
Wakacje w Czechy

Dovolenka v Česku

Rocznik 7 / Ročník 7 | Lipiec–Październik / Júl–Október 2017www.openczechia.eu

ZDARMA
GRATIS

Magazyn turystyczny / Turistický magazín 

Czechia



Wiosna
Zaproszenie
do Czech

Jarná pozvánka
do Českej republiky

Rocznik 7 / Ročník 7 | Marzec–Czerwiec / Marec–Jún 2017www.openczechia.eu

ZDARMA
GRATIS

Magazyn turystyczny / Turistický magazín 

Czechia
Year / Jahrgang 11 | März–Juni / March–June 2017www.travel-eye.eu

FREE OF CHARGE
KOSTENLOS

Tourist magazine / Reisemagazin

EYETR
AV

EL

Frühlingseinladung
in die Tschechische Republik
Spring invitation
to the Czech Republic

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XI., květen 2017

Mnohý ti 
dá radu, jak 
p eplavat mo e, 
ale málokterý t  
vytáhne z louže.

-Karel Polá ek-

Vítejte 
ve frýdlantském 
vévodství

Historie vzniká 
v budoucnosti

ZDARMATuristický magazín ročník VII., červen 2017

NA VÝLET
ZA HISTORIÍ  SpeciálSpeciál

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

30 Kč www.kampocesku.cz

06*2017

65. ročník

S námi máte přehled!

LETNÍ  SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI 2017

GENERÁLNÍ PARTNER UVÁDÍ

|  27. 6. – 9. 9. | 
vstupenky: www.shakespeare.cz

PREMIÉRA HAMLET

Fo
to

: P
av

el
 M

ár
a

www.kampocesku.cz 

Z nami wiecie gdzie
S nami viete kam

KAM po Česku
(česky)

OPEN Czechia
(po polsku, po slovensky)

KAM na výlet
(česky)

Travel EYE
(Deutsch, English)

Pražský přehled 
kulturních pořadů 
(česky)

Vydávame/Nasze publikacje

VY
DAVATELSTVÍ

w
w

w.kampocesk

u.
cz



Třebechovickie 
muzeum szopek

2

Rzeźbiarz 
najwyższych 

lotów 

4

ŠKODA Muzeum 

7

Przez Náchod 
do celów 

turystycznych

14

Do Ústí nad 
Orlicí łatwo 
i wygodnie 
a aktywnie 

15

Wołoskie 
Muzeum 

w Przyrodzie 
w Rožnově p. R. 

16

Pranostiky

3

Česká 
lokomotíva 

5

Rodný dom 
Ferdinanda 
Porscheho 

9

CENTRUM 
BABYLON 
LIBEREC 

10

Karel Poláček 
postskriptum 

13

Valašské 
múzeum 
v prírode 
v Rožnově p. R. 

16

Kam na výlet 
s Leou Vivot

3

Na rowerze po 
„drabinie“? 

12

1www.openczechia.eu | 

OPEN Czechia

tlumaczenia/preklady: Jazykový Institut Praha, s.r.o. 

projekt grafi czny i opracowanie/

grafi cký návrh a spracovanie: Luděk Dolejší

web: Jakub Novák

druk/tlač: Akontext, spol. s r. o.

zdjęcie na stronie tytułowej/fotografi a na titulnej stránke:

© redakcja/redakcie 

 Przyjmując dzieło do opublikowania wydawca nabywa prawa do 

rozpowszechniania w postaci drukowanej i elektronicznej. Za publikację 

ogłoszeń i artykułów PR odpowiedzialność ponosi zleceniodawca, za zmiany 

w programie odpowiedzialność ponosi organizator. Przedruk i wszelkiego 

rodzaju rozpowszechnianie jest możliwe tylko za zgodą wydawcy.

Prijatím diela k uverejneniu dostáva vydavateľ práva k jeho šíreniu 

v tlačenej i elektronickej podobe. Za zverejnenie inzercie a PR článkov 

zodpovedá zadávateľ, za zmenu programu zodpovedá organizátor akcie. 

Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom vydavateľa.

magazyn turystyczny/turistický magazín

Marzec–Czerwiec 2017/ Marec–Jún 2017

wydaje/vydáva: KAM po Česku

zarejestrowany/registrováné: MK ČR E 19800, ISSN 1804–6304

adres/adresa: Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3

tel.: +420 222 944 816–7

telefon komórkowy/mobil: +420 602 223 279

e-mail: redakce@kampocesku.cz

www.kampocesku.cz

redaktor naczelny/šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)

vydavatel/vydavateľka: Lucie Sládková (sladkova@kampocesku.cz)

odpowiedzialny redaktor/zodpovědná redaktorka: Marie Kulinkovská 

(kulinkovska@kampocesku.cz)

zastępca redaktora/zástupca šéfredaktora: Martina Jurova (martina@

kampocesku.cz); Miroslav Foltýn (foltyn@kampocesku.cz)

ogłoszenia/inzercia: redakce@kampocesku.cz

Również publikujemy: 

Vydávame tiež:

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XI., červenec–srpen 2017

Svatá pravda – a  
je zima, a  je šero, 
a  je koneckonc  
trošku smutno, ale 
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REŽIE
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JAKUB ČERMÁK

VANDA HYBNEROVÁ
KAIRA HRACHOVCOVÁ-HERČÍKOVÁ   
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VOJTĚCH ZÁVESKÝ

RICHARD TRSŤAN
TOMÁŠ GRÚZ

4. 7.

4. 7.

23. 6.

Szanowny
Czytelniku,

znów nadeszło lato i zwią-

zane z nim letnie zabawy. 

Wczasy w  tym roku za-

powiadają się szczególnie 

kolorowo. Wydaje się, jak-

by życie w trakcie letnich 

miesięcy spowolniło swój 

bieg. Dzieci rozpierzchną 

się na wakacje, dorośli po-

szukują idealnego urlopu lub przynajmniej pomysłu na 

wycieczkę.  

Gdziekolwiek będziesz spędzać wakacje, możesz być 

pewien, że w Republice Czeskiej wszędzie znajdziesz 

coś ciekawego do obejrzenia. Nie wiesz, dokąd się wy-

brać? Inspiracji na wycieczki po całym kraju możesz za-

czerpnąć na stronach naszego magazynu, który właśnie 

trzymasz w ręku. 

Z naszej oferty wybierze sobie na pewno każdy, wy-

starczy wybrać z nieprzebranej gamy pomysłów. Co-

kolwiek wybierzesz do uprzyjemnienia spędzenia lata, 

życzę przyjemnych chwili i cudownych przeżyć z letnich 

wycieczek po Czechach. Wypocznij a przede wszystkim 

– nabierz sił do drugiej połowy 2017 roku. 

Marie Kulinkovská, Redaktor Odpowiedzialny

Vážený čitatelia,

už je tu opäť leto a s ním súvisiace letné radovánky. Tento 

rok to vyzerá na prázdniny zvlášť vydarené. Zdá sa, že 

život sa cez letné mesiace akoby spomalí. Deti sa rozu-

tekajú na prázdniny, dospelí hľadajú ideálnu dovolenku 

alebo aspoň tip na výlet.

Nech už budete dovolenku tráviť kdekoľvek, spoľahnite 

sa, že v Českej republike bude všade niečo zaujímavé 

k videniu. A že neviete kam sa vydať? Inšpiráciu na výlety 

po celej republike môžete načerpať na stránkach nášho 

magazínu, ktorý práve držíte v ruke.

Z našej ponuky si vyberie určite každý, stačí si len vy-

brať z neprebernej ponuky tipov. Nech už si pre trávenie 

leta vyberiete čokoľvek, prajem vám pohodové chvíle 

a krásne zážitky z vašich letných výletov po Česku. Od-

dýchnite si a hlavne načerpajte sily do druhej polovice 

roka 2017.

Marie Kulinkovská, zodpovedná redaktorka
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Třebechovickie muzeum szopek
Třebechovickie muzeum szopek to ośrodek specjalizujący się w dokumentowaniu 
bożonarodzeniowych szopek, w tym też ruchomych. Obecnie muzeum zarządza 
zbiorami miejskimi i zbiorami szopek. Najbardziej cenionym przedmiotem 
zbiorów miejskich jest iluminowany Literacki Graduał pochodzący z roku 1559. 

Kolekcja szopek składa się z ponad 400 szopek 

wykonanych z różnych materiałów i pochodzących 

z różnych kątów Republiki Czeskiej. Najcenniejszą 

jest ruchoma Třebechovicka szopka, którą ogłos-

zono w roku 1999 Narodowym Zabytkiem Kultury. 

