byl Zdeněk z Osvě-

timi deportován nejprve do koncentračního tábora 

Kauferingu a odtud počátkem roku 1945 do Dachau, 

kde se dočkal osvobození Američany. 

Po návratu domů se shledal s matkou i brat-

rem Otou. Odmaturoval na kutnohorském gym-

náziu a vydal se studovat pražskou DAMU, kde ab-

solvoval v roce 1950 – obor herectví. Jeho prvním 

angažmá bylo Krajské divadlo v Olomouci, kde se 

také seznámil se svou pozdější manželkou Alenou 

(*20. 7. 1936), tehdy ještě studentkou prvního roč-

níku medicíny. V roce 1952 se dostal do Hudebního 

divadla v Nuslích (dnes Divadlo Na Fidlovačce) a od 

roku 1962 působil v libeňském divadle S. K. Neu-

manna (dnes Divadlo pod Palmovkou). V roce 1960 

se také po pětileté známosti oženil s Alenou a o rok 

později se jim narodila dcera Ivana. „Po promoci jsem 

byla dost nemocná a Zdeněk za mnou přišel do ne-

mocnice a řekl: Já si tě teda asi vezmu. Po letech mi 

pak říkával: Já si myslel, že jsi na smrtelném loži, tak 

jsem ti to nabídl,“ vzpomíná dnes Alena s úsměvem. 

K fi lmu se Zdeněk dostal v polovině 60. let, kdy 

se objevil ve snímku Případ Daniela (1964). Více 

příležitostí však dostal až v 80. letech, kdy si zahrál 

například v seriálech jako Sanitka (1984), Vlak dětství 

a naděje (1985) nebo Panoptikum města pražského 

(1987). Mě osobně ale nejvíce oslovil postavou ně-

meckého obchodníka ve fi lmu Kamarád do deště 

(1988). Krátce před smrtí působil ještě spolu se svým 

bratrem Otou v Městských divadlech pražských. 

Zdeněk Ornest zemřel náhle – 4. listopadu 1990. 

Pro Památník Terezín, Luděk Sládek 

kterých zaznamenal své 

postřehy a básně z  let 

1938–1941. Další už ale 

nevydal. 30. srpna 1941 

byl zachycen projíždě-

jící německou sanitkou 

a  následkům zranění 

podlehl. Byl to právě Jiří 

Orten, který se po smrti 

otce a po bratrovu od-

chodu do Anglie staral o matku a Zdeňka. Toho pak 

ale musel o Vánocích 1940 odvézt do židovského 

sirotčince v Praze (tzv. Lauderovy školy v Belgické 

ulici). V říjnu 1942 byli všichni chovanci sirotčince 

transportováni do terezínského ghetta. 

V Terezíně byl Zdeněk umístěn v chlapeckém 

domově – blok L417. Jejich vedoucím byl Valtr Ei-

singer, který rozvíjel schopnost chlapců formulo-

vat každodenní zážitky, reagovat na realitu ghetta 

a literární ambice uplatnit v tajně šířeném časopise 

Vedem. Přibližně ze původních asi sta chlapců, kteří 

se na textech časopisu podíleli, přežilo 15, mezi nimi 

i Zdeněk. To však nebyla jediná Zdeňkova terezín-

ská aktivita, stal se také protagonistou dětské opery 

Hanse Krásy – Brundibár, kde vystupoval v roli psa. 

„Vůbec si nepamatuji,“ říká Jiří Ornest, Zdeňkův 

synovec a syn bratra Oty, „že by Zdeněk nějak moc 

vzpomínal na svoje zážitky z Terezína. Je ale pravda, 

Eduard Ohrenstein (5. 10. 1881 – 30. 11. 1936) 

zemřel ještě před válkou na leukémii ve smíchov-

ském sanatoriu Sanopz. Pohřben byl na malešov-

ském židovském hřbitově. Po jeho smrti vedla 

obchod sama Berta Ohrensteinová, roz. Rosenzwei-

gová (29. 11. 1890 – 6. 10. 1970), a to do června 1942, 

kdy jí byl Němci zabaven. V roce 1941 se podruhé 

provdala za vdovce Rudolfa Pollaka, židovského sou-

kromníka z Prahy, který ale zahynul během války 

v koncentračním táboře. Berta byla deportována 

do terezínského ghetta v roce 1942, kde se dožila 

konce války díky pracovnímu zařazení do produkce 

Glimmer (loupání slídy). Zemřela v úctyhodných 80 

letech v domě, kde také žil Zdeněk s rodinou. 

Dcera Zdeňka Ornesta Ivana Šebková 

(1. 6. 1963) vzpomíná, že otec o svém dětství spíše 

nevyprávěl. Domnívá se ale, že bylo hodně ovlivně-

no jeho o mnoho let staršími bratry. „Vyprávěl nám, 

jak se ho asi jako tříletého bratři zeptali: Zdeněčku, 

a co ty, seš materialista, nebo idealista? A on jim od-

pověděl: Já jsem Zdeněček. Otec nejspíš prožil v Kutné 

Hoře hezké dětství. Pokud někdy došla řeč na to horší, 

vybavuji si příběh, kdy již za okupace šel sám do kina, 

ale promítání stále ne a ne začít. Náhle se ozval hlas 

promítače: Nebude se promítat, dokud tady bude ten 

Žid! V ten okamžik začalo kino skandovat – Židi ven! 

Otec musel odejít, a přestože o tom nechtěl moc mlu-

vit, spíše příhodu zlehčoval, myslím, že ji vnímal jako 

velkou křivdu.“

Zdeňkův nejstarší bratr Ota (6. 7. 1913 – 

4. 8. 2002), pozdější divadelní dramaturg, režisér, 

herec, překladatel a ředitel Městských divadel praž-

ských, emigroval v roce 1939 do Anglie, kde praco-

val v zahraničním odboji. Do republiky se vrátil až 

v roce 1945. Druhý Zdeňkův bratr Jiří (30. 8. 1919 – 

1. 9. 1941), nadějný český básník píšící pod pseudo-

nymem Orten, vystudoval v Praze jazykovou školu 

a pracoval jako archivář. Svědectvím o jeho životě 

jsou tři knihy deníků (Modrá, Žíhaná, Červená), do 

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial

Dalším příběhem z terezínského ghetta je vzpomínka na 
skvělého herce a především člověka Zdeňka Ornesta. 
Narodil se v Kutné Hoře 10. ledna 1929 jako třetí syn 
židovských manželů Berty a Eduarda Ohrensteinových, kteří 
tu vlastnili na Kollárově třídě č. 157 malý obchod se střižním 
a galanterním zbožím. 

