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Věci lásky jsou věci 
života. Po čase zimním 
přicházívá jaro, po 
beznaději vzniká 
naděje, po hrůzách 
noci zasvítává den.

-Vladislav Vančura-

Skutečné poznání  
čeká doma 



www.planetum.cz

Planetárium Praha

Štefánikova hvězdárna
Hvězdárna Ďáblice

I v létě se u nás můžete těšit na hromadu
vesmírné zábavy a nezapomenutelný

pohled na oblohu velkým dalekohledem.
Aktuální program na našem webu.

Když jde o vesmír,
není tu nikdo lepší!

vesmírná zábava

Prohlédněte si radnici s 50% slevou 
nebo objevujte Prahu bez turistů
Od pondělí 25. 5. jsme pro Vás připravili 50% slevu
na prohlídku věže, kaple i reprezentačních sálů Sta-
roměstské radnice. Komentované prohlídky jsou do 
odvolání pouze na předchozí objednávku. 
Více informací na w staromestskaradnicepraha.cz
Se znovuobjevováním Prahy bez davů Vám rádi 
pomůžeme na informačním centru a na kontaktním 
místě Guides&Tours v přízemí radnice.  Zde se může-
te těšit na slevu 20% na vycházky po Praze s privát-
ním průvodcem. Průvodce lze objednat i online nebo 
telefonicky.
w eshop.prague.eu/privatnivychazky
z775 855 037
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Milí čtenáři,
je mou velkou radostí psát tyto 

červnové řádky, protože je budete číst 

již bez roušky, třeba na lavičce v parku 

a nejspíš s přáteli i vnoučaty. Starší ví 

a mladší tuší nebo časem pochopí, že 

čínská 19 nezmizela, jen čeká ve snaze 

přežít a moci znovu udeřit. Jedno nás 

ale naučila. Uvědomit si, že nežijeme 

každý sám ve své bublině, ale že bubliny mohou prasknout a spojit 

lidi v jedno velké spontánní tažení proti nepřízni osudu. Už teď 

jste všichni nositeli českého, moravského a slezského řádu I. třídy 

za – vy víte za co.

Navzdory všemu tomu plácání o podpoře podnikání v ces-

tovním ruchu musím uznat, že pokud si podnikatelé nepomohou 

z valné části sami, omezení vlády nepřečkají se zdravou kůží. Potom 

budou moci jen závidět všem státem financovaným příspěvkovým 

organizacím, jak se v těchto dnech, v záři reflektorů televizních ka-

mer, zvou k návštěvě. Jak to ale mají udělat ti, co nejsou s přívlastkem 

národní, státní či Karlštejn? Právě za tyto soukromé, neziskové, ne-

dotované památky, galerie, divadla, zoo, skanzeny, hotely, penziony, 

kempy a další se u vás co nejupřímněji přimlouvám. Podpořte je 

svou návštěvou také, budete mile překvapeni.

Nikdy jsem si nemyslel, že mé přání, abychom věnovali více ze 

svého volného času hlubšímu poznání „Kde domov můj, voda hučí 

po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský 

ráj to na pohled…“, bude kdy vyslyšeno. Rozvážní a moudří stráví 

letošní dovolené doma. Krásná představa, třebas jen jepičího trvání. 

Oni totiž ví, že moře počká, horko Středomoří tu už míváme, hmyzí 

útoky jako v Amazonii známe, chorvatskou drahotu oželíme a střevní 

potíže zvládne asijská večerka. Navíc doma, když prší, tak levněji. 

Prosím, užijte si dosytosti vše, co vám v tomto vydání přinášíme. 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Vztyčit či nevztyčit 
Měli bychom se dobře zamyslet nad svou nehynoucí touhou vztyčovat 
za každou cenu někomu někde nějaký pomník. Jednak se dříve či později 
může pomník někomu znelíbit, a navíc to leze do peněz – nejen když se 
staví, ale i když se pak bourá. 