Třebechovicka szopka jest unikalnym dziełem: 

chłopa Josefa Probošta (1849–1926), rzeźbiarza 

Josefa Kapuciána (1841–1908) oraz stolarza-topor-

nika Josefa Frimla (1861–1946). Całą szopkę wraz 

z  mechanizmem stworzono ponad sto lat temu 

z  drewna. Rozmiary: długość 6,89  m; wysokość 

2,35 m; głębokość 1,89 m oraz waga ok. 1,2 ton bez 

podwózka. Szopka została kilkakrotnie wystawio-

na za granicą: w roku 1967 na światowej wystawie 

EXPO w  Montrealu, rok później w  holenderskim 

mini miasteczku Madurodam a w roku 1970 przed-

stawiono szopkę w Londynu podczas wystawy Ide-

al Home Show, szopkę wówczas obejrzała również 

królowa brytyjska Elżbieta. 

Godziny otwarcia

przez cały rok

Wtorek–Niedziela: 9–16 

Poniedziałek–nieczynne

Třebechovickie muzeum szopek
Masarykovo nám. 1426
503 46 Třebechovice pod Orebem
tel.: +420 495 592 053 
e-mail: info@betlem.cz 
www.betlem.cz

lipiec

Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka.

Od świętej Anki zimne noce i poranki.

sierpień

Dużo grzybów sierpniowych, dużo zawiei śniego-

wych.

Gdy w sierpniu nad ranem dużo rosy, cieszą się 

z tego osy.

wrzesień

Ciepły wrzesień - dobry dla owoców i wina.

Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno paźd-

ziernik nie oszczędzi pluchy.

październik

Na świętego Franciszka odlatuje pliszka.

W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, 

późną to wiosnę zapowiada. fo
to
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Miroslav Etzler jest czeskim aktorem. Urodził 

się w  Ostrawie, studiował w  Brnie. Grał w  szere-

gu teatrów, w  chwili obecnej jest freelancerem. 

Współpracuje z telewizją i fi lmem. Jego największą 

pasją są spacery w przyrodzie i podróże. 

DOKĄD zaprosiłby Pan czytelników na wy-

cieczkę po Republice Czeskiej?

Czytelników Waszego magazynu zaprosiłbym 

w  region Cypla Broumovkiego. Po pierwsze ze 

względu na skoncentrowanie czeskiego baroku, 

z  Broumovskim klasztorem na czele. Ale także ze 

względu na liczne skały piaskowcowe, z wiodącym 

Adršpašskoteplickim miastem skalnym. Mnóstwo 

parowów lub monumentalne wieże skalne gwa-

rantują bogate przeżycia nawet dla najbardziej 

wymagających miłośników przyrody. Gorąco po-

lecam!

Dziękuję za interesujące zaproszenie na wy-

cieczkę dla naszych czytelników. Proszę mi pozwo-

lić życzyć Panu w  życiu zawodowym i  osobistym 

wszystkiego dobrego.

Marie Kulinkovská

DOKĄD się wybrać na wycieczkę z Miroslavem Etzlerem 

Przysłowia 
pogodowe

Klasztor Broumovski 

Miroslav Etlzer i aktorzy Teatru Palace (Richard Trsťan, Jana 

Bernášková, Martina Hudečková)

2| www.openczechia.eu  
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Třebechovické múzeum betlehemov
Třebechovické múzeum betlehemov je odborným pracoviskom špecializujúcim sa 
na dokumentáciu statických a mechanických betlehemov. V súčasnosti spravuje 
múzeum mestské zbierky a zbierky betlehemov. Najvzácnejším predmetom 
mestských zbierok je iluminovaný Literátsky graduál z roku 1559. 

Zbierkový fond betlehemov tvorí viac ako 

400 betlehemov zhotovených z  najrôznejších 

materiálov, pochádzajúcich z rôznych častí Českej 

republiky. Najcennejším je pohyblivý Třebecho-

vický betlehem, ktorý bol v  roku 1999 vyhlásený 

Národnou kultúrnou pamiatkou. Třebechovický 

betlehem je unikátnym dielom: sedliaka Josefa 

Probošta (1849–1926), rezbára Josefa Kapuciána 

(1841–1908) a sekerníka Josefa Frimla (1861–1946).

Celý betlehem vrátane mechanizmu bol vytvorený 

z dreva pred viac ako 100 rokmi.

Rozmery dĺžka 6,89  m; výška 2,35  m; hĺbka 

1,89 m a hmotnosť cca 1,2 tony bez podvozku. Bet-

lehem bol vystavovaný aj v zahraničí, roku 1967 na 

svetovej výstave EXPO v  Montreale, o  rok neskôr 

v  holandskom miniatúrnom mestečku Maduro-

dam a v roku 1970 bol predstavený v Londýne na 

výstave Ideal Home Show, kde si ho prezrela aj an-

glická kráľovná Alžbeta.

otváracia doba

Múzeum je otvorené celoročne aj o štátnych 

sviatkoch.

Utorok–nedeľa 9–16 hod.

Pondelok zatvorené.

Třebechovické múzeum betlehemov
Masarykovo nám. 1426
503 46 Třebechovice pod Orebem
tel.: +420 495 592 053
e-mail: info@betlem.cz
www.betlem.cz

júl

Slnko pečie - dážď potečie.

Anna - chladna zrána.

august

Ak nie sú v auguste hríby, nebude v zime snehu.

Keď je v auguste ráno veľa rosy, majú z toho 

radosť osy.

september

Teplý september - dobre sa ovociu i vínu darí.

Teplý september - október sa mračí.

október

Svätý František zaháňa ľudí do chyžiek.

Čím skôr lístie opadne, tým úrodnejší budúci rok.fo
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KAM na výlet s Leou Vivot

Pranostiky

Kanaďanka českého 

pôvodu, pani Lea Vivot (* 

25. februára 1948, Hor-

ní Temenice), je jednou 

z  významných sochárok 

súčasnosti. Preslávila sa 

ako autorka bronzových 

sôch a  súsoší na lavič-

kách. Vyštudovala Strednú 

umelecko-priemyslovú 

školu v Prahe. V roku 1968 

emigrovala do Talianska, 

kde navštevovala scénické kurzy a po odchode do 

Kanady získala štipendium kanadskej vlády pre 

štúdium na Ontario College of Art. Jej diela zdobia 

napr. Katedrálu sv. Georgesa v  Kapskom meste, 

ale i  najdlhšiu ulicu sveta Yonge Street v Toronte 

alebo Newyorské múzeum holokaustu v  Albane. 

Lea Vivot pracuje a žije alternatívne v Kanade, USA 

a v Mexiku. Stále častejšie sa vracia do Českej re-

publiky, kde v  roku 2003 získala cenu Významná 

česká žena vo svete a  v  roku 2007 získala Cenu 

Olomouckého kraja za prínos v kultúre.

Kam by ste pozvala našich čitateľov na výlet po 

Českej republike?

Českú republiku navštevujem veľmi rada; Je 

to moja kúzelná rodná krajina. Vašim čitateľom 

by som rada odporuči-

la navštíviť mesto Plzeň, 

kde som mala možnosť 

usporiadať výstavu svo-

jich sôch. Západočeská 

metropola má okúzľujúce 

historické centrum s  ba-

rokovými a  renesančný-

mi domami. Doménou je 

katedrála sv. Bartolomeja, 

ktorá má najvyššiu kos-

tolnú vežu v    Čechách, 

a nemôžeme opomenúť ani malebné uličky, z kto-

rých na vás dýcha atmosféra stredoveku. Ďalším 

miestom, ktoré stojí za návštevu, je kráľovské 

mesto a  významný prístav Děčín. Dominantou 

mesta je klasicistický zámok s Rúžovou záhradou, 

obklopený rozľahlými záhradami a parkami. Děčín 

leží v  srdci národného parku České Švajčiarsko, 

ktorého krásy berú dych. Naša krajina má mnoho 

zaujímavých miest a  ja vždy pri objavení nového 

kúta zostávam v údive. Prajem vám veľa úspechov 

vo všetkom, čo plánujete, a buďte priateľskí nielen 

k  sebe navzájom, ale aj k  našej prírode a  kultúre.

Ďakujem Vám, pani Leo, za inšpirujúcu pozvánku 

a prajem Vám veľa úspechov v živote i v tvorbe.

Alice Braborcová

3www.openczechia.eu | 



Historia magistra vitaeHistoria magistra vitae
4. 7. 1112 (905 lat)

Władysław po długich, 

wlekących się sporach po-

godził się ze Sobiesławem 

i Bolesławem Krzywoustym 

w Nysie, obecny był także Otto 

I Piękny. Sobiesław przyjął od 

Władysława miasto Hradec 

z czteroma zamkami oraz mia-

sto Ołomuniec.