Život plný zvratů 

 Zdeněk Ornest  s dcerou Ivanou

Šest měsíců po návratu z Dachau

Rodiče s Otou a Jiřím Kutná Hora, Kollárova třída č. 157

Jiří OrnestManželka Alena a dcera Ivana
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Zahajte novou sezónu v Ústí nad Labem!
Univerzitní město Ústí nad Labem leží v překrásné krajině labského údolí v srdci 
Chráněné krajinné oblasti České středohoří, které dominuje údolí Labe s Portou 
Bohemicou – Bránou Čech. Na počátku nové sezóny je pro vás připraveno mnoho 
akcí, které vám umožní nahlédnout jiným pohledem do zdejší krásné krajiny 
a zároveň mohou být vaší motivací k navštívení pro vás dosud neznámých 
památek a zajímavostí v Ústí nad Labem a jeho okolí.

Největší akcí je Zahájení turistické  sezóny 

2015 v  Ústí nad Labem. Jejím smyslem je na 

počátku nové sezóny připomenout jedinečné pří-

rodní podmínky našeho města i  řadu možností 

Kamenný pastýř, 
záhada odhalena
Kamenný pastýř je menhir 
stojící osamoceně v poli 1 km 
severozápadně od obce Klobuky 
na Kladensku. Jde o nejvyšší 
menhir v Česku, 3,5 m vysoký 
neopracovaný sloupovitý balvan 
z tmavého železitého křídového 
pískovce.

Původ menhiru je dlouhodobou záha-

dou, kterou provází řada legend a pověstí. Na 

základě ukončeného terénního výzkumu jde 

s  vysokou pravděpodobností o  pozůstatek 

megalitické baterie. S  odvoláním na vědec-

ké kruhy, podobný nález se podařil před lety 

egyptologům, kteří objevili zbytky kadmiové 

baterie z roku 1932. 

Měření, která byla provedena, tuto teo-

rii potvrzují, a  nejen to. Teorie solárních fází 

a vztah hlavního menhiru s předpokládanými 

menšími menhiry poskytuje množství infor-

mací o civilizaci stavitelů megalitů na našem 

území. Byla snad v kontaktu s civilizací staré-

ho Egypta. Kdo ví, my věříme, že nám další 

výzkum odpoví.  

-dj-

sportovního, kulturního a relaxačního vyžití a také 

velký počet kulturně-historických památek. Zám-

ky, muzea, technické památky nebo zoologická 

zahrada si na zahájení letošní sezóny připravily bo-

hatý program. Dalšími akcemi, které by vám nemě-

ly uniknout, jsou například Závody dračích lodí 

na Labi či závod autoveteránů O  pohár  hraběte 

Chotka (obě akce 2. května). Sportovně založe-

ní návštěvníci se mohou zúčastnit Víkendu na 

 Miladě (30.–31. května) s cyklozávody, běžeckým 

závodem a  spoustou doprovodného programu 

pro děti. V červnu můžete přijet do Ústí na Portu – 

mezinárodní festival folk, country a trampské písně 

(5.–7. června).

Okolí města je protkáno sítí cest pro cyklisty, 

z nichž nejznámější je mezinárodní Labská stezka. 

Její návštěvníci budou moci od letošního roku vy-

užít kromě stávajících přívozů i nového z Neštěmic 

do Svádova. Užívat si jedinečné výhledy na krajinu 

Českého středohoří z lodní paluby můžete od květ-

na, kdy bude zahájena lodní doprava.

Pokud vás naše nabídka zaujala, přijeďte. Jste 

vítáni.

Informační středisko města Ústí n. L.
Mírové nám. 1/1
400 01  Ústí nad Labem
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
tel.: +420 475 271 700
www.usti-nad-labem.cz

Zlatá stezka Českého ráje: 
příroda a památky!
Nastupující jaro je ideální pro výlet do přírody. V řadě koutů naší země je 
zahajována hlavní turistická sezona, po zimní přestávce se otevírají hrady a zámky. 
První jarní týdny vás mohou na cestě pozlobit přeháňkami či chladnými poryvy 
větru, proto je dobré vycházku do přírody zkombinovat i s možností návštěvy 
zajímavého místa v klidu pod střechou.

Český ráj. Nádherná krajina, kde na několika 

kilometrech čtverečních najdete tajemná skalní 

města, malebná zákoutí, středověké hrady a rene-

sanční zámky, vyhlídky do krajiny či rázovitou lido-

vou architekturu. To vše je navíc ideálně dopravně 

dosažitelné z velkých českých aglomerací. 

Abyste Český ráj v jeho rozmanitosti co nejlépe 

poznali, zaměřte se na páteřní Zlatou stezku Čes-

kého ráje. Ta spojuje nejkrásnější a nejvýznamnější 

místa Českého ráje. Vine se v celkové délce 118 ki-

lometrů krajinou od Mladé Boleslavi přes Mnichovo 

Hradiště, Trosky, Turnov a Kozákov do Jičína. Podél 

stezky se nachází mnoho turistických zajímavostí 

a služeb. Pro rodiny s dětmi jsou připraveny interak-

tivní hry Putování po stopách Albrechta z Valdštejna 

a Za pověstmi Českého ráje. Můžete také putovat za 

českými filmy a pohádkami. Ty se v této magické 

krajině natáčely na více než čtyřiceti místech!

NeNeNeNechchchchtetetete ssssee ee ununununésésésést…t…t…t…… 
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Litoměřický hrad v nové turistické sezoně
V unikátně rekonstruovaném litoměřickém hradu, kde se historie snoubí se 
současností, se stále něco děje. Nejinak tomu bude i v nové turistické sezoně.

Počátkem května se zde otevře výstava Holz-

mannovy Litoměřice, která bude věnována oblíbe-

nému českému komikovi Felixi Holzmannovi. Ten 

v  Litoměřicích prožil značnou část svého života. 

Výstava, zahrnující fotografi e z rodinného archivu, 

autentické rekvizity z vystoupení a další zajímavos-

ti, bude vhodná pro děti i dospělé. Výstavu doplní 

další aktivity v  průběhu roku, včetně divadelních 

vystoupení.

Tradiční vinařskou akcí bude Litoměřický hro-

zen – prezentační, prodejní a soutěžní výstava vín. 

Letošní ročník bude čtvrtý v  pořadí a  přinese vý-

tečná vína z Čech i Moravy. 

Litoměřice se rovněž zapojí do projektu 1210 

let Ohře, oslavujícího první písemnou zmínku 

o  této řece. Více informací nabídne litoměřický 

turistický portál. Slavnostní ukončení projektu pro-

běhne v Litoměřicích 24. října 2015.

www.litomerice-info.cz
www.litomerickyhrozen.cz

Děčín zve 
na Městské 
slavnosti 2015
Nenechte si ujít květnové Městské 
slavnosti v Děčíně, které jsou již po 
několik let lákadlem pro návštěvníky 
z celého okolí. Jako tradičně je letos 
zahájí velkolepý ohňostroj s hudbou.

 Nádherná podívaná na děčínský zámek a řeku 

Labe se naskytne divákům skrz světlo rachejtlí 

v pátek 8. května. 