Vznikne-li potřeba přesto někoho uctít, navrhuji postavit nemocnici 
nesoucí jméno dotyčné osoby nebo po ní pojmenovat ulici. Pokud bude 
v budoucnu potřeba vymazat danou osobnost z dějin, nemocnice i ulice se dají 
snadno přejmenovat, a nastane-li v ještě větší budoucnosti potřeba osobnost 
rehabilitovat, lze celý proces zopakovat, jen opačně. Horší je to v případě pomníků 
již vztyčených. Například až generace narozené v minulém století přestanou 
chránit osobu Jana Žižky, bude se bourat na Vítkově, v Táboře, Čáslavi, Hořicích, 
Českých Budějovicích, u Sudoměře, Přibyslavi a kdoví kde ještě. Podobně byly 
v ohrožení pomníky T. G. Masaryka. Nejprve se za velké slávy vztyčovaly, ale již po 
30 letech se ničily nebo stěhovaly do depozitářů. Po válce se nakrátko vystěhovaly 
z depozitářů, aby se po roce 1948 mohly opět ničit nebo se na dlouhých 40 let 
nastěhovat zpět do depozitářů. To proto, aby se ty, co zbyly, vrátily zpět, když Bůh 
dal, na svá někdejší místa. Po pádu mocnářství byl takto odstraňován kult Jana 
Nepomuckého, po „sametovce“ se vracející na svá někdejší místa – podobně 
jako mariánský sloup na pražské Staroměstské námětí. V tomto případě však 
jen překrucujeme dějiny. Pohnutky vedoucí k jeho odstranění roku 1918 dnes 
zpochybňuje fakt, že se jeho nedokonalá kopie vrací na Staromák. Sloup byl 
vztyčen roku 1650 Ferdinandem III. Habsburským jako dík Panně Marii za 
obhájení Prahy před Švédy (1648). Přitom Ferdinandův otec na stejném náměstí 
dal 21. 6. 1621 popravit vůdce stavovského povstání. Jan Amos Komenský měl 
však zcela odlišný postoj ke Švédům, když jim v čele českých a moravských 
protestantských exulantů otevřel v polském Lešně brány města. Protože věřil, že 
protihabsburská koalice umožní návrat totalitou katolické církve vyhnaných 
exulantů zpět do vlasti. Proto je mariánský sloup politickým symbolem, 
a nemáme-li skoliózu páteře, nemůžeme být pro jeho opětovné vztyčení 
a zároveň se hlásit k odkazu Komenského. To by se pak mohla vrátit na Letnou 
Stalinova „fronta na maso“, maršál do Bubenče, Kléma do Ostravy a má socha 
na Karlův most. Jako zatvrzelý Žižkovan, vědom si odkazu Franty Sauera, jenž prý 
zinscenoval pád mariánského sloupu na Staromáku, jsem rád, že Frantovi stále 
ještě patří dost možná nejkratší ulice na Žižkově. 

Luděk Sládek

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

P
ra

žs
k
ý 

p
ře

h
le

d
 k

u
lt

u
rn

íc
h
 p

o
řa

d
ů
 

0
6
*2

0
2
0

35 Kč www.kampocesku.cz

06*2020

68. ročník

S námi máte přehled!

www.shakespeare.cz

William Shakespeare
(Vecer trikralovy )

letní shakespearovské 
slavnosti 2020 pŘ
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CYKLO 2019

KAM na kole 
letos...

ZDARMA

NA VÝLET

Speciál
CYKLO 2020

Slepá ulička je 
místem mých 
největších 
inspirací.

-Milan Kundera-

Turistický magazín ročník X., duben–září 2020
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Atentát na 
Soběslava I. (890 let)

Attentare, z latinského pokoušet se 
zabíti významnou osobu z politických 
důvodů, v tomto případě Soběslava 
I. (1090? – 1140). Výměna knížete 
v červnu 1130 se však nekonala.

Cestou z  Klad-
ska na Moravu 
Soběslav odhalil 
spiknutí velké čás-
ti velmožů, které 
jej mělo odstranit  
Spiklenci, bratři 
Miroslav a  Stře-
zimír, byli jati 
a v okovech dopra-
veni na Vyšehrad  
Již 20   července začíná na Vyšehradě soud, kde 
shromáždění blízké třem tisícům Soběslav oslovil 
takto: „Ó, čeští předáci a  štíte české země!     Zde 
stojí hříšní chtějící mé zničit úsilí “ Jatí spiklenci 
byli čtvrceni a lámáni kolem (v Čechách novinka)  
Mezi popravenými byli Miroslav, Střezimír, Skoch 
a Jaroš, jen Břetislav, syn knížete Břetislava II , byl 
ušetřen, leč oslepen 

Antonín Fridrich

Slavná korunovace  
(935 výročí)

Český kníže, první český král z rodu 
Přemyslovců a titulární král polský 
Vratislav II. (okolo 1031 – 14. 1. 1092) 
byl významným spojencem císaře 
Jindřicha IV. To mu také vyneslo 
královskou korunu. 