21. 7. 1432 (585 lat)

Wskutek niszczycielskiej po-

wodzi na Wełtawie znacząco 

ucierpiał Most Karola. Rzeka 

zerwała pięć fi larów mosto-

wych. Most znów w pełni służył 

swojemu celowi dopiero od 

1503 roku. Pod wodą ocknęła 

się także większa część Starego 

Miasta. 

14. 8. 1462 (555 lat)

Król Jerzy z Podiebradów kazał 

aresztować Jana Fantina de 

Valle, posła Papieża Piusa II, 

za zdradę. Wysłał do papieża 

posłańców z prośbą o potwier-

dzenie układów, które papież 

odrzucił a za pośrednictwem 

Fantima de Valle prosił panów 

Pilzneńskich, aby odwrócili 

się od króla i przychylili się ku 

niemu.

 

28. 9. 1092 (925 lat)

Dzień wygłoszenia dekretów 

Brzetysława. Zbiór przepisów 

prawa oraz najstarszy czeski 

tekst prawniczy, którego celem 

było wyeliminowanie wszyst-

kich pogańskich zwyczajów. 

Dekrety wygłosił książę czeski 

Brzetysław I w Gnieźnie.

sierpień 1292 (725 lat)

Pierwsza wyprawa wojen-

na Wacława II do Ziemi 

sandomierskiej i na Kujawy 

w Polsce przeciwko księciu 

Władysławowi Łokietkowi. 

Wyprawa przyniosła szyb-

kie i pomyślne rozwiązanie. 

Władysław Łokietek skapitulo-

wał i oddał Ziemię sandomier-

ską czeskiemu królowi.

1552
(465 lat)

Rudolf II 

Habsburg 

* 18. 7. 1552

† 20. 1. 1612

cesarz rzymski, 

król czeski 

i węgierski 

1562
(455 lat)

Maksymilian II 

Habsburg

20. 9. 1562

został 

koronowany na 

czeskiego króla 

1822
(195 lat)

Johann Gregor 

Mendel 

* 20. 7. 1822

† 6. 1. 1884

czeski biolog 

i założyciel 

genetyki 

Rzeźbiarz najwyższych lotów (300 lat) 

Rodak z Pilzna Ignacy Franciszek Platzer, czeski rzeźbiarz założyciel rodzinnego warsztatu, 
urodził się 6. 7. 1717 r. jako syn snycerza i kamieniarza Jana Benedikta Platzera. Jego dzieła 
można znaleźć w Pradze i w Wiedniu. 

Przedstawiciel późnego baroku 

i  klasycyzmu studiował we wiedeń-

skiej akademii, pod wpływem progre-

sywnego wiedeńskiego 

rzeźbiarstwa i  jednocze-

śnie krajowych tytanów 

baroku, reprezentowanych 

przez Matthiasa Brauna 

i  rodzinę Brokoff ów, doj-

rzał do własnego, cha-

rakterystycznego stylu. 

W  1744 roku zamieszkał 

w  Pradze i  założył popu-

larny warsztat rzeźbiarski, 

działający dzięki licznym 

potomkom nieprzerwa-

nie do 1907 roku. Stał się 

czołową osobowością 

czeskiego rzeźbiarstwa, 

uzyskując najbardziej prestiżowe zle-

cenia. Pozostawił po sobie bogate 

dzieło obejmujące snycerkę zdobiącą 

kościoły, rzeźby wolno stojące oraz 

fi gury architektoniczne. Do najważ-

niejszych dzieł należą Starcie tytanów 

nad bramą przy wejściu na 

I  dziedziniec Zamku Pra-

skiego. Inne jego dzieła to 

rzeźby kamienne i  snycerka 

dla klasztorów na Zbraslavi 

i  w  Teplé, dla zamków Do-

bříš i  Hořín. Po 1773 roku 

przyjął zaproszenie cesarzo-

wej Marii Teresy do Wiednia, 

gdzie wykuł trzy rzeźby dla 

zamku Schönbrunn. Zmarł 

27. 9. 1787 roku a miejscem 

jego ostatniego spoczynku 

jest Małostrański cmen-

tarz w Pradze. 

Alice Braborcová fo
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Teatralny łobuz (95 lat)

Wodnik Pan Wasserman, radca z bajki Dumna królewna lub legendarne Przygody 
Münchhausena. Tak, mowa o Panu Milošowi Kopeckém, aktorze teatralnym i fi lmowym. 
Wspomnienia o nim są niezatarte w pamięci każdego widza. 

Miloš Kopecký się urodził 22 sierp-

nia 1922 r. w Pradze. Jego dzieciństwo 

nie należało do najszczęśliwszych. 

Rodzice się rozwiedli a  mama Miloša, 

Żydówka, niedługo potem została de-

portowana do Oświęcimia, skąd już nie 

wróciła. Ze względu na swoje pochod-

zenie żydowskiego mieszańca Miloša 

w wieku 22 lat wysłano na roboty przy-

musowe w nazistowskim obozie pracy, 

gdzie spędził siedem miesięcy. Po wy-

zwoleniu pracował w  teatrze Větrník, 

gdzie obsługiwał gramofony i kurtyny, 

ale tam też spotkał się w  1945 roku 

z Miroslavem Horníčkem. Ich duet roz-

począł tradycję mimów i  pantomimy 

w  czeskim teatrze XX wieku. W  ciągu 

roku uzyskał role aktorskie, Pojawił się 

na Barrandovie podczas ekranizacji 

dramatu Jan Roháč z  Dubé. Tam zau-

ważono jego talent i  zaczęto propo-

nować mu role fi lmowe. Podstępny, 

cwany drań z diabelskim spojrzeniem. 

Przede wszystkim takiego Miloša Ko-

peckého znamy. Jego kunszt aktorski 

nagrodzono tytułem aktor zasłużony 

a  później narodowy. Przez znaczący 

okres swojego życia cierpiał na mania-

kalno-depresyjną psychozę, która wy-

raźnie pogorszyła się w późnym wieku. 

Musiał zrezygnować z pracy w Teatrze 

Winohradskim, a  w  ostatnich dwóch 

latach życia zagrał jedynie kilka scen 

w  fi lmach Anielskie oczy i  Nauczyciel 

tańca. Miloš Kopecký zmarł w szpitalu 

psychiatrycznym w  Bohnicích 16 lu-

tego 1996 roku. 

Angelika Sedláčková fo
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Ignacy Platzer: Starcie tytanów i wazy z puttami (1761–1762), Zamek Praski; 

obecnie zainspirowane oryginałem kopie pierwotnych rzeźb z 1902 r. dłuta Čeňka 

Vosmíka i Antonína Procházky
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6. 8. 2002 (15 rokov)

Vytrvalé silné zrážky naplnili 

väčšinu juhočeských a zápa-

dočeských riek. Časť Čiech po-

stihla päťsto ročná až tisícročná 

povodeň. Najviac bola postih-

nutá Vltava so svojím povodím.

11. 8. 1882 (135 rokov)

V Prahe sa zahájila verej-

ná telefónna prevádzka. 

Telefónna ústredňa bola zriade-

ná na Malom námestí v dome 

U Richterov. Spočiatku mala len 

11 účastníkov, avšak záujemcov 

o zavedenie telefónneho pripo-

jenia rýchlo pribúdalo.

26. 8. 1992 (25 rokov)

Premiér českej vlády a šéf ODS 

Václav Klaus podpísal s vtedaj-

ším predsedom slovenskej vlá-

dy a šéfom HZDS Vladimírom 

Mečiarom v Brnenskej vile 

Tugendhat dohodu o rozdele-

ní Československej federatív-

nej republiky. Pri tejto dohode 

padol tiež defi nitívny termín 

rozdelenia štátu, 1. január 1993.

15. 9. 1867 (150 rokov)

Narodil sa básnik Petr Bezruč. 

Zakladateľ básnickej zbierky 

Sliezske piesne, ktoré sa svojim 

jedinečným štýlom prihovárajú 

za národné a sociálne záujmy 

českých obyvateľov Sliezska. 

Historici sa však dohadujú, či 

autorom niektorých básní ne-

bol blízky priateľ Petra Bezruča.

12. 10. 1492 (525 rokov)

V auguste toho roku sa vydal 

moreplavec Krištof Kolumbus 

na svoju najslávnejšiu plavbu. 