Hned následující den startuje Hudební festival 

Labe, Adrenalin Challenge – největší adrenalino-

vá akce v  České republice, sochařské sympozium 

a pro děti Běláskové klání. V neděli si na své přijdou 

senioři. Následující týden proběhne Historický trh 

májový, letos v  nově otevřených zahradách zám-

ku. Ani sportovní nadšenci nepřijdou o  druhém 

květnovém víkendu zkrátka. Pobavit se mohou 

na street ballovém turnaji Mladé Labe. Sobota 

23.  května bude patřit milovníkům divadla, při-

praven je pro ně totiž Festival pouličního divadla. 

Úplně poslední květnový den bude jen a jen dětí, 

v rámci Dětského dne si budou moci na Mariánské 

louce užít plno zábavných her a soutěží. 

Více informací najdete na: 
www.slavnostidecin.cz 
www.idecin.cz
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Muzeum Vysočiny 
Pelhřimov

Muzeum sídlí v  někdejším zámku pánů z  Ří-

čan na pelhřimovském náměstí. Můžete navštívit 

barokní freskový sál, černou kuchyni i  původní 

městskou šatlavu. Vystaveny jsou předměty do-

kumentující dějiny Pelhřimovska i několik unikátů, 

například 135 let starý dort. Část expozice je věno-

vána pracím známého medailéra Josefa Šejnosta 

a jeho syna Zdeňka. Muzeum nabízí také krátkodo-

bé výstavy a programy. 

říjen–duben
út–pá: 9–12, 13–16, so: 10–12, ne: 13–15 hod.
květen–září
út–pá: 9–12, 13–17, so–ne: 10–12, 13–17 hod.
www.muzeumpe.cz

Pobočka: hrad Kámen
Původně gotický hrad byl vystavěn v  13. sto-

letí na mohutné skále, po které získal své jméno. 

Návštěvníci si mohou prohlédnout hradní sklepe-

ní, starý palác, expozici připomínající život šlechty 

v 19. a na počátku 20. století i  rozsáhlý park. Pro-

slavená je expozice motocyklů, jedna z nejstarších 

svého druhu u nás. V letošním roce je k vidění spe-

ciální výstava motokol a  mopedů a  výstava dět-

ských kočárků. V létě proběhne několik programů 

pro rodiny s dětmi.

duben, říjen so–ne, svátky: 10–17 hod.
květen, červen, září út–ne: 10–17 hod.
červenec–srpen út–ne: 10–18 hod.
www.hradkamen.cz

Podřipskem – na kole i pěšky  
Přijeďte se podívat do kraje praotce Čecha, do srdce národa, k památné hoře Říp 
s rotundou sv. Jiří a sv. Vojtěcha. To vše nabízí milovníkům cyklistiky Labská stezka. 

Povede vás od pramene Labe do Dvora Krá-

lové, Mělníka a  odtud do Roudnice nad Labem 

a  Hřenska, případně i  dále do Německa. Stezka 

v  loňském roce doznala řady změn vybudováním 

nových úseků (měří 1 165 km) a cyklotrasa č. 2, kte-

rá vede z Dolního Žlebu u Děčína do Prahy, podél 

Labe a u Mělníka podél řeky Vltavy, měří 111 km.

U  cyklistiky a  turistiky ještě zůstaneme, a  to 

s nabídkou Cyklobusu i pro pěší do Českého stře-

dohoří, Kokořínska a do kraje Karla Hynka Máchy. 

Cyklobus i  pro pěší se těší oblibě již několik let. 

Vyrazit můžete do oblastí Mukařov, Verneřicko, 

Kletečná, Štětí, Doksy a dalších. Začíná se v červnu 

2015.

Pokud nepřijedete na kole a bude se chtít po-

bavit a  prohlédnout si malebný kraj plný zajíma-

vých pověstí, můžete si od května na parkoviš ti 

v obci pod horou Říp zapůjčit koloběžky (pro malé 

i velké). Trasa začíná ve výdejním místě a dále po-

kračuje po modré turistické trase přes obec Vesce 

(první sběrné místo) a  pak po putovní cestě Sva-

topluka Čecha směrem k Roudnici přes Kratochví-

lovu rozhlednu až na Karlovo náměstí, kde před 

hotelem Vavřinec bude zřízeno druhé sběrné 

a  servisní místo. Trasa se klikatí po proudu obou 

břehů mocné řeky Labe až do obce Nučničky, kde 

je vybudován přívoz přes řeku. Na této trase vás 

budou čekat v hojném množství malebné hospůd-

ky a  bistra. Poslední sběrné místo je v  Lounkách 

v bistru U Trumpetky (třetí sběrné a servisní místo). 

Svoz koloběžek bude zajišťovat tranzitní doprava, 

která bude mít pět volných sedadel pro smluvní 

přepravu zatoulaných turistů zpátky k  výdejnímu 

či sběrnému místu.

Ochutnejte nejen výtečnou kvalitu roudnic-

kého vína, ale i krásy Podřipska.

www.roudnicenl.cz
www.stredohori-podripsko.cz
www.ceskestredohori.info
www.stiparna.cz

Hrad Kámen

Muzeum Vysočiny Pelhřimov
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S KČT za zdravím a poznáním

Klub českých turistů odbor TJ Jiskra Hořice za pod-

pory městského úřadu v Hořicích pořádá 43. ročník 

pochodu „O Žižkův štít“.

kdy: 25. dubna 

start: 6.30–10.30 hod., Sportovní zařízení města 

Hořice v Podkrkonoší (ulice Erbenova)

trasy: 

 pěší 7, 15, 25, 35, 50 km

 cyklo 25, 35, 55, 80, 100 km

 ZTP O Žižkův štít s Klokánkem, 4 km

cíl: u sportovní haly do 20 hod. 

odměna: dobrý pocit a pamětní list

KČT Sopotnice ve spolupráci s obcemi Sopotnice, 

Potštejn a s Domovem pod hradem Žampach po-

řádá 43. ročník pochodu „Přes tři hrady“ a 31. roč-

ník „Přes tři hrady na kole“.

kdy: 9. května 

start a  trasy: 8–11 hod. (v  Sopotnici, start již od 

7 hod.)

Sopotnice (hřiště): 

 pěší 15, 30, 50 km

 cyklo 30, 35, 50, 65, 100, 150 km

Žampach (areál zámku): 

 pěší 5, 12, 15 km 

 cyklo 14, 25, 26, 30, 33, 43 km

Potštejn (Pod Lipami): 

 pěší 5, 9, 14 km (na kontrole v Záměli miniokruh 

se soutěžemi pro děti „Floriánkova stezka ve zna-

mení železnice“)

cíl: Sopotnice do 19 hod., Žampach a Potštejn do 

16 hod.

Pro děti i  dospělé jsou připraveny hry, soutěže, 

skákací hrad, trampolíny a  sladké překvapení. Na 

jednotlivých startovních místech bude hrát živá 

hudba. Více na www.kct-sopotnice.com. 