Na dvorském 
sjezdu v  Mohuči 
v  dubnu 1085 ob-
držel Vratislav II  od 
císaře Jindřicha  IV  
za věrné služby 
královskou korunu 
(nedědičnou)  Zba-
ven byl poplatků, 
leč zavázán účastí 
na korunovačních 
cestách do Říma  
Podruhé mu vložil 
na hlavu králov-
skou korunu na Pražském hradě 15  června 1085 
trevírský arcibiskup Egilbert a  také na hlavu jeho 
manželky Svatavy  Téhož dne byl Wratislaus Primus 
Rex prohlášen titulárním králem polským a  koru-
novace dala vznik Kodexu vyšehradskému  
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Herec, režisér a také umělec-
ký šéf Městského divadla Mladá 
Boleslav Petr Mikeska se narodil 
11  dubna 1975 v  Praze  Již od 
dětských let byl uchvácen loutko-
vým divadlem, které ho nakonec 
přivedlo k divadlu činohernímu  
Během studií na Vyšší odborné 
škole herecké hostoval v Národ-
ním divadle či v Městském divadle 
Most  První angažmá získal v Zá-
padočeském divadle v Chebu, ze 
kterého odešel v roce 1999 na vol-
nou nohu do Divadla pod Palmovkou  V roce 2001 
nastoupil do angažmá v Městském divadle Mladá 
Boleslav, kde se po absolvování režie a dramaturgie 
na DAMU věnoval i tomuto oboru  Petr Mikeska je 
také držitelem Ceny Thálie za rok 2013 za ztvárnění 
prokletého básníka Paula Verlaina  V současné době 
exceluje na mladoboleslavských divadelních prk-
nech jako Mozartův sok Salieri v inscenaci Amadeus 

KAM byste pozval naše čtenáře na výlet po 
České republice?

Byť velice rád cestuji po světě, tak jsem po návra-
tu vždy mile překvapený, kolik krásných míst je také 
v Čechách. Jedním z nich je i historické město Cheb, 

které znám ze svého divadelní-
ho působení. Zejména podél řeky 
Ohře se nabízí mnoho aktivit pro 
děti i sportovce, anebo příležitostí 
k posezení v příjemných kavárnách, 
restauracích a  také na piknikové 
louce. Po Ohři můžete následně vy-
plout také z Kynšperka směrem na 
Loket, a užít si tak letní romantickou 
plavbu. Další srdeční záležitostí je 
pro mě Znojemsko, kam se vyplatí 
vydat do obce Nový Šaldorf. Jsou 
zde skvělé vinné sklípky, ze kterých 

zpáteční cesty bývají trošičku náročnější.
Děkuji Vám za zajímavé tipy na výlet a dovolte 

mi, abych Vám popřála mnoho úspěchů v profesním 
i osobním životě  

Tereza Blažková

Herec a režisér Petr Mikeska

Patrně Vratislav II. jako král, 
Vyšehradský kodex 1130

Přemyslovská plamenná orlice 

Sportovně rekreační areál Krajinka pod Chebským hradem

Vážený pane šéfredaktore, dovolte, abych Vás nej-
prve srdečně pozdravil z Jihlavy a popřál Vám plno 
krásné jarní pohody  Před několika hodinami jsem 
si z našeho informačního střediska přinesl květno-
vé číslo turistického magazínu KAM po Česku  Tak 
jako všechna předešlá čísla je i toto plné zajímavých 
zpráv a informací  Zvláště mile jsem byl potěšen 
kratičkou informací o poválečném masakru na louce 
Budínka u Dobronína  Naše Společnost pro starou 
Jihlavu si nedávno vzala nad tímto smutným mís-
tem patronát… Přeji Vám mnoho zdaru v další práci 
a zůstávám v dokonalé úctě  

Vilém Wodák, předseda Spolku pro starou Jihlavu
Dobrý den, pane Wodáku, děkuji za Váš pozdrav, a jak 
asi tušíte, květnové vydání by mohlo být klidně celé 
o konci války a událostech těch dní. Budínka u Do-
bronína je jen jednou z mnoha epizod. Jsem však moc 
rád, že Společnost pro starou Jihlavu nezapomíná ani 
na místa, která jsou „odvrácenou stranu doby“ a do 
učebnic dějepisu se dostávají složitě, pokud vůbec. 

Přeji pěkný den a mám k vám dotaz ohledně distribu-
ce květnového čísla Kam po Česku  Ve šternberském 
Infu mi sdělili, že Kam po Česku nyní nevychází, a tak 
jej ani nemohli dostat  Totéž tvrdili o čísle dubnovém  
Celý duben bylo Info uzavřeno  Teď už otevřeli, ale 
nic jim prý stejně nedošlo  Tak nevím, když vy píšete, 

že vycházíte  Jinak přejeme vám i celé redakci pevné 
zdraví a žádný koronavirus!!! Děkuji za odpověď  

Roman + Bohuslava Podgrabinští, Šternberk
Vážení Romane a Bohuslavo Podgrabinští, děkuji za 
Vaše milé přání a ohledně Vašeho dotazu, TIC Štern-
berk jsme oslovili s  nabídkou dodání dubnového 
KAMu, Speciálu a květnového vydání KAM po Česku. 
Bylo na jejich rozhodnutí informovat nás, zda jej chtějí 
a mohou převzít od distribuční společnosti a uschovat 
do dne znovuotevření infocentra. Do dnešního dne 
jsme ale žádnou odpověď nedostali…

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně výhry, která 
mi dnes přišla  Předně bych Vám chtěl poděkovat 
za pěkný dárek  Součástí balíčku byla také karta 
s názvem PŘEDPLATNÉ a fotkami 5 časopisů bez 
jakýchkoli dalších informací (viz příloha)  Chtěl bych 
se tímto zeptat, jestli jsem předplatné opravdu vy-
hrál, případně jestli je někde potřeba potvrdit výběr 
časopisu nebo zadat adresu 