Po viac ako dvoch mesiacoch 

narazil na Nový svet a ob-

javil tak Ameriku. Flotila sa 

vylodila na ostrove Guanahani 

v dnešných Bahamách, ktorý 

Kolumbus pomenoval San 

Salvador.

Wenceslaus Hollar Bohemus (410 rokov)

Jeden z najlepších barokových umelcov, rytec, grafi k a kresliar Václav Hollar, sa narodil v Českom 
kráľovstve 13. 7. 1607. Väčšinu života prežil v cudzine, ale stále sa cítil byť Čechom.

Po otcovi patril k pražskej zem-

skej šľachte a  matka bola z  rodu 

nemeckých rytierov. S umeleckým 

snažením začal už pred svojím 

20. rokom pod vedením brusel-

ského grafi ka Aedigia Sadelera, 

ktorý pôsobil na dvore Rudolfa II. 

V roku 1627 opustil Čechy a vydal 

sa do Nemecka, kde sa učil u  naj-

významnejšieho medirytca svojej 

doby Matthäusa Meriana. Hollar 

sa so svojím dielom stal pred-

chodcom rýnskeho romantizmu. 

V roku 1636 došlo k jeho dôležité-

mu stretnutiu s anglickým lordom 

Thomasom Howardom z Arundelu, 

s ktorým sa dostal až do Londýna, 

kde sa usadil. Bol veľmi vyhľadáva-

ným a  uznávaným rytcom, pracoval 

pre kráľovský dvor, ale nepodarilo sa 

mu dosiahnuť významnejšej pozície. 

To mu nezabránilo, aby nebol dvakrát 

ženatý, z prvého manželstva mal dcé-

ru a  syna, nádejného rytca, ktorý 

však zomrel pri morovej epidé-

mii (1665). Hollar sa tiež zdržiaval 

v  Antverpách (1644–1652), kam 

ušiel po zosadení kráľa Karola I., 

v  ktorého službách pôsobil. Svo-

jim rozsiahlym dielom patrí medzi 

najvýznamnejších európskych 

umelcov. Preslávil sa dokonalým 

grafi ckým spracovaním a presným 

zobrazením reality. K  vrcholom 

jeho tvorby patria krajiny a  pano-

ramatické pohľady na mestá. Viac 

ako 2 700 rytín sa nachádza v Brit-

skom múzeu a na zámku Windsor. 

Koniec života ale prežil v chudobe, 

zomrel 25. 3. 1677 v Londýne a bol 

pochovaný v  spoločnom hrobe pri 

kostole sv. Markéty vo Westminsteri.

Alice Braborcová

1347
(670 rokov)

Karel IV.

2. 9. 1347

bol korunovaný 

českým kráľom 

1907
(110 rokov)

Jaroslav Foglar

* 6. 7. 1907

† 23. 1. 1999

český spisovateľ 

a redaktor

1932
(85 rokov)

Radoslav 

Brzobohatý

* 13. 9. 1932

† 12. 9. 2012

český herec

Česká lokomotíva (95 rokov)

Tak spoznal svet českého atléta a československého štvornásobného olympijského víťaza 
v atletike Emila Zátopka, prezývaného Nory Satupekka - Rozprávkový Péťa. Narodil sa 
19. septembra 1922 v Kopřivnici, na deň, mesiac aj rok rovnako ako jeho budúca manželka 
Dana Ingrová, olympijská víťazka v hode oštepom. 

Emil vyrastal v  chudobnej ro-

dine so siedmimi súrodencami 

a  od šestnástich rokov pracoval 

v Baťových závodoch v Zlíne. Pre-

tekmi v  roku 1941, kde skončil 

druhý, sa odštartovala jeho at-

letická kariéra. Pretože chcel vy-

hrávať, začal trénovať s  Janom 

Haluzou, jeho neskorším neofi ci-

álnym trénerom. O tri roky neskôr 

pokoril český rekord v behu na 2, 

3 a  5  km. To bol Emilov lístok na 

majstrovstvá Európy v  nórskom 

Osle 1946, kde skončil na 5  km 

piaty a  prekonal svoj osobný re-

kord. LOH v  Londýne 1948 boli 

jeho prvé, napriek tomu na 5  km 

skončil druhý a 10 km vyhral. O rok 

neskôr dvakrát pokoril svetový re-

kord na 10 km a stal sa držiteľom 

niekoľkých ďalších svetových re-

kordov. Na majstrovstvách Európy 

v belgickom Bruseli 1950 vyhral 5 

aj 10 km a na budúcich ME vo švaj-

čiarskom Berne 1954 bol opäť prvý 

na 10  km. Na LOH v  Helsinkách 

1952 vyhral tri zlaté medaily, jednu 

v  maratóne, ktorý bežal prvýkrát. 

V roku 1956 zlato z maratónu ne-

obhájil pre zranenie, po ktorom už 

nezískal pôvodnú formu a športo-

vú kariéru ukončil (1958). Emil Zá-

topek zomrel 21. novembra 2000 

a  mesiac nato mu bola udelená 

medaila Pierra de Coubertina.

Lucie Sládková
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Náš výlet Vám odhalí skryté krásy Prahy
Budete odchádzať spod najstaršieho mosta v Prahe – Karlovho 

mosta. Potom budete mať možnosť vychutnať si jedinečný výhľad 
na Pražský hrad. Ďalej Vás ohromí plavba po „Čertovom kanáli“ 

(Čertovka). Nezabudnite sa osviežiť nápojmi zdarma
počas nášho výletu.

    Objavte tajomstvá starej Prahy
Užite si 45 minútový výlet loďou Vodouch a plavbu 

Pražskými Benátkami a vodnými cestami starej 
Prahy. Oboznámte sa s históriou Prahy v múzeu na 

Karlovom moste, hneď vedľa lodenice. 
Vstupné do múzea je zahrnuté v cene lístka!

www.prazskebenatky.cz

PLAVBA PO RIEKE HISTORICKOU PRAHOU
Pozrite si to najlepšie z Prahy za 45 minút

Kde nás nájdete: Křižovnické náměstí 3, Praha, Česká republika
Telefon: + 420 776 776 779    E-mail: info@prazskebenatky.cz

Lode 
odchádzajú 

každých
15 minút.

MUSEUM KAMPA

11.08. – 12.11.2017
U Sovových mlýnu 2, 118 00 Praha 1

www.museumkampa.cz         www.manoloblahnikexhibition.com
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ŠKODA
MUSEUM

ŠKODA Múzeum a výrobné závody ŠKODA AUTO
Pozývame Vás do Mladej Boleslavi, iba 60 km od Prahy, na prehliadku ŠKODA Múzea 
aj na exkurziu do výrobných prevádzok ŠKODA AUTO.

múzea so sprievodcom, exkurzie do výrobných prevádzok ŠKODA AUTO 

Zapraszamy do Mlada Boleslav, zaledwie 60 km od Pragi, do zwiedzenia ŠKODA 



Karolov most
Karolov most (česky Karlův most) je najstarší stojaci most cez rieku Vltavu 
v Prahe a druhý najstarší zachovaný most v Česku.Most sa pôvodne nazýval len 
Kamenný alebo Pražský most. Meno Karolov most získal až v roku 1870. Nahradil 
predchádzajúci Juditin most, strhnutý na jar v roku 1342 z 2/3 topiacim sa ľadom. 

Jeho výstavba sa začala v roku 1357 pod zášti-

tou kráľa Karola IV. a bola dokončená v roku 1400. 

Hneď po otvorení sa most stal živou mestskou tep-

nou – okrem toho, že spájal oba brehy Vltavy, tak-

tiež sa na ňom živo obchodovalo, prechádzali cez 

neho korunovačné sprievody a taktiež sa na ňom 

uskutočňovali rytierske turnaje.

Karolov most bol až do roku 1841 jediným 

mostom cez Vltavu v  Prahe, a  bol tiež jediným 

spojovacím bodom (okrem prievozníkov) medzi 

Starým Mestom, Pražským hradom a  inými štvr-

ťami. Praha sa stala i  vďaka kamennému mostu 

významnou zastávkou na obchodných cestách 

medzi východnou a západnou Európou. Počas pa-

novania českého kráľa Jiřího z Poděbrad most zme-

nil svoju podobu. V roku 1464 bola vznikla vyššia 

z malostranských veží a vedľa už existujúceho kríža 

a Božích múk pribudli na moste prvé sochy a sú-

sošia (jazdecká socha Jiřího z  Poděbrad a  socha 

Spravodlivosti a plastika českého leva). V 17. a naj-

mä 18. storočí tak most získal svoj osobitý vzhľad, 

ktorý bol dopĺňaný novými a  novými plastikami 

na mohutných podstavcoch, ktoré však zároveň 

ovplyvňovali aj statiku mosta.V  roku 1822 zanik-

li obchodíky na malostranskej strane a  v  rokoch 

1834 – 1835 vznikol chodník pre chodcov z  liati-

nových dosiek a  v  roku 1844 boli tiež prerobené 

schody vedúce na most a  v  rokoch 1874 – 1883 

boli počas rekonštrukcie mostných veží položené 

na most koľajnice pre konskú železnicu. Po povod-

ni v roku 1890 hrozilo, že charakter a vzhľad mostu 

budú zmenené, no vďaka zásahu architekta Josefa 

Hlávku sa pri opravách naďalej dbalo na zachova-

nie pôvodnej podoby mosta.