Jaro v Ústí nad Orlicí

Nastává období, kdy vyměníme
lyže a snowboardy za kola 
a in-line brusle. Je čas na víkend 
v jarní přírodě. A Ústí nad Orlicí 
nabízí ve svém okolí ke strávení 
víkendu celkem 40 km upravených 
cyklostezek a dvě trasy jsou ideální 
pro in-line bruslení a malé cyklisty.   
Trasy vás dovedou do nedalekého Letohradu, 

třeba do muzea řemesel, nebo do Brandýsa nad 

Orlicí, k  památníku J. A. Komenského nebo ke 

zřícenině tamního hradu. Do Ústí se snadno 

přepravíte i  s  kolem, například vlakem. Jedna 

z cyklostezek vás pak spolehlivě dovede od vla-

kového nádraží ke Sporthotelu Tichá Orlice, kde 

se můžete ubytovat v klidném prostředí u řeky. 

Vedle hotelu je nástupní místo na cyklostezky, 

což vám umožní se bez dlouhého přepravování 

vydat na jarní cyklovýlet do města i jeho okolí. 

Pokud vám nebude počasí zrovna přát, nevadí. 

U nás se nudit nebudete. Navštívit můžete ce-

lou řadu míst zaměřených na kulturu, sport či 

relax. Kupříkladu adrenalin si užijete ve skate-

parkové hale, relaxovat můžete v  městském 

krytém bazénu se slanou vodou i dalšími well-

ness službami a za kulturou? Za tou se můžete 

vydat třeba právě do Roškotova divadla. 

Infocentrum Ústí nad Orlicí 
Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271 – IC
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz
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Bejvávalo, bejvávalo...
Čeština jako západoslovanský jazyk patří mezi jazyky slovanské z rodiny 
indoevropských. Vyvinula se ze západních nářečí praslovanštiny koncem 
10. století a dělí se na spisovnou češtinu a nespisovnou, která zahrnuje třeba 
nářečí. 
(Nářečí zaznamenané u 66leté ženy v roce 1974 v okolí Lanškrouna.)

Vo ťěch Velikonocích se choďilo – to bich vám 

ešťe mohla vipravovat, co sem já teda prožila. Já 

sem už nečekala, že hoši přídou, a tenkrát ale, to jich 

chodilo dvanást patnást, ťech hošu. A teť já vám vib-

jehnu na tu naši paulač a viďim, že se hrnou tadi vot 

Šťepánku. Jémine, tak teť kam já, kam já se poďeju! 

A tak sem uťikala po schodech – víte, 

mí sme tam 

m ň e l i 

takoví daremní schodi, každej schod bil jinačí pros-

ťe, jeden mňel ale tři cihli a jeden bil ze dřeva a třeťi 

bil třeba rozbitej – a tak já po ťech schodech dólu 

a takle sme mňeli chlíu a takle sme mňeli sklep. A ve 

sklepje sme mňeli stát takovou velikou bečku vot to-

hodletoho tchéru. Ve sklepje tma bilo a já sem vám 

vlezla do toho koutku za tu bečku. 

A voňi fšude fšechno prolezli 

a: „Musíme ji najdout, mu-

síme ji najdout!“ A hledali 

a hledali, ale nenašli mňe. 

A nevilézla sem ten den 

uš aňi ze staveňi, to 

víte, to teda bich bila 

ňeco dostala, diš jich 

bilo toliko, a každej 

bi vám dal jen jen-

nou. A tenkrát ešťe 

hoši viplaceli!

-lgs-



Všude dobře, 
doma bezpečně  
Většina památek u nás má vysmejčeno, 
poklizeno, natřeno a opraveno. Podlahy 
se lesknou, lustry blyští, zkrátka nic 
nebrání tomu, aby se po dlouhé 
(ne)zimě otevřely jejich pomyslné 
brány. Nepřítomnost moře si tak 
můžeme vynahradit mořem památek, 
kde nám zcela jistě nehrozí spáleniny 
kůže, sůl v plavkách, žralokem 
ukousnutá noha nebo fanatici 
s bombou. 

Každá civilizace, jejíž noha spočinula na našem 

území, po sobě zanechala stopy v naší historii. Do 

té se pak vydává archeologie, která hledá odpo-

vědi. Již více než sto let hledá odpovědi také pod 

Vyšehradem. A právě výzkum základů baziliky sv. 

Vavřince přinesl v  červenci 2014 nebývalé odha-

lení. Nález prokázal, že na Vyšehradě se museli na 

přelomu 7. a 8. století vyskytovat Anglosasové. Do-

kladem toho bylo něco, co se dalo jen těžko zařadit. 

Koncem loňského roku ale přišli odborníci s šoku-

jícím odhalením. V základech baziliky sv. Vavřince 

byl objeven hrob neznámého válečníka. Jednalo 

se o  tzv. rituální pohřeb v  lodi, s  řadou anglosas-

kých artefaktů z přelomu 7. a 8. století. Nejvýznam-

nějším nálezem byla obřadní helma z východořím-

ské říše. Artefakty odpovídají germánskému kmeni 

Jutů z dnešního Dánska. Objev však nastolil jinou 

otázku, kde se to tu vzalo? 

-kus- 

KAM za památkami
Navštivte Muzeum středního 
Pootaví Strakonice
Regionální muzeum v prostorách nově 

zrekonstruovaného strakonického hradu nabízí 

to, co jinde nenajdete:

• mimořádnou expozici dud a dudáctví

• motocykly a zbraně světoznámé značky ČZ

• historii výroby fezů

• jedinečnou kapitulní síň s ambitem

• vyhlídkovou věž Rumpál

Dopřejte si kouzlo zastavení 
ve vodním mlýně v Hoslovicích
Jen 17 km od Strakonic na vás čeká:

• jedinečná atmosféra dob dávno minulých

• autentický obraz života ve mlýně

• areál s  domácími zvířaty a  hospodářským 

vybavením

• zábava i poučení pro celou rodinu 

• program s ukázkami řemesel a pečením chleba

Přijeďte za zážitkem! 

Připravili jsme pro vás:
• rodinné a sdružené vstupné na obě památky

• vstup pro děti do 6 let zdarma 

Zahájení sezony 2015
Výstava Kapitoly z války 1939–1945, strako-

nický hrad, 2. 4. – 24. 5.

Stavění máje, mlýn Hoslovice

25. 4., 10.00–16.00 hod.

tel.: + 420 380 422 608
e-mail: informace@muzeum-st.cz

www.muzeum-st.cz
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Malebná renesance v Březnici
Zámek Březnice je ukrytý v hájích říčky Vlčavy nedaleko jižních úpatí hlubokých 
brdských hvozdů, skrývající nejedno tajemství, nejeden dávný příběh… Původně 
gotická tvrz byla ve 2. pol. 16. stol. přestavěna na zámek.