 Předem děkuji za Vaši odpověď, Jakub Maceška
Vážený pane Maceško, děkujeme za Váš dotaz a jsme 
moc rádi, že se Vám výhra líbí. Ohledně Vašeho do-
tazu, přiložená nabídka je u výhry proto, abychom 
výhercům, našim čtenářům, nabídli možnost nemuset 
shánět naše magazíny, ale zajistit si jejich pohodlné 
zasílání na svou poštovní adresu. Kupříkladu nyní, kdy 
byla infocentra po řadu týdnů uzavřena, by se tato 
možnost mnohým hodila.  Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

KAM na výlet s PETREM MIKESKOU 
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Anežka Přemyslovna 
(715 let)

Dcera českého a polského krále 
Václava II. a polské dědičky Richenzy 
(Rejčky) z druhého manželství Anežka 
Přemyslovna se narodila 15. června 
1305. Její otec Václav však zemřel šest 
dní poté na tuberkulózu.

Na trůn usedl Vác-
lav III  (zavražděn), po 
něm Jindřich Koru-
tanský (bezdětný), až 
korunu získal Rudolf 
Habsburský, který se 
oženil s  Anežčinou 
matkou Rejčkou  Po 
jeho náhlé smrti se 
Rejčka stala žádanou 
královnou vdovou, ča-
sem blízkou přítelkyní 
Jindřicha z  Lipé  Anež-
ka se provdala (1316) 
za slezského knížete 
Jindřicha Javorského, 
ale manželství zůstalo 
bezdětné  Anežka, kněžna javorská a  lvovská, ze-
mřela mezi lety 1336 až 1337 a pohřbena byla ve 
slezském Lvůvku   -lgs-

Klatba papeže  
Evžena III. (875 let)

Olomoucký biskup Jindřich Zdík se 
nacházel na vrcholu své slávy a moci. 
Začátkem roku 1145 se chystal do Říma 
za papežem. 

Moravským knížatům Kunratovi a Vratislavovi 
to moc „nevonělo“ a zorganizovali jeho přepadení 
u Úsobrna (okres Blansko)  Díky varování však bis-
kup unikl  Papež pak následně jako trest za útok na 
biskupa vyhlásil na moravská knížata slavnostní 
klatbu  Její podstata byla v tom, že na jejich pan-
stvích byly zakázány veškeré obřady včetně po-
hřbů nebo křtů  Za tento mírný trest nebo dokon-
ce jeho odpuštění se přimlouval sám napadený 
Jindřich Zdík, který toho dokázal obratně politicky 
využít 

-babok-

Slavný pražský orloj (610 let)

Od roku 1410 zdobí průčelí Staroměstské radnice v Praze jeden z nejkrásnějších 
a nejznámějších orlojů u nás i ve světě. Bohatá historie jeho vzniku zahrnuje 
i pověst o hodináři a orlojníkovi Mistru Hanušovi.

Ve 14  století byly Čechy 
významným evropským úze-
mím a  po nástupu dynastie 
Lucemburků na český trůn se 
Praha stala největším staveni-
štěm středověké Evropy  Roku 
1338 král Jan Lucemburský 
povolil Starému Městu zřídit 
radnici jako symbol městské 
autonomie v  patricijském 
domě Wolflina od Kamene  Za 
vlády Karla IV  byla dokončena 
věž s  kaplí od Petra Parléře  
Hodiny na věži jsou zmiňo-
vány k  roku 1402, současný 
orloj byl postaven roku 1410 
hodinářem Mikulášem z Kada-
ně, zřejmě ve spolupráci s  as-
tronomem a  matematikem 
Janem Ondřejů z  Hradce Krá-
lové  Další informace o  orloji 
je z roku 1459 a pak až z roku 
1490, kdy je zmiňován pražský 
hodinář Jan Růže z Jilské ulice, 

známý také jako Mistr Hanuš  
Ten stroj opravil, zdokonalil 
a  nově přidal kalendářní des-
ku  Tyto úpravy a dlouhá doba 
od vzniku orloje způsobily, že 
původní autoři byli zapome-
nuti a  dalších 450 let byl za 
autora považován právě Mistr 
Hanuš  Sochařská výzdoba po-
chází z konce 15  století  Další 
zásadní úpravy byly provede-
ny na konci 18  století a  v  le-
tech 1865–1866 byla osazena 
kalendářní deska od Josefa 
Mánesa  Během Pražského 
povstání v roce 1945 byl orloj 
značně poničen a  jeho obno-
vení si vyžádalo celkovou re-
konstrukci  Staroměstský orloj 
je třetím nejstarším na světě 
a  patrně nejzachovalejším 
středověkým orlojem vůbec  
Navíc stále fungujícím  

-alba-

Lékař z Kronlandu (425 let)

Renesanční lékař, filozof, přírodovědec, fyzik a matematik, český polyhistor 
pobělohorské doby a lanškrounský rodák, to byl Jan Markus Marci  
(13. 6. 1595 – 10. 4. 1667). Byl také osobním lékařem dvou císařů, děkanem 
lékařské fakulty a stoupencem Galilea Galileiho.