Lanová dráha 
na Petřín
Lanová dráha na Petřín je pozemná 
lanová dráha zaisťujúca dopravu 
na vrch Petřín v Prahe. Prevádzka je 
zaisťovaná po koľajach systémom 
ťažných lán. Dráha je dlhá 510,4 
m. Vlastníkom a prevádzkarom je 
Dopravní podnik hl. m. Prahy a. 
s.. Lanovka je súčasťou mestskej 
hromadnej dopravy a Pražskej 
integrovanej dopravy. 

Prevažná časť lanovky spadá do územia Malej 

Strany, ale horné stanice spadajú do územia Stra-

hova, známeho internátmi. Študenti z  internátov 

taktiež využívajú lanovú dráhu. O  veľký stavebný 

rozvoj na Petříne sa nepriamo zaslúžila Svetová 

výstava v  Paríži v  roku 1889, ktorá inšpirovala or-

ganizátorov podobnej, hoci podstatne skrom-

nejšej Krajinskej jubilejnej výstavy v Prahe v  roku 

1891. Petřínska rozhľadňa vyrástla ako voľná kópia 

parížskej Eiff elovej veže. Aby návštevníci výstavy, 

ktorí túžia vystúpiť na rozhľadňu, nemuseli šliapať 

na Petřín pešo, súčasne vybudovali aj koľajovú la-

novku, dlhú 396 m. Pohybovala sa na neobvyklom, 

vtedy však veľmi progresívnom princípe vodnej 

prevahy. V  roku 1932 ju predĺžili až za Hladovú 

stenu v dĺžke 510 metrov a prestavali na elektrický 

pohon. V roku 1965 sa časť podmoknutého petřín-

skeho svahu odtrhla a zdeformovala koľajisko. Po 

nákladnej rekonštrukcii v  rokoch 1983 až 1985 

bola prevádzka obnovená, boli dodané dva nové 

vagóny s  kapacitou 1400 osôb za hodinu, cesta 

jedným smerom trvá približne tri minúty.
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Dobrodružná hodinová prohlídka v naprosté tmě, 
za doprovodu nevidomého průvodce.

NEVIDITELNÝ

TEAMBUILDING

NEVIDITELNÁ

MASÁŽ
NEVIDITELNÁ

OCHUTNÁVKA

NEVIDITELNÁ

VEČEŘE

Další nezapomenutelný zážitek Vám zajistí:

NEVIDITELNÁ

POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA
 pro děti a rodiny!

+420 / 777 787 064 | info@neviditelna.cz
Rezervace nutná předem!

www.neviditelna.cz

Stanica Nebozízek
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Rodný dom Ferdinanda Porscheho 
Pozývame vás na prehliadku novo zrekonštruovaného domu, v ktorom sa v roku 1875 narodil 
Ferdinand Porsche, automobilový konštruktér a tvorca vozu Volkswagen Chrobák. 

Dom rodzinny Ferdinanda Porsche

rodnydumporsche.cz, muzeum.skoda-auto.cz



neobmedzeným 
vstupom do ZOO Liberec

BONUS! NOWY BONUS!

Bratislava

.

  



gólne narzędzia tortur. Nie musisz mieć na swoim 

koncie nie wiadomo jak ciężkich grzechów, aby 

Heřman wezwał Cię jako ochotnika do zademon-

strowania działania narzędzia w praktyce. Módl się, 

aby skończyło się tylko na tym…

Gród Kost przyciąga już samym swoim położe-

niem. Niewielu poszukiwałoby w dolinie, na niewy-

sokiej piaskowcowej skale, otoczonej ze wszystkich 

stron trochę wyższymi wierzchołkami, tak rozległej 

średniowiecznej siedziby z kamienia, która jest bo-

daj najlepiej zachowanym czeskim grodem. Z ka-

tem Heřmanem poznasz przede wszystkim jego 

świat, czyli katownię, ale także starodawną, czar-

ną kuchnię, gdzie pracuje jego małżonka Dorota. 

Niezapomnianym przeżyciem podczas odwiedzin 

grodu Kost jest spokojny spacer malowniczą doliną 

Plakánek wprost w podgrodziu. Na końcu doliny 

możesz dojść aż do młyna wodnego w Střehomiu, 

który zagrał w kilku czeskich bajkach oraz europej-

skich koprodukcjach historycznych fi lmów i seriali.

kost@kinsky-dal-borgo.cz
Tel. (+420) 607 106 324, 493 571 177
www.kinskycastles.com

Klasztor Broumov
W ciągu wieków w klasztorze Broumov zdobyło wy-

kształcenie tylu obiecujących młodych mężczyzn! 

Jednego z  nich przywiózł do bramy klasztornej 

w rozkwicie jego młodości straszny zbój Lotrando, 

jego własny ojciec. Mowa o młodym Lotrandzie, 

który na szczęście po swoim ojcu nie odziedziczył ni-

czego więcej niż imię. Niewielu mówi tak płynnie po 

łacinie, jak ten syn strasznego rozbójnika. Niewielu 

potrafi  dygnąć znakomitym gościom na przywitanie 

tak wspaniale. Po przyjeździe do Broumova będzie 

chciał Cię najprawdopodobniej oszołomić swoją 

znajomością historii klasztoru. Studiowali w nim 

najsłynniejsi Czesi – na przykład najbardziej znany 

czeski autor powieści historycznych Alois Jirásek, 

czy Alois Rašín, pierwszy minister fi nansów w histo-

rii współczesnego państwa czeskiego. A gdy zapy-

tasz go o cieszącego się złą sławą ojca, wprawdzie 

najprawdopodobniej zaczerwieni się na twarzy, ale 

milczeć także nie będzie…

Klasztor Broumov położony na czesko-polskim 

pograniczu to wspaniały przykład sztuki Kryštofa 

i Kiliána Ignáca Dientzenhoferów, członków słynnej 

dynastii architektów barokowych, którzy zasłynę-

li swoimi budowlami także w Bawarii i w Polsce. 

Wśród osób wierzących wielkim uznaniem cie-

szy się przede wszystkim całun turyński, jedyna 

środkowoeuropejska kopia materiału z odciskiem 

ciała Chrystusa wystawiona obecnie w refektarzu. 

Z Lotrandem zajrzysz także do zakrystii kościoła, 

do której w dawnych czasach miał dostęp tylko 

ksiądz. W bliskiej okolicy Broumova można znaleźć 

najsłynniejsze miasta skalne w Czechach. Są to Skały 

Adrszpasko-Cieplickie oraz Broumowskie Ściany.

prohlidky@broumovsko.cz
Tel. (+420) 724 210 335, 733 739 726
www.klaster-broumov.cz

Gród Grabštejn
Cenisz sobie spokój i wygodę albo co najmniej szu-

kasz przyjemnej odmiany po pełnych emocji przy-

godach z którymś z czarnych charakterów, z którymi 

spotkałeś się już wcześniej na zamku Kozel, w gro-

dzie Kost lub na zamku w Děčínie? Oddaj się na nie-

całą godzinę w ręce św. Barbory, patronki tutejszej 

kaplicy grodowej, która oprowadzi Cię po grodzie 

Grabštejn. Wyjeżdżając będziesz być może pytał 

sam siebie, jak taka piękna, szczupła młoda dama 

może być tak miła i łagodna, mimo że w okresie 

dorastania doświadczyła tyle krzywdy i przemocy 

z ręki swojego okrutnego ojca?