Historickým skvostem zámku je Lokšanská 

knihovna, nejstarší zámecký knihovní sál v  Če-

chách. Nejvýznamnější architektonickou úpravou 

zámku pobělohorské doby je raně barokní kap-

le Panny Marie od slavného italského architekta 

Carla Luraga. Při vlastní prohlídce zámku můžete 

nahlédnout nejen do historie, ale také do interiérů 

připomínajících jednotlivé šlechtické rody a umě-

lecké slohy. Dále pak do zámeckých zbrojnic, jež 

zahrnují prakticky všechny druhy zbraní z  obdo-

bí od 15. do 19. století. Součástí celého areálu je 

anglický park se dvěma rybníky a vzácnými dřevi-

nami. V  loňském roce byla v  Březnici po více než 

60 letech otevřena pro veřejnost synagoga z roku 

1725. Po požáru v roce 1821 byla znovu obnovena 

do dnešní klasicistní podoby. Je součástí židovské 

čtvrti zvané Lokšany, jedinečného dochovaného 

barokního architektonického celku v  Čechách. 

Vlastníkem je židovská obec v  Praze a  provozo-

vatelem je správa státního zámku v  Březnici. Zá-

chrana této mimořádné památky se podařila díky 

projektu Revitalizace židovských památek, který 

realizovala Federace židovských obcí v ČR. Synago-

ga je otevřena od dubna do října.

Více se dozvíte na:
www.zamek-breznice.cz, www.10hvezd.cz

Vrtbovská zahrada
Vrtbovská zahrada je jednou z  barokních za-

hrad, které dotvářejí krásu Petřína. Je tvořena 

terasami o  třech výškových úrovních, které jsou 

propojeny širokými schodišti. Zahrada má rozlohu 

0,31 hektaru a dosahuje v nejvyšším bodě 212 m 

nad mořem. Je jednou z nejkrásnějších zahrad to-

hoto druhu na sever od Alp. Proto byla zapsána na 

seznam kulturního dědictví UNESCO. Je přístupná 

z  Karmelitské ulice. Pohádkové prostředí okouzlí 

překrásnými záhony, antickými sochami, voliérou, 

fontánami, vyhlídkou a  ateliérem Mikoláše Alše. 

Z Vrtbovské zahrady se nabízí překrásný výhled na 

Pražský hrad a na střechy domů na Malé Straně. 

www.vrtbovska.cz

Zámek Zruč nad Sázavou
Nejstarší písemná zmínka o tehdy ještě hradu ve Zruči nad Sázavou je z roku 1328. 
Do jeho historie se zapsalo několik významných rodů – mocní a výbojní Kolowraté, 
Kalenicové, jejichž rodový erb tvoří městský znak dodnes, Löwenthalové, kteří 
zřídili první zámecký park, a především Schebkové, kteří provedli přestavbu 
zručského zámku v letech 1891–1909 do dnešní podoby – architektonického 
klenotu romantismu.

Dnes v něm můžeme navštívit dobovou expo-

zici. V přízemí je zřízeno infocentrum, které zajištu-

je jak prohlídky zámeckých interiérů, výstupů na 

věž, tak i  malého muzea s  expozicí „Od verpánku 

k Baťovi“. Velkým lákadlem pro všechny návštěvní-

ky je unikátní expozice Království panenek a med-

vídků v  zámeckém podkroví. K  procházkám láká 

obnovený zámecký park s  dvoukilometrovou na-

učnou stezkou a  herními prvky pro děti. Pro děti 

je také určena i  historicko-zábavná stezka Miloty 

z  Kolowrat, která se nese v  duchu výchovy mla-

dých rytířů.  Hlavní turistická sezona 2015 začíná 

sice až od 25. dubna, ale vy můžete navštívit zámek 

a všechny jeho expozice už každý víkend v dubnu.

Těšíme se na vás!

Informační centrum
tel.: +420 327 531 329
e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz
www.mesto-zruc.cz
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Zámecké jízdárny 
otevřeny
Historie zámeckých jízdáren 
v Lednici, letním sídle knížecího rodu 
Liechtensteinů, sahá do 17. století 
– období baroka, kdy symbolem 
bohatství a moci byli koně. Sdružení 
Multifunkční centrum zámek Lednice 
se v letech 2007–2014 povedlo provést 
vzorovou památkovou obnovu objektu. 

Ze stavebněhistorického hlediska byly při re-

konstrukci jízdáren objeveny skvosty evropského 

významu – jedny z největších barokních jízdáren-

ských podlah, fasádu krášlí původní barokní iluziv-

ní malby… 

Expozice Obnova jízdáren – nahlédnete do tech-

nických výkresů nejzajímavějších stavebních prvků 

a  uvidíte dokument, který zachycuje nejvýznam-

nější části celé rekonstrukce. To vše ve vstupní čás-

ti expozic – bývalé Kočárovně, kde i dnes můžete 

vidět kočár. Zkuste do něj vstoupit a můžete snít.

Krajinou zahrad – to je pohled do krajinářského 

umění. Animace na prostorovém modelu krajiny 

znázorňují vývoj Lednicko-valtického areálu. Na 

mnoha fotografi ích, mapách a  modelech je po-

psán vliv konkrétních prvků světového vývoje na 

místní vytváření krajiny. Uvidíte nádherné původní 

mramorové žlaby, ukázku koňského stání a modely 

koní, které si knížecí rod vyšlechtil. Podíváte se na 

vývoj zámku a parku v Lednici – od relativně malé 

barokní vily se zahradou italského stylu s vodními 

prvky po dnešní nádherný anglický park se spous-

tou malých staveb – saletů. U nás můžete navštívit 

i ty již zaniklé a u modelu Minaretu se podívat, jak 

asi probíhala jeho výstavba.

Základní vstupné je 60,- Kč.

Otevírací dobu 
a další informace najdete na: 
www.mczl.cz

Velkolepý zámek Lednice
Lednický zámek je jednou z nejvzácnějších perel pokladnice historického 
a kulturního bohatství České republiky. Pokud si chcete aspoň na chvíli připadat 
jako v pohádce, tak určitě navštivte tento jihomoravský unikát. 

Zámek Lednice, letní sídlo v anglickém novo-

gotickém stylu, je díky slavným řezbářským pracím 

v  reprezentačních sálech dokladem té nejlepší 

řemeslné dovednosti a  vytříbenosti vkusu jedné 

z nejbohatších knížecích rodin – Liechtensteinů.

Apartmány v  1. patře představují návštěvní-

kům soukromí členů rodu a životní styl šlechty na 

konci 19. století. Ve druhém patře nabízí zámek ex-

kurzi do života mladých princů a princezen. 

K zámku na východní straně přiléhá palmový 

skleník z let 1843–1848. Jedinečná stavba, nejstarší 

svého druhu v Evropě, je pokračováním reprezen-

tačních interiérů a i v zimě nabízí hostům procház-

ku rozkvetlou tropickou a subtropickou oázou. 