Studoval u jezuitů v Jindřichově Hradci, filozofii 
v Olomouci a v letech 1618–1625 lékařskou fakul-
tu v  Praze, kterou ukončil doktorátem a  disertací 
o epilepsii a dalších mozkových chorobách  Odmí-
tal jezuitský názor, že epilepsie pochází od ďábla  
Stal se profesorem na lékařské fakultě (1625), byl 
jmenován fyzikem (lékařem) Království českého 
(1626) a  profesorem (1630)  V  té době se oženil 
s Italkou, se kterou měl pět dětí  Když roku 1638 na-
vštívil papeže v Římě, aby si získal jeho podporu ve 
sporu s  jezuity, poznal práce 
Galilea Galileiho  V  listopadu 
1640 mu napsal do Florencie 
a  připojil své právě dokon-
čené pojednání O  zákonitos-
tech pohybu  Odpovědi se 
nedočkal, ale po 300 letech 
se zjistilo, že slepý Galileo 
odpověď sice nadiktoval, ale 
neodeslal  Marci byl dvorním 
lékařem císařů Ferdinanda III  
a Leopolda I , což mu vyneslo 
19  10  1654 šlechtický titul 

s  přídomkem „z  Kronlandu“ (německá přesmyčka 
rodného Landskron)  Do světové vědy vstoupil 
knihou o  lomu světla a  barevném spektru duhy 
(1648)  Ovládal devět jazyků, zabýval se otázka-
mi střetnutí dvou těles, kyvadla k  měření času, 
kvadraturou kruhu a  zaváděním souřadnic  Vedle 
lékařské praxe byl také rektorem pražské univerzi-
ty (1662)  V té době získal tzv  Voynichův rukopis, 
knihu neznámého původu, písma i  jazyka  Její 
autorství připisoval teologu Rogeru Baconovi, pro-

to ji zaslal příteli Athanasiu 
Kircherovi se žádostí o  pře-
klad, toho se však nedočkal  
Zemřel v  Praze a  pohřben 
byl v  kostele sv  Salvátora na 
Starém Městě  Připomínkou 
jeho výjimečnosti je deska na 
domu v  Melantrichově ulici 
(dům U  Zelené lípy), kráter 
Marci na Měsíci nebo medaile 
udělovaná Spektroskopickou 
společností 
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Jan Markus Marci (1889)

Blahoslavený Evžen III. (papež v letech 1145–1153)

Anežka a Jindřich Javorský, 
náhrobek, radnice ve  

Slezském Lvůvku

Staroměstský orloj  
v roce 1791
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1535
(485 let)
Kašpar Kaplíř  
ze Sulevic 
* 4  6  1535
† 21  6  1621
český rytíř, 
popraven na 
Staroměstském 
náměstí

1600
(420 let)
Adam Václav 
Michna 
z Otradovic
* 30  6  1600
† 16  10  1676
český básník, 
autor koledy 
„Chtíc, aby spal“

1805
(215 let)
Anna 
Chadimová
* 11  6  1805
† 3  8  1884
česká služka, 
která vymyslela 
tanec polka

Severní vítr je krutý… (175 let)

Mít nad hrobem polární zář, tak to by bylo něco. Pro Otu Kříže to je obnošená vesta. Jeho hrob je 
údajně nejseverněji položeným hrobem ze všech.

Budoucí polárník Ota František 
Kříž se narodil 12  června 1845 v Pačla-
vicích na Kroměřížsku  Vyučil se stroj-
níkem v  Kroměříži a  ve Vídni a  v  roce 
1866 sloužil vojenskou službu u váleč-
ného námořnictva  Vůně slané vody se 
mu zalíbila a  od ledna 1872 pracoval 
u plavební firmy Adria v Terstu  Na jaře 
téhož roku dostává nabídku k  účas-
ti na polární expedici v  roli lodního 
strojníka na lodi Admiral Tegetthoff  
A  tak se stal polárníkem  Expedice 
vyplula v  červnu a  jejím cílem bylo 
najít vy užitelnou trasu podél celého 
severního a  východního pobřeží  Rus-
ka  Ota se staral o  techniku a  mimo 
jiné konstruoval nástroje a  výbušné 
miny určené k  rozbíjení ledových ker  
Bohužel se u  něho začala projevovat 
začínající tuberkulóza  Výprava se 

zastavila v  ledových polích a  přes rok 
jimi byla unášena  Na podzim 1873 
definitivně uvízla u  neznámého sou-
ostroví, které nazvali na počest císaře 