Gród Grabštejn króluje w malowniczej, pagór-

kowatej krainie na północ od Liberca. Z jego wieży, 

nawet przy pochmurnej pogodzie, widok rozciąga 

się aż po Niemcy i Polskę. Dumą grodu jest przede 

wszystkim kaplica, której sklepienie i ściany są w ca-

łości pokryte dekoracją freskową pochodzącą z epo-

ki renesansu. Freski te można bez przesady uznać 

za rzadkość co najmniej o znaczeniu środkowoeu-

ropejskim. Jeżeli będziesz bardzo uważny, to na 

jednym z plafonów w kaplicy zauważysz, że diabeł 

może mieć także postać kobiecą. Możesz także roz-

koszować się wspaniałym widokiem z galerii wieży 

grodu. W podziemiach grodu św. Barbora odkryje 

przed Tobą tajemniczy podziemny korytarz, który 

podobno prowadzi aż do siedziby wampira w nie-

dalekim przygranicznym mieście Hrádek nad Nisou.

grabstejn@liberec.npu.cz
Tel. (+420) 428 724 301, 428 724 208
www.hrad-grabstejn.cz

Gród Kost
Czeski Raj. Krainę leżącą pomiędzy dwudziestoty-

sięcznymi miastami Turnov i Jičín, 80 km na wschód 

od Pragi, mógł nazwać w ten sposób przypuszczal-

nie tylko ten, kto nigdy nie zrobił kroku poza bra-

mę grodu Kost. Tutaj bowiem na polecenie panów 

urzęduje srogi kat Heřman. Wystarczy, aby panowie 

w liście do kata wskazali właśnie Ciebie jako osobę 

niewygodną, a Twoje dni są policzone! W katowni 

niezmiernie szczęśliwy Heřman opowiada przyby-

wającym podróżnikom, jak obsługuje się poszcze-

Zwiedzanie wybranych czeskich grodów i zamków 
z rozrywką i tajemnicą. Po prostu inaczej…

Gród KostGród Grabštejn

Klasztor Broumov
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Klínovec i Loučná pod Klínovcem to 
rozwijające się ośrodki turystyczne. 

Aktywny i  zabawny urlop rodzinny w  Ruda-

wach można spędzić także w  Sportcentrum na 

Klínovci. Odwiedzającym oferuje letnie programy 

rozrywkowe prowadzone przez doświadczonych 

instruktorów. Można spróbować strzelania z  łuku, 

hulajnóg terenowych, lub odwiedzić centrum lino-

we Max Park z siedmioma przeszkodami dla dzie-

ci oraz dziesięcioma dla dorosłych. W  pobliskim 

Oberwiesenthal można odwiedzić tor bobslejowy. 

Mnóstwo zabawy czeka na każdego podczas za-

wodów w bungee running lub disc golfi e.

Ośrodek Pravý Klínovec
Jeżeli jesteś miłośnikiem turystyki pieszej, do-

cenisz ośrodek Pravý Klínovec, gdzie poczujesz się 

sielankowo i spokojnie. Lokalizacja ośrodka w naj-

wyższej partii Rudaw oferuje szereg opcji dla tu-

rystyki letniej i wypoczynku. Dostępność grzebieni 

górskich docenią szczególnie miłośnicy turystyki 

pieszej. Przy dobrej widoczności bezpośrednio 

z tarasu restauracji Povodí otwierają się widoki na 

czarującą panoramę tych pięknych gór. 

Więcej informacji można znaleźć na stro-

nie internetowej województwa ústeckiego 

www.branadocech.cz.

www.branadocech.cz
www.klinovec.cz
www.sportklinovec.cz
www.pravyklinovec.cz

Ze szczytu Rudaw Klínovca na rowerze.
Wybierz się po „drabinie“ do Rudaw. Na naj-

wyższym szczycie Rudaw Klínovci znajduje się 

nowy Trail park z 22 km szlaków o trzech pozio-

mach trudności. Jeździć mogą początkujący, ro-

dziny z dziećmi oraz doświadczeni rowerzyści. Dla 

najbardziej zahartowanych przygotowano Down-

hill Klínovec, szlak o długości 3,3 km. Z powrotem 

do punktu wyjściowego szlaków wygodnie dowie-

zie rowerzystów czterokrzesełkowa kolejka Prima 

Express.

„Drabina“
Dzięki projektowi Cel3 „Region rowerowy 

Rudawy – połączenie ponadregionalnych szla-

ków rowerowych w  czesko-niemieckim Regio-

nie Rudawskim“ powstał nowy region rowerowy 

łączący „Magistralę Rudawską“ ze współbież-

nym szlakiem rowerowym po niemieckiej stronie 

granicy. Chodzi o jeden z najważniejszych daleko-

bieżnych szlaków rowerowych w Niemczech, prze-

cinający kilka regionów górskich o trafnej nazwie 

Saksońskie Śródgórza – „Sächsische Mittelgebir-

ge I-6“. Przez połączenie obu szlaków rowerowych 

powstała struktura podobna do drabiny, tj. łącząca 

główne szlaki rowerowe po obu stronach granicy. 

W sumie dobudowano 23,8 km nowych odcinków.

Przygraniczny region rowerowy tworzy w su-

mie prawie 600 kilometrów objazdowych szlaków 

rowerowych. Odcinki łączące można w łatwy spo-

sób rozpoznać według tabliczek, na których z jed-

nej połowy pod numerem 23 umieszczono znane 

oznaczenie Magistrali Rudawskiej, z drugiej logo 

pomarańczowego rowerzysty, przedstawiającego 

saksoński szlak rowerowy. Więcej informacji można 

uzyskać pod adresem www.krusnehorynakole.cz fo
to
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Rudawy od strony czeskiej i niemieckiej cały czas zaskakują swoją romantyczną 
krainą z malowniczymi sceneriami górskiej przyrody. Piękno zapór wodnych, 
torfowisk i formacji skalnych, dzikie piękno polan górskich nadal stanowi dla 
wielu nieodkryty obszar, który dla pieszych a jeszcze bardziej dla rowerzystów jest 
idealnym miejscem do odkrywania nieznanych zakątków. 

Region rowerowy Rudawy 
(Krušné hory) – Na rowerze
po „drabinie“?

Ośrodek Pravý Klínovec

Trail Park Klínovec
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stal som zatiaľ v Prahe; som v sklade kníh. Vládne 

tam španielsky ceremoniál; Kto odchádza, musí sa 

podrobiť balotáži … „(tajné hlasovanie, pôvodne 

čiernymi a bielymi guličkami)

20. júna: „Do tohto času som nenapísal riadok. 

Medzitým bola komisia v Kladne, teraz v Kolíne; A ja 

som nikam nešiel. Na balkóne rozkvitla žerucha 

a bôb; A vyhrievajú sa dve korytnačky ... „(posledný 

zápis v denníku)

Pre Pamätník Terezín Luděk Sládek

10. mája: „Ja som lenivý vziať pero do ruky: 

človek je snáď zo všetkého najlenivejší na písanie. 

Pre túto vlastnosť sa ľudia rozchádzajú – ľuďom sa 

nechce písať dopisy. Radšej chodia k zubárom. Zo-

Súbor obsahuje 

tri desiatky dosiaľ ne-

známych dokumentov, 

dopisnice z Terezínske-

ho geta, portrétnych 

fotografi í Karla Poláčka a  jeho blízkej priateľky 

Dory Vaňákovej. Je tu aj niekoľko momentiek uro-

bených na strešnej terase domu na začiatku roka 

1943. Teda len pár dní pred nástupom Karla a Dory 

do transportu, ktorým boli deportovaní 5. júla 1943 

do geta v Terezíne. V rodine Vlkových si Karel pred 

odchodom uschoval cestovný pas, parte otca Jin-

dřicha Poláčka a fotografi e - dopisnice brata Arno-

šta z bojísk I. svetovej vojny. Neskôr k nim pribudli 

aj fotografi e, dopis a osem dopisníc Karla Poláčka 

z Terezínskeho geta, ktoré mali spoločného adresáta 

Oskara Weisze v Prahe-Michli (brat Dory). Desiaty 

jesenný transport v októbri 1944 do Osviečimu-Bře-

zinky sa stal osudným Dore aj Karlovi Poláčkovi.

Ďalším unikátnym dokumentom doby pred odcho-

dom Karla Poláčka do Terezína je jeho denník So 

žltou hviezdou (vydal Krajský dom osvety v Hradci 

Králové, 1959). Predkladá nám autorove názory, 

postrehy, námety, úvahy a aforizmus, ktoré si písal 

do denníka v roku 1943, očakávajúc každým dňom 

predvolanie k transportu do Terezína. 

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

Čas hrá s ľudskými osudmi zvláštne hry. Dokladom toho je 
aj dar Židovskému múzeu v Prahe, ktorým bol ešte doposiaľ 
neznámy súbor snímkov Karla Poláčka, ale aj dokumenty 
a korešpondencia, vrátane dokumentov z obdobia, kedy 
bol internovaný v Terezínskom gete. Súbor dokumentov 
pochádza z pozostalosti Anny Vlkové, ktorá žila v susedstve 
Karla Poláčka v čase okupácie v pražských Vršoviciach.