V areálu parku tvoří dominantu vyhlídková věž 

minaret, přístupná je i umělá zřícenina Janohrad.

www.zamek-lednice.com
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nábytku i působností uměleckých děl, díky čemuž 

si na své přijde jistě každý návštěvník. Podmanivé 

jsou pohledy do údolí Dyje – jak na staré město, tak 

směrem k Louckému klášteru nebo do Národního 

parku Podyjí s Kraví horou v popředí. 

Znojemské podzemí

Znojemské podzemí patří k  unikátním histo-

rickým památkám. Jedná se o systém podzemních 

chodeb a  sklepů, který je svým rozsahem jedním 

z  největších podzemních labyrintů ve  střední 

 Evropě, celková délka chodeb, které se nacháze-

jí až ve čtyřech patrech pod sebou, činí přibližně 

27 km. Jeho návštěvníci mají kromě základní trasy 

na výběr i mezi třemi nově otevřenými adrenalino-

vými trasami.

Radniční věž – symbol a dominanta města 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Přemyslovců 8
669 45  Znojmo
tel.: +420 515 282 211
e-mail:  znojmuz@znojmuz.cz
www.znojmuz.cz

Turistické informační centrum
Obroková 10, 669 02  Znojmo 
tel.: +420 515 222 552
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz
www.objevteznojmo.eu

Pohled na město

Rotunda sv. Kateřiny

Významná národní kulturní památka byla po-

stavena kolem poloviny 11. století jako součást dů-

ležité hraniční přemyslovské pevnosti na řece Dyji 

za vlády Břetislava I. Nejpravděpodobněji r. 1134 

byla přestavěna knížetem Konrádem II., správcem 

znojemského údělu. Tehdy byla vyzdobena ojedi-

nělým cyklem fresek panovníků z rodu Přemyslov-

ců, které zobrazují také známou pověst o povolání 

Přemysla Oráče poselstvím kněžny Libuše na kní-

žecí stolec do Prahy, jež ideově vyrůstala ze spod-

ního pásu s obrazy Zvěstování, Navštívení P. Marie, 

Narození Vykupitele a  dalšími biblickými náměty. 

Ztvárnění legendy tak zdůvodňovalo panovnickou 

moc Boží vůlí. Památka nejen českého, ale také 

evropského kulturního dědictví je zpřístupněna 

podle zvláštních pravidel s ohledem na klimatické 

podmínky.

Znojemský hrad

Díky příhodné poloze byla ostrožna nad souto-

kem Dyje s potokem Gránicí osídlena již od konce 

mladší doby kamenné (asi 4200 př. n. l.) a  kolem 

poloviny 10. století jsou zde stopy raně středově-

kého osídlení. Přemyslovec Břetislav I. zde buduje 

ve 40. letech 11. století zeměpanský hrad, který 

měl s  věncem pevností na Dyji zabránit dalším 

územním ztrátám Moravy. Z  bohatých dějin krá-

lovského hradu si připomeňme, že podle zprávy 

z r. 1146 měl již být kamenný, město v předhradí je 

povýšeno r. 1226 na královské, r. 1437 zde umírá cí-

sař Zikmund, r. 1628 zde bylo přijato Obnovené zří-

zení zemské pro Moravu. V rozmezí let 1710–1721 

jej přestavují páni z Deblína v barokní zámek. Sály 

nyní hostí expozici „Nejen ze života panské společ-

nosti“ připomínající historii celého hradního kom-

plexu. Ukazují dosud nevystavené exponáty a ne-

chávají návštěvníka potěšit se krásou historického 

Objevte Znojmo
Znojmo, druhé největší město Jihomoravského kraje, je jedinečné historické 
město s impozantní polohou nad řekou Dyjí. První písemná zmínka o Znojmě 
pochází z 11. století. V letech 1222–1226 bylo Znojmo Přemyslem I. Otakarem 
povýšeno na královské město. Ve starobylém centru obehnaném středověkými 
hradbami můžete obdivovat jeho zachovalý renesanční vzhled, výjimečný počet 
církevních památek a objevovat mnohá romantická zákoutí.

Rotunda sv. Kateřiny

Hrad – expozice

Podzemí
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Navštivte TOP VINAŘSKÝ CÍL 2014 v kategorii vinné skle-
py, VINAŘSTVÍ ROKU 2012  Vindemia Publica), nejlepší 
vinařství 2012 v hlasování veřejnosti Kudy  nudy a záro-
veň nejoblíbenější vinařskou destinaci na jižní Moravě. 

Vinařská 34, 691 42 Valtice
email: info@valtickepodzemi.cz

Infolinka.: +420 723 600 423Infolinka.: +420 723 600 423

www.valtickepodzemi.czwww.valtickepodzemi.cz

2015 03 23 inzerce 131x125,5 mm VP.indd   1 25.3.2015   11:44:24

Státní zámek Lysice – 
národní kulturní památka 
a TOP cíl jižní Moravy

Barokní zámek nabízí návštěvníkům prohlídku 

dvou tras interiérů zámku s  bohatým vybavením 

z historických sbírek skla, nábytku, porcelánu, ori-

entalismů, vzácnou kolekci zbraní či střeleckých 

terčů. Od dubna do října je možné navštívit roman-

tickou terasovitou zámeckou zahradu s ojedinělou 

zahradní architekturou – kolonádou. Nabízíme ci-

zojazyčné výklady, bezbariérový přístup do 1. pa-

tra zámku a zahrady, na prvním nádvoří návštěvu 

zámecké kavárny.

Zámek je vyhledávaným centrem kulturních 

akcí, svatebních obřadů a sezonních výstav.

www.zameklysice.cz
GPS: 49°27´12.964´´N, 16°31´59.017´´E

Navštivte muzeum ve Strážnici
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici je součástí Národního ústavu 
lidové kultury, který je jeho zřizovatelem i odborným garantem. Nově je v areálu 
instalována výstava Hliněné stavitelství na Moravě.

Od roku 1981 jsou návštěvníkům zpřístupněny 

areály moravských Kopanic, luhačovického Zálesí 

a  Horňácka. Jednotlivé celky, zasazené do uměle 

modelovaného terénu, představují ukázku charak-

teristické podoby sídla, skladby usedlostí i  vyba-

vení obytných a  hospodářských prostor Slovácka 

s  ukázkami lidové výroby a  specifi ckých způsobů 

zemědělské práce, zastoupené v  regionu značně 

rozšířeným vinohradnictvím. 

Zámek je ozdobou města Strážnice. V prosto-

rách zpřístupněných veřejnosti si mohou návštěv-

níci prohlédnout historickou knihovnu, nově 

otevřenou zámeckou kapli s  historicky cenným 

oltářem, stálou expozici „Nástroje lidové hud-

by v  České republice“, jedinou svého druhu ve 

střední Evropě, výstavu Skromné umění – Tradiční 

řemesla v  České republice a  výstavu Lidový oděv 

na Moravě.