Zemí Františka Josefa  I  Odtud se už 
loď nehnula  K  Otově tuberkulóze se 
přidaly kurděje a  následkem obou 
nemocí 16   3   1874 jeho mladý život 
končí  O tři dny později ho jeho kole-
gové pohřbili na blízkém Wilczekově 
ostrově  Jim samotným se podařilo své 
životy po dlouhém putování po ledo-
vých polích nakonec zachránit  

-babok-

Dal nám romaneto (180 let)

Slavný Jakub Arbes, který se narodil 12. června 1840 na pražském Smíchově, se měl stát původně 
obuvníkem jako jeho otec. Jeho literární záběr byl velký, nejvíce se však proslavil tzv. romanety – 
žánrem, který sám vynalezl. Termín romaneto mu pomohl vybrat Jan Neruda, jeho přítel a velký 
vzor.

Jakub Arbes nedokončil stu-
dia na technice a  začal se věnovat 
žurnalistice a  literární tvorbě  Svý-
mi články po léta burcoval český 
národ strádající pod rakouskou 
nadvládou  Od počátku byl pro 
vládnoucí kruhy podezřelý, zvlášť 
když se zajímal o životní podmínky 
dělníků a  seznamoval české čtená-
ře s  myšlenkami prvních socialistů  
Ve funkci odpovědného redaktora 
Národních listů (1867–1877) byl 
často vyslýchán a nakonec v letech 
1873–1874 vězněn v  České Lípě  
Poté několik let působil jako dra-
maturg Prozatímního divadla a  od 
roku 1876 se živil jako spisovatel 
na volné noze  V  divadle se snažil 

prosazovat hry reagující na soudo-
bé konflikty společnosti  Překládal 
i divadelní hry, např  Ibsenovu Noru  
Arbes vytvořil nový literární žánr 
– romaneto  Jedná se o  obsáhlejší 
povídku s  tajuplným dějem a  prv-
ky detektivky či sci-fi  Jeho zásluhy 
o  českou literaturu byly oceněny 
členstvím v  České akademii věd 
a  umění  Bohužel jako spisovatel 
často finančně strádal  Na konci ži-
vota bojoval se slepotou, přesto se 
dál účastnil veřejného života  Jakub 
Arbes zemřel 8  dubna 1914 v Praze 
na Smíchově, kde prožil téměř celý 
život, a  pohřben byl na hřbitově 
Malvazinky  

Drahomíra Samková

1. 6. 1440 (580 let)
Královna-vdova Alžběta 
povolala českého vojevůd-
ce Jana Jiskru z Brandýsa, 
aby hájil práva Ladislava 
Pohrobka na uherský trůn proti 
Vladislavu III  Jagellonskému, 
který byl 17  6  1440 korunován 
uherským králem  Jmenovala 
ho šarišským županem a kapitá-
nem východoslovenských měst 

1. 6. 1600 (420 let)
Ve Strašicích na Podbrdsku byla 
vybudována první vysoká 
pec v Čechách  V minulosti se 
u nás nacházelo poměrně velké 
množství vysokých pecí, zprvu 
dřevouhelných na zpracová-
ní místní rudy  Když se začalo 
tavit uhlím, zvětšily se nejen 
pece, ale i jejich produkce 
a malé pece na dřevo postupně 
zanikaly  

1. 6. 1850 (170 let)
„Zavedena byla v Rakousku 
poštovní známka, jakožto 
výplatní prostředek listové do-
pravy  První série známek, oz-
dobená císařským znakem pod 
korunou, obsahovala hodnoty 
1, 2, 3, 6 a 9 krejcarů “ (Kalendář 
historický národa českého, 
Daniel Adam z Veleslavína, 
str  504)

3. 6. 1585 (435 let)
Vilémovi z Rožmberka byl 
udělen Řád zlatého rouna  
V nábožensky citlivém předbě-
lohorském období patřil k vůd-
cům umírněných katolíků  Jeho 
zásluhy ocenil španělský král 
Filip II  přijetím do padesátičlen-
ného Řádu zlatého rouna  Byl 
teprve třetím takto oceněným 
českým šlechticem 

6. 6. 1600 (420 let)
V Rejčkově koleji v Praze pro-
vedl lékař slovenského původu 
Ján Jesenský (Jessenius) první 
veřejnou anatomickou pitvu 
lidského těla  Později byl rekto-
rem Karlovy univerzity a patřil 
k významným činitelům sta-
vovské opozice  Popraven byl 
roku 1621 na Staroměstském 
náměstí 

Jakub Arbes na fotografii před rokem 1914

Křížův pohřeb na Wilczekově ostrově  
(Julius Payer, před rokem 1880)

Ota Kříž na kresbě Julia Payera (kolem roku 1875)
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1825
(195 let)
Jan Maloch
* 11  6  1825
† 15  1  1911
český malíř 
a fotograf 
významných 
osobností

1835
(185 let)
Adolf Heyduk
* 6  6  1835
† 6  2  1923
český básník, 
představitel 
májovců

1885
(135 let)
Karel Truksa 
* 24  6  1885
† není známo
český architekt, 
autor budovy 
Husova sboru 
v Praze

Průkopník impresionismu (150 let)

Rodák z Nekmíře na Plzeňsku, český malíř Josef Ullmann (* 13. 6. 1870), byl jedním z průkopníků 
impresionistického slohu u nás. Jeho kariéra ale začala na postu úředníka ve Škodově továrně 
v Plzni.