Karel Poláček postskriptum

Karel Poláček, 30. 6. 1943

Foto KP s venovaním 

A. Vlkové pred nástupom do 

transportu, 30. 6. 1943 

Hradecké medailóniky, Karel 

Poláček – So žltou hviezdou 

Dopisnica KP z Terezína O. Weiszovi, 26. 11. 1943

Dopisnica KP z Terezína O. Weiszovi, 23. 1. 1944

Dopisnica KP z Terezína O. Weiszovi, 11. 2. 1944

Dora, Karel a Mydlinka, terasa domu v Ruskej ul. 1024, 

Vršovice, leto 1943

KP píše menom psa jazvečíka Bibiny dopis 

adresovaný Anně Vlkové
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Z Kacenką śladami sklarzy
Zasady gry dla Małych i Dużych Graczy
Drogi Graczu,

od 1 czerwca 2011 r. przygotowaliśmy dla Ciebie 

ścieżkę edukacyjno-rozrywkową, która w  czasie 

sezonu od maja do października poprowadzi Cię 

przez „Historię produkcji szkła” w Górach Orlickich. 

Na trasie z miejscowości Deštné v Orlických horách 

do Orlické Záhoří (lub w  przeciwnym kierunku), 

w miejscach związanych z historią produkcji szkła, 

znajduje się siedem tablic informacyjnych.

Na każdej tablicy informacyjnej gracze zapozna-

ją się z historią produkcji szkła i przepisują proste 

kody konkursowe do tabelki z zasadami gry. Szcze-

gółowe zasady gry otrzymasz w punktach informa-

cji turystycznej: Deštné v Orlických horách, Orlické 

Záhoří, Nové Město nad Metují, Dobruška, Opo-

čno, Rokytnice v  Orlických horách, Rychnov nad 

Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Žamberk, Vamberk, 

Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Bystrzyca Kłodzka, 

Duszniki-Zdrój.

Wygrywający gracze będą mogli odebrać nagrody 

rzeczowe w centrach informacji turystycznej Dešt-

né v Orlických horách lub Orlické Záhoří.

Godziny otwarcia Centrum Informacji 

Turystycznej Deštné v Orlických horách:

LATO (ostatni tydzień czerwca – połowa września)

Codziennie w godz. 9–11, 13–17

POZA SEZONEM

po – czw: 9–13

pią – nie: 8–10, 14–17

ZIMA (grudzień–marzec)

Codziennie w godz. 8–11, 13–17

Godziny otwarcia Centrum Informacji 

Turystycznej Orlické Záhoří:

Maj–sierpień: po–so: 7–15

Pozostałe miesiące: po–pią: 7–15

Dalsze informacje:

www.obec-destne.cz, www.orlickezahori.eu, 

www.orlickehory.eu, www.euroglacensis.cz

Przez Náchod do celów turystycznych
Miasto Náchod jest położone w północno-wschodnich Czechach, tuż przy granicy 
z Polską. Dzięki swemu umieszczeniu stanowi idealny punkt wyjściowy dla 
wycieczek polskich turystów po Republice Czeskiej. 

Nad miastem góruje renesan-

sowy zamek, którego wystawy 

przypominają okres wojny trzydzie-

stoletniej i  właściciela nachodskich 

włości. Dawna fosa zamkowa dzisiaj 

jest domem dla niedźwiedzi Lu-

dvíka i  Dášy. Dnia 9 września 2017 

r. na zamku odbędą się Náchodské 

Kuronské slavnosti (Uroczysto-

ści Kurlandzkie), przypominające 

okres, w  którym ziemie náchodskie 

należały do Piotra Birona, księcia 

Kurlandii i  Semigalii. W  alei zamko-

wej znajduje się wojskowy cmen-

tarz, miejsce ostatniego spoczynku 

żołnierzy, zmarłych w wojnie prusko-

-austriackiej w 1866 r.

W zabytkowym centrum dominu-

je gotycki kościół św. Wawrzyńca. 

Z  okresu baroku pochodzą budynki dziekanii, 

Starego Ratusza i Muzeum regionalnego. W dol-

nym rogu rynku wznosi się obiekt Nowego ratu-

sza zbudowany w latach 1902–1903 w stylu neo-

renesansowym. Górną część rynku zdobi budynek 

Hotelu U Beránka w stylu secesyjnym oraz Teatr 

Miejski Dr. Josefa Čížka. 

Z  innych atrakcji można na Masaryko-

vě náměstí obejrzeć żeliwny pomnik rodaka 

z  Náchoda Josefa Škvoreckého czy makietę 

armaty, która z kulą armatnią wbitą w wieżę ko-

ścioła św. Wawrzyńca przypomina bezskuteczne 

obleganie miasta przez wojska szwedzkie w 1639 

r. Na nieopodal położonym Karlově náměstí warto 

zerknąć na grę dzwonkową z miniaturą náchod-

skiego zamku na szczycie.

W pobliżu Náchoda znajduje się Chata Jiraska 

– schronisko turystyczne z  wieżą widokową oraz 

Twierdza Dobrošov, stanowiąca część fortyfi kacji 

granicznych z  lat 1936–1938, której rozległe pod-

ziemia są udostępnione do zwiedzania. Podczas 

zwiedzania można obejrzeć obiekty forteczne po-

łączone 400 m korytarzy podziemnych.

Centrum Informacji Miejskiej Náchod
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
tel.: +420 491 426 060 
tel. kom.: +420 778 411 680
e-mail: infocentrum@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz

Ławeczka Josefa Škvoreckého, we tle Nachodski Zamek

Deštné
v Orlických horách

Karolína

Bedřichovka

5

Lasówka 

6

Cikánka

4

7
Orlické Záhoří

1

2

3

Masarykova
chata
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Witamy Państwa w Kostelcu nad Orlicą
W mieście leżącym u podgórza Gór Orlickich, wybudowanym nad obzarem 
rozlewiska rzeki Dzikiej Orlicy. Nejstarsze pisemne wzmianki odnoszące się do 
historii miasta są zanotowane w Zbraslawskiej Kronice 1316.

Miasto leży w nadmorskiej wysokości około 

280m nad poziomem morza. Położeniu miasta od-

powiada dobra dostępność komunikacji lądowej 

po drodze I/11, ktróra stanowi główny ciąg szlaku 

komunikacyjnego z Pragi do Ostrawy i po trakcie 

kolejowym Praga – Hradec Kralowe – Letohrad.

Nový zamek Kostelec nad Orlicí

Pałac wzniesiono w latach 1829–1833 według 

projektu architekta rodzinnego Jindřicha Kocha. 

Obok pałacu założono również park w stylu angiel-

skim. W 1948 roku pałac stał się mieniem państwo-

wym. Od momentu całkowitego przejęcia przez 

państwo rodzina Kinskich jeszcze przez dwa lata 

zajmowała wyznaczone dwa pokoje pałacu, ale rów-

nież i te pokoje musiała opuścić. Następnie obiekt 

stał się siedzibą Instytutu Badań nad Hodowlą 

Trzody Chlewnej. W 1979 roku pałac został przeję-

ty przez Wojewódzkie Centrum Ochrony Zabytków 

i Przyrody w Pardubicach. W 1992 roku pałac zwró-

cono rodzinie Kinskich i od tej pory jego część ze-

wnętrzna oraz wnętrza przeszły  bardzo gruntowną 

rekonstrukcję. W 2011 pałac po raz pierwszy został 

udostępniony zwiedzającym.

Trasa zwiedzania – Życie w stylu biedermeier 

Trasa prowadzi przez reprezentacyjne pomiesz-

czenia pałacowe, w których znajdują się unikalne 

meble empirowe oraz wyjątkowa biblioteka. Histo-

ryczne fotografi e i rysunki pomogły we właściwym 

ustawieniu wyposażenia. Ze względu na powikłane 

losy pałacu, brakuje w nim wielu dodatków. Pomimo 

tego warto zobaczyć tę ekspozycję, która dokumen-

tuje życie szlachty w XIX wieku.

www.kostelecno.cz
www.zamekkostelecno.cz
www.facebook.com/novyzamekkostelecno

Do Ústí nad Orlicí łatwo i wygodnie 
a pomimo tego aktywnie
Beztroskie podróżowanie do Ústí nad Orlicí na rowerze jest możliwe, gdy część 
drogi odbędziemy korzystając z przejazdu pociągiem. Rowerem można następnie 
przemierzać ścieżki i trasy rowerowe, na przykład z Lichkova lub Letohradu aż 
do Ústí nad Orlicí. Jedna trasa zaprowadzi Cię pod sporthotel Tichá Orlice, gdzie 
rowerzyści są mile widziani a oprócz zakwaterowania oferują tu komplet usług 
z przechowalnią rowerów, siłownią i tarasem hotelowym włącznie. 