Otevírací doba ve skanzenu a na zámku:

Každý den kromě pondělka (pokud není státním 

svátkem) 

Květen, červen, září, říjen: po–pá 9.00–16.00 hod., 

posl. prohlídka v 15.00 hod.

Červenec, srpen: po–ne 9.00–17.00 hod., posl. 

prohlídka v 16.00 hod.

Akce, které NÚLK pořádá ve skanzenu, zámec-

kém parku a na zámku:

25.–28. 6.  Mezinárodní folklorní festival Strážnice 

2015 (skanzen, zámek, zámecký park)

12. 7.   Hasičská neděle

19. 7.   Vojenská neděle

2. 8.   Dožínky ve skanzenu

23. 8.   Odpoledne s ochotnickým divadlem

20.–22. 9.   Podzim na dědině – ukázky 

hospodaření a života na moravské vesnici 

28. 11. – 3. 12.   Radujme se, 

veselme se – předvánoční pořad

www.skanzen.nulk.cz

Zámek Budišov
Zámek v Budišově vzdáleném 15 kilometrů od 

Třebíče by rozhodně neměl ujít pozornosti žádné-

ho výletníka. Jeho interiéry totiž ukrývají unikátní 

kolekci zvířecích preparátů ze všech koutů svě-

ta. Během komentované prohlídky si návštěvníci 

mohou zblízka prohlédnout tučňáka, aligátora, 

orangutana i  velké šelmy – lvy, tygry a  medvědy. 

K  zajímavostem sbírky patří obyvatelé Austrálie 

jako ptakopysk a  ježura i vládci mořských hlubin, 

mezi nimiž vyniká velmi vzácný žralok nosatý nebo 

velekrab japonský. Zoologická sbírka uložená v zá-

meckém depozitáři, která je jako jediná v České re-

publice zpřístupněna veřejnosti, patří k nejstarším 

souborům Moravského zemského muzea.

tel.: +420 568 875 198
www.mzm.cz
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www.kartografie.cz

Některé z prohlídkových tras kroměřížského 
zámku vedou i reprezentačními sály. 
Uhodnete, ve kterém z nich je galerie 
nejvýznamnějších olomouckých 
arcibiskupů a biskupů?

a) Sněmovní sál

b) Poradní sál

c) Trůnní sál ?
Své odpovědi nám posílejte do 15. 4. z www.kampocesku.cz (soutěže) nebo poštou na adresu redakce.

Tři autoři správných odpovědí obdrží mapy věnované vydavatelstvím Kartografie PRAHA, a.s.

Navštivte zámek 
v Hradci nad Moravicí 

Návštěvnická sezona státního zámku Hradce 

nad Moravicí bude zahájena 4. dubna. Velikonoce 

na zámku – to je hlavní téma pro měsíc duben, kdy 

o víkendech mohou návštěvníci zhlédnout zámecké 

interiéry s velikonoční výzdobou. Rovněž na Veliko-

noční pondělí bude zámek otevřen od 9 do 17 ho-

din. Ve dnech 18. a 19. dubna bude v prostoru Velké 

dvorany zpřístupněna myslivecká výstava loveckých 

trofejí. V letošní sezoně se můžete dále těšit na nově 

otevřený soukromý knížecí byt, Bílý zámek. V létě 

na konci prázdnin nás čeká tradiční Hradozámecká 

noc. V Bílé věži můžete navštívit plánované výstavy. 

Ubytovat se můžete v Červeném zámku.  Návštěva 

zámeckého areálu určitě stojí za to…

tel.: +420 553 783 915
e-mail: hradec@npu.cz
www.zamek-hradec.cz

Úsov – zámek pro děti i dospělé
Hrad a zámek Úsov je nepřehlédnutelnou dominantou na cestě z Mohelnice 
do Uničova. Je známý především jako sídlo lovecko-lesnického muzea, které 
představuje rozsáhlou unikátní sbírku loveckých trofejí nejen z Čech, Polska 
a Itálie, ale i z Indie a Afriky, část z nich ještě v původní lichtenštejnské instalaci 
z přelomu 19. a 20. století. 

V posledních letech se Úsov stal vyhledávaným 

cílem zejména rodin s dětmi, kromě tradičních ex-

pozic totiž nabízí i další vyžití pro malé návštěvníky. 

Od roku 2014 je součástí hlavního prohlídkového 

okruhu výstava Pohádky na zámku Úsov, jež při-

bližuje lovecké trofeje a další přírodovědné sbírky 

originálním způsobem. 

Ve Vlašimském paláci, nejstarší části hradu, si 

mohou děti i  dospělí po náročném výkladu vy-

zkoušet vlastní dovednosti a potrápit hlavičky há-

dankami. Pro nejodvážnější z nich je zde otevřen 

i strašidelný labyrint, v němž se ukrývá čarodějnice 

Bludimíra, která si jednou za rok kouzlem přivlastní 

nejen všechny expozice lovecko-lesnického muzea, 

ale i nádvoří úsovského zámku. Zkrátka nepřijdou 

ani milovníci výtvarného umění. Ve třetím poschodí 

zámku se nachází galerie akademického malíře Lu-

bomíra Bartoše, rodáka z nedaleké Klopiny.

V průběhu sezony se i letos bude na Úsově ko-

nat několik akcí. 25. dubna se zámek ocitne v moci 

čarodějnice Bludimíry a 18. až 19. července čeká 

návštěvníky Víkend s pohádkou. V říjnu pak bílá 

paní provede zájemce po nejstarších částech hradu. 

Sezonu zakončí v sobotu 31. října akce Halloween 

a zámecká strašidla. 

www.muzeum-sumperk.cz

Zámek Slavkov – 
Austerlitz

Navštivte mohutné barokní sídlo rodu Kouni-

ců, včetně jeho dvoupodlažního podzemí, projdě-

te se rozsáhlým zámeckým parkem, seznamte se 

s událostmi bitvy u Slavkova anebo se zúčastněte 

některé z mnoha akcí, které se na zámku pořádají 

v průběhu celého roku. 

tel.: +420 544 221 204 
e-mail: info@zamek-slavkov.cz
www.zamek-slavkov.cz
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Správné odpovědi a výherci

Tajenku křížovky 

a odpovědi na 

fotohádanku nám 

posílejte do 15. dubna  

z www.kampocesku.cz

(soutěže) nebo na adresu 

redakce. Dvakrát třem 

autorům správných 

odpovědí zašleme 

mapu věnovanou 

vydavatelstvím 

Kartografi e PRAHA.