Jeho výtvarného nadání si vši-
ml ředitel podniku a  doporučil ho na 
studia v  Mnichově  Nejprve studoval 
na soukromé škole, později se zapsal 
na mnichovskou malířskou Akademii, 
ze které však z  neznámých důvodů 
odešel  Po návratu do Prahy pokračo-
val ve vzdělávání na Akademii výtvar-
ných umění a  absolvoval proslulou 

krajinářskou školu Julia Mařáka  Po 
umělecké stránce byl Ullmann formo-
ván krajinářskou secesí a  chittussov-
skou krajinou, které měl možnost blíže 
poznat při mnichovských studiích  Po 
roce 1910 se postupně přiklonil k prin-
cipům impresionistické malby, kterou 
interpretoval po svém způsobu  Jeho 
obrazy se pravidelně objevovaly na 
výstavách Krasoumné jednoty, Umě-
lecké besedy a  Jednoty výtvarných 
umělců  Vystavoval rozměrné i  menší 
krajinomalby, vrcholné období jeho 
tvorby připadá na konec první světové 
války  V roce 1911 se nešťastně zapletl 
do tzv  Boronaliho aféry, kdy se k jeho 
dílu hanlivě vyjádřil malíř Bohumil Ku-
bišta  Ullmann jej inzultoval na veřej-
nosti a celá kauza měla dohru u soudu  

Poté se začal stranit veřejného života, 
ač o  jeho díla byl nadále velký zájem  
Ullmannova díla jsou dodnes vysoce 
ceněna a  jsou zastoupena v  řadě sbí-
rek u  nás i  ve světě  Umělec zemřel 
v  pouhých 51 letech 31  května 1922 
a je pohřben na Vinohradském hřbito-
vě v Praze 

-aba-

Anarchista a bouřlivák (145 let)

Stanislav Kostka Neumann nesnášel maloměšťáky, miloval přírodu a žil naplno. Narodil 
se 5. června 1875 v zámožné rodině pražského advokáta a poslance. Středoškolská studia 
nedokončil a stal se novinářem. 

Aktivně se podílel na pokrokovém 
studentském hnutí a v roce 1893 byl 
v procesu s Omladinou odsouzen na 14 
měsíců žaláře  Od poloviny 90  let spo-
lupracoval s Moderní revue a zároveň 
se angažoval v anarchistickém hnutí  
V roce 1897 založil vlastní časopis Nový 
kult, který se stal nejvýznamnější poli-
tickou a kulturní revue českého anarchi-
smu  Roku 1904 odešel na čas do Vídně 
a poté na Moravu, kde strávil deset let  
Zde spolupracoval s deníkem Lidových 
novin  V  tomto období vznikají jeho 
nejvýznamnější díla  V  květnu 1915 
nastoupil na vojnu, na frontu v Albánii  
Domů se vrátil roku 1917, navázal na 
svou dosavadní literární činnost  Vstou-
pil do České strany socialistické, stal se 
poslancem v prvním československém 

parlamentu  Stranu opustil a roku 1920 
zorganizoval bývalé anarchisty ve Svaz 

komunistických skupin, který se stal 
jednou ze zakládajících složek KSČ  Ak-
tivně se podílel na organizaci levé kul-
turní fronty a na programu proletářské 
literatury  V roce 1945 byl jmenován ná-
rodním umělcem  Ze dvou manželství 
měl celkem tři děti, z nichž nejslavnější 
byl herec Stanislav Neumann (starý král 
z Pyšné princezny)  

S  K  Neumann zemřel 28  6  1947 
v Praze a jeho popel byl společně s dal-
šími prosocialistickými autory umístěn 
v kolumbáriu Národního památníku na 
Vítkově  Kolumbárium bylo v roce 1990 
zrušeno a urny navráceny rodinám  Zda 
básníkova urna skončila v  rodinném 
hrobě na Vyšehradě, se nám nepoda-
řilo zjistit  

Marcela Kohoutová

8. 6. 1970 (50 let)
Peruánské úřady oznámily, 
že zahynulo všech 14 členů 
Československé expedice 
Peru 1970 včetně známé-
ho fotografa Viléma Heckela  
Cílem horolezecké expedice byl 
výstup na vrchol Huandoy v po-
hoří Cordillera Blanca  Expedici 
ukončilo zemětřesení a násled-
ná lavina 31  5  1970 