Pobyt tu można sobie umilić korzystając 

z aquaparku w sąsiedztwie sporthotelu. Stąd moż-

na się też wybrać na przejazd ścieżką rowerową do 

pomnika J. Á. Komenskiego w niedalekim Brandý-

se nad Orlicí lub do Chocně do parku naturalnego 

Peliny. Na trasie znajdują się miejsca do odpoczyn-

ku, sympatyczne punkty gastronomiczne z ogród-

kami do zjedzenia posiłku. Do Polski można wrócić 

pociągiem bezpośrednim z  Ústí nad Orlicí, Leto-

hradu lub Chocně.

Zapraszamy…

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271 
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz
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Wołoskie Muzeum w Przyrodzie w Rožnově pod Radhoštěm 
Wołoskie muzeum w przyrodzie w Rožnově pod Radhoštěm to jedno z najstarszych i najpiękniejszych muzeów 
przyrodniczych w Europie. Jeżeli chcesz się zapoznać z tradycyjną Wołoszczyzną, na pewno warto je odwiedzić. Przez cały rok 
odbywają się tutaj wspaniałe imprezy, zainspirowane folklorem, zwyczajami ludowymi i tradycyjnymi rzemiosłami.

Imprezy letnie 
1. 7. (sob.) od godz. 15.00 Mistříňanka gra i śpie-

wa | Drewniane miasteczko 

2. 7. (nd.) od godz.15.00 Popołudnie folklorys-

tyczne z zespołem Olšina z Orłowej | Drewniane 

miasteczko

5. (śr.), 6. 7. (czw.) Dzwoneczkowy jarmark | 

Drewniane miasteczko

– spotkanie garncarzy, ceramików i druciarzy

5. 7. (śr.) od godz.15.00 Ścieżkami Portaszów 

– program z  okazji 300 letniej rocznicy Oddziału 

Portaszów

7. (pt.) – 9. 7. (nd.) Rožnovské slavnosti | Wołoska 

wioska

XXIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Folklo-

rystycznego we współpracy z miastem Rožnov p. R. 

15. 7. (sob.) Dzień piekarza | Drewniane mias-

teczko

– XXIV edycja – obchody święta cechu piekar-

zy, degustacja pieczywa, konkurs na wyśmienity 

chleb i rogalik 

– bogaty program kulturalny z  wystąpieniem 

Marthy i Teny z zespołem

16. 7. (nd.) Echa Wołoskiego Slavína | Drewniane 

miasteczko, stodoła Janíka

– program poświęcony Bartoši Vlčkovi, Františku 

Klaudovi i Ludvíku Daňkovi

22. 7. (sob.) Romska pieśń | Drewniane mias-

teczko

– XXIII edycja międzynarodowego festiwalu

23. 7. (nd.) Odpust na św. Annę | Drewniane mi-

asteczko

– obchody święta patronki Wołoszczyzny św. Anny 

połączone z procesją w strojach ludowych z para-

fi alnego kościoła oraz z odpustem w Drewnianym 

miasteczku

29. (sob.), 30. 7. (nd.) Dni rzemiosł i spotkanie ko-

wali | Drewniane miasteczko

– XXVII edycja, prezentacja tradycyjnych ludowych 

rzemiosł, które jeszcze nie wymarły

– w ramach programu wystąpi od 30. 7. od godz. 

15.00 zespół Spirituál kvintet 

4. (pt.) – 6. 8. (nd.) Jánošikův dukát | Drewniane 

miasteczko

– XIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Folklo-

ru Słowackiego w RCz

12. (sob.), 13. 8. (nd.) Starodawny jarmark | 

Drewniane miasteczko

– bogata oferta towarów z  bogatym programem 

i atrakcjami dla całej rodziny

19. 8. (sob.) Wielkie pranie | Drewniane mias-

teczko

– jak nasi przodkowie dbali o swoją odzież

26. 8. (sob.) Dożynki | Drewniane miasteczko

– festyn z okazji zakończenia prac, obchody dożyn-

kowe z tradycyjnymi zwyczajami

27. 8. (nd.) Z drugiej strony Radhoště | Drewni-

ane miasteczko

– echa franštatskiego festiwalu folklorystycznego

Valašské múzeum v prírode v Rožnově pod Radhoštěm 
Valašské múzeum v prírode v Rožnově pod Radhoštěm je jedno z najstarších a najkrajších múzeí v prírode v Európe. Ak 
sa chcete s tradičným Valašskom zoznámiť, určite ho musíte navštíviť. Po celý rok tu prebiehajú skvelé akcie inšpirované 
folklórom, ľudovými zvykmi a tradičnými remeslami.

Akcie v lete 
1. 7. (so) od 15 hod. Mistříňanka hrá a  spieva | 

Drevené mestečko 

2. 7. (ne) od 15 hod. Folklórne poobedie so súbo-

rom Olšina z Orlovej | Drevené mestečko

5. (str), 6. 7. (štv) Zvončekový jarmok | Drevené 

mestečko

– stretnutie hrnčiarov, keramikov a drotárov

5. 7. (str) od 15 hod. Portášskymi chodníčkami 

– relácia k 300. výročiu Zboru portášskeho

7. (pia) – 9. 7. (ne) Rožnovské slávnosti | Valašská 

dedina

39. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu 

v spolupráci s mestom Rožnov p. R. 

15. 7. (so) Pekárska sobota| Drevené mestečko

– 24. ročník – oslava cechu pekárskeho, ochutnáv-

ky pečiva, súťaže o vynikajúci chlieb a rohlík

– bohatý kultúrny program s  vystúpením Marthy 

a Teny s kapelou

16. 7. (ne) Ozveny Valašského Slavína | Drevené 

mestečko, Janíková stodola

– relácia venovaná Bartošovi Vlčkovi, Františkovi 

Klaudovi a Ludvíkovi Daňkovi

22. 7. (so) Rómska pieseň | Drevené mestečko

– 23. ročník medzinárodného festivalu

23.7. (ne) Anenská púť | Drevené mestečko

– oslava sviatku patrónky Valašska sv. Anny spoje-

ná s krojovanou procesiou z farného kostola a pú-

ťovou slávnosťou v Drevenom mestečku

29. (so), 30. 7.(ne) Dni remesiel a stretnutie ko-

váčov | Drevené mestečko

– 27. ročník, ukážka tradičných ľudových remesiel, 

ktorá ešte úplne nevymizla

– v rámci programu vystúpi 30.7. od 15 hod. skupi-

na Spirituál kvintet 

4. (pia) – 6. 8. (ne) Jánošíkov dukát | Drevené 

mestečko

– 19. ročník Medzinárodného festivalu slovenské-

ho folklóru v ČR

12. (so), 13. (ne) Starodávny jarmok | Drevené 

mestečko

– pestrá ponuka jarmokových produktov s  boha-

tým programom a atrakciami pre celú rodinu

19. 8. (so) Veľké prádlo | Drevené mestečko

– ako sa naši predkovia starali o svoje odevy

26. 8. (so) Dožinky | Drevené mestečko

– oslava dokončenej práce, dožinková slávnosť so 

zvykmi

27. 8. (ne) Z  druhej strany Radhoště | Drevené 

mestečko

– ozveny frenštátského folklórneho festivalu

www.vmp.cz
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everywhere
 you want to be

Skosztuj kultury
Ochutnajte kultúru

Odkryj smaki czeskiej kuchni płacąc bezpiecznie 

i wygodnie swoją kartą Visa.

Objavte chute českej kuchyne a plaťte bezpečne 

a pohodlne svojou kartou Visa.

Viac na visa.co.uk/visa-abroad/
Więcej pod adresem visa.co.uk/visa-abroad/

Za granicą mogą być naliczane opłaty. / V zahraničí môžu byť účtované poplatky.



POĎTE SA

CHODŹ SIĘ 
PRZEJŚĆ!

Vezmite si poriadne topánky, vyzdvihnite si nášho sprievodcu 
a objevujte inú tvár Prahy.

Załóż wygodne buty, weź jednego z naszych przewodników 
i odkryj inne oblicze Pragi!

■ Staroměstská radnice
■ Rytířská 12
■ Václavské náměstí
■ Letiště Václava Havla 

Prague.eu/walks

Prague City Tourism 
informačné centrá:

Nevšední trasy 
po místech 
známých
i neznámých
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PREJSŤ! 