Poznáte místo na fotografi i?

a) Krnov b) Lipník nad Bečvou c) Kralupy nad Vltavou

Soutěže za měsíc březen 2015
Celkem došlo 1 489 odpovědí, z toho 1 408 z internetu a 81 dopisů

Pomozte při pátrání 
otázka: Jak zní název šumavské hory i blízkého potoka?

odpověď: hora Sokol (Antýgl), Hamerský potok

soutěžilo: čtenářů 84; správně 29; špatně 55

výherci: Eliška Červenková, Lichnov; Eva Greplová, Hřibojedy; Ivana Skočdopolová, Praha 

Edice ČT
otázka: Kolik receptů a rad pro zdraví a inspiraci opět naleznete v knize Vaříme podle Herbáře č. 2?

odpověď: c) 200

soutěžilo: 404 čtenářů; správně 388; špatně 16

výherci: Marie Hemplová, Hradec Králové; Iva Lainová, Kladno; Jaroslav Jeřábek, Česká Lípa

Milé město Klatovy, … 
otázka 1: b) Vondra

otázka 2: a) arciděkanský kostel Narození P. Marie

otázka 3: c) jezuitského

otázka 4: a) U Bílého jednorožce

otázka 5: b) Hostašova

soutěžilo: 338 čtenářů; správně 312; špatně 26

výherci: Dana Dědková, Sychrov; Dita Kaplánková, Dalovice; Hana Medová, Jindřichův Hradec; 

Zdeňka Motlová, Ústí nad Orlicí; Lucka Radoušová, Litoměřice; Jiří Chemišinec, Tábor; Tomáš Kopič-

ka, Přeštice; Josef Kožený, Frýdlant; Tomáš Pokorný, Praha; Karel Uhlíř, Lanškroun 

Křížovka 
… po své Matce Marii Terezii Terezín 

soutěžilo: 345 čtenářů; správně 329; špatně 16

výherci: Lidie Dorincová, Třinec; Miloslava Lasáková, Havířov; Vladimír Wnuk, Lipník nad Bečvou 

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografi i?

odpověď: b) Žatec 

soutěžilo: 318 čtenářů; správně 222; špatně 96 

výherci: Jitka Čekalová, Třeboň; Miloslava Jelínková, Žamberk; Petra Rojíková, Plzeň

Soutěže z KAM na výlet Speciál 
Praha (říjen 2014)
Celkem došlo 1 702 odpovědí, z toho 1 647 z internetu a 55 dopisů

Štvanická kráska
otázka: Jakými turbínami byla elektrárna osazena?

odpověď: b) původně třemi Francisovými a po rekonstrukci třemi Kaplanovými

soutěžilo: čtenářů 621; správně 585; špatně 36

výherci: Patrika Lexová, Brandýs nad Labem; Světlana Velanová, Ústí nad Labem; Jiřina Zemánko-

vá, Boskovice; Jaromír Havlíček, Sokolov; Zdeněk Hobza, Třebíč

Křížovka
Betlémská kaple je kaple na Pražském…

soutěžilo: 350 čtenářů; správně 329; špatně 21

výherci: Markéta Pokorná, Praha; Petr Jaroš, Jičín; Karel Kadlec, Moravská Třebová; Milan Štěrba, 

Blansko; Josef Ticha, Bukovany

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografi i?

odpověď: c) Kostnické náměstí 1914

soutěžilo: 731 čtenářů; správně 529; špatně 202

výherci: Naděžda Balcarová, Praha; Klára Bližňáková, Brumov-Bylnice; Eva Frouzová; Cheb; Lenka 

Reháková, Chomutov; František Zikuška, Uherský Brod

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali  
čtenáři z okolí distribučního místa Frenštát pod Radhoštěm.  Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých  odpovědí rozhodl, že prestižní certifikát

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání březen 2015

TIC Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm
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S námi víte KAM…

www.kampocesku.cz

cena 
99 Kč + poštovné a balné 35 Kč (za jednu publikaci) 
300 Kč + poštovné a balné 70 Kč (za komplet 4 publikací)

objednávky 
 redakce@kampocesku.cz 
 www.kampocesku.cz/knizni-eshop 
 KAM po Česku, Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3

KAMza zážitkem
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KAM na výlet 
s rodinou

a jinou zvířenou

KAM za zážitkem nejvíc největším
Objevte zážitky i tam, kde byste je ani nečekali.

Czech Curiosities or With One Foot in Heaven 
(anglicky) Zajímavé čtení pro vaše zahraniční kamarády.

KAM na výlet s rodinou a jinou zvířenou
Víte, kde zajímavým způsobem prožít společné chvíle volna?

Od gotiky cesta aneb městečka a města 
Čech, Moravy a Slezska
Poznejte slavnou cestu našich měst od gotiky do současnosti.

48 49

St ední k ídlo Pražského hradu; v pozadí 
v že Svatovítské katedrály

Central Wing of Prague Castle. St Vitus 
Cathedral’s towers in the background

Mittlerer Flügel der Prager Burg. Im Hintergrund 
die Türme des St. Veitsdoms

   .   
    .

Hlavní lo  kaple sv. K íže 
s nástropními freskami 
od V. Kandlera (19. stol.)

Nave of the Chapel 
of the Holy Rood with 
its ceiling frescos by 
V. Kandler (19th century)

Hauptschi   
der Heilig-Kreuz-Kapelle 
mit Deckenfresken 
von V. Kandler (19. Jh.)

  
 .  

  
  

.  (19 )

Detail nástropní fresky 
Abrahámova ob

Close-up of the ceiling fresco 
called Abraham‘s Sacri  ce

Detail des Deckenfreskos 
Abrahams Opfer

   
   

Novou publikací redakce KAM po Česku je obrazový průvodce  Pražský 
hrad, nádvořími do zahrad. Určen je široké návštěvnické veřejnosti, 
která se rozhodla či rozhodne navštívit tento nejvýznamnější český hrad 
na pražském vrchu Opyš. Věříme, že se stane památkou na nevšední 
zážitek z návštěvy místa, které bylo od 9. století sídlem českých knížat, 
králů, císařů Svaté říše římské, prezidentů republiky a současným 
symbolem Prahy i české státnosti. Svou rozlohou je jedním z největších 
hradních komplexů světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce 
největším starobylým hradem na světě vůbec. Díky oblíbené lidské 
činnosti, fotografování, můžeme uchovávat obraz světa na fotografiích 
(fós – světlo a grafis – štětec) tak, jak jsme jej v daném okamžiku viděli 
a zachytili. Přijměte tedy naše pozvání na prohlídku Pražského hradu, 
nádvořími do zahrad, zachycenou na fotografiích naší redakce.

Pražský hrad
nádvořími do zahrad

�  vázaná plnobarevná 
publikace vyšla 
v lednu 2015

�  4 jazykové mutace, 
200 stran

�  k dostání na pultech 
vybraných knihkupců 
a na adrese redakce 

�  doporučená 
prodejní cena 250 Kč



Otevření aktivní sezony 2015:

Praha v pohybu

Celodenní festival sportu 
a aktivní turistiky otevře 
12. dubna 2015 v 10 hodin 
na Staroměstském náměstí 
letošní turistickou sezonu. 

www.prahavpohybu.eu