9. 6. 1570 (450 let)
„Třidcátý peníz (daň), groš 
a kopa ze všech koupí v krá-
lovství českém vybírati se začal 
vedlé svolení velikého sněmu, 
kterýž toho roku … u přítom-
nosti císaře Maximiliána II  na 
hradě pražském držán byl “ 
(Kalendář historický náro-
da českého, Daniel Adam 
z Veleslavína, str  526)

10. 6. 1415 (605 let)
„Mistr Jan Hus v žaláři v Kostnici 
psal list všem věrným 
Čechům“ (str  528) a 29  6  1415 
„psal v čekání odsouzení na 
smrt v žaláři a v okovách po-
slední list“ (str  580) „svůj na 
rozloučenou přátelům svým 
v Čechách “ (Kalendář historický 
národa českého, Daniel Adam 
z Veleslavína)

12. 6. 1345 (675 let)
Vojska polského krále Kazimíra 
vtrhla do Ratibořska a Opavska  
Vévoda Mikuláš II  se obrátil 
o pomoc ke králi Janovi, který 
svolal české i moravské pány do 
Kutné Hory a hrozbou si vynutil 
jejich účast na vojenském taže-
ní  Po obléhání Krakova uzavřel 
Kazimír prostřednictvím papeže 
příměří 

16. 6. 1410 (610 let)
Pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc 
z Hazmburka vydal příkaz shro-
máždit Viklefovy spisy a knihy 
„na něm závislé“  O měsíc poz-
ději nechal tyto zabavené knihy 
na dvoře svého malostranského 
paláce veřejně spálit  Jan Hus 
přečetl v Betlémské kapli apela-
ci odmítající ničení Viklefových 
knih 

Mařákovi žáci: Kalvoda, Langer, Sátra, Ullmann, 
Bubeníček, Lolek (Lochovice 1898–1899)

Josef Ullmann, Oráč, po r. 1910

S. K. Neumann na fotografii kolem roku 1915
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1885
(135 let)
Antonie 
Nedošinská
* 26  6  1885
† 17  7  1950
česká herečka 
s titulem 
„Průkopnice 
českého filmu“

1895
(125 let)
Lata Brandisová
* 26  6  1895
† 12  5  1981
česká jezdkyně, 
která zvítězila ve 
Velké pardubické

1905
(115 let)
Jiří Voskovec
* 19  6  1905
† 1  7  1981
český herec, 
spisovatel, 
dramatik a textař
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Výsostný malíř a typograf (120 let)

Stěžejní autor české meziválečné avantgardy, významný malíř, ilustrátor, scénograf a typograf 
František Muzika se narodil 26. června 1900 v Praze. Kromě rozsáhlé malířské činnosti je také 
autorem rozsáhlého typografického díla Krásné písmo, které od svého vzniku před více než 
50 lety ještě nenašlo konkurenci.

Po absolvování obecné školy 
sv  Vojtěcha a malostranské reálky byl 
přijat na Akademii výtvarných umění 
v  Praze  Ve studiích pak pokračoval 
na Académie des beaux-arts v  Paříži  
Jako malíř se na veřejnosti prezento-
val poprvé v  roce 1921, kdy vstoupil 
do spolku Devětsil a následně do SVU 
Mánes  Stal se redaktorem nakladatel-
ství Aventinum  V  letech 1945–1970 
vyučoval na Vysoké škole umělecko-
průmyslové v  Praze v  ateliéru užité 
grafiky  Scénickou tvorbou pro di-
vadlo se zabýval více než 20 let a  vy-
tvořil 107 jevištních výprav pro scény 
v Brně i Praze  Za tuto práci byl oceněn 
i v zahraničí  Ve svém díle byl postup-
ně ovlivněn magickým realismem, 

kubismem a  od roku 1947 se inspiro-
val elementárními formami organic-
kého mikrokosmu  Muzika se účastnil 
mnoha výstav u nás i v cizině, během 
života podnikl několik cest do Itálie, 
SSSR, Francie a  Anglie  Jeho obrazy 
a  kresby jsou zastoupeny v  mnoha 
českých i světových galeriích a dodnes 
jsou velmi ceněny  Nejvýznamnější 
teo retickou prací je dvousvazkové dílo 
Krásné písmo (1958), které mapuje 
vývoj latinových písem od starověku 
po 19  století  Za toto dílo byl Fran-
tišek Muzika jmenován zasloužilým 
umělcem  Zemřel na zástavu srdce 
1   11   1974 a  byl pochován na Vyše-
hradském hřbitově 

Alice Braborcová

Nevděčné nadání (135 let) 

Český malíř portrétista a profesor Vratislav Nechleba 
(17. června 1885, Praha) byl pokřtěn ve farnosti při kostele 
sv. Ludmily na pražských Vinohradech. Reálku však absolvoval 
v Lounech (1902) a poté vystudoval Akademii výtvarných 
umění v Praze (1902–1907), jako žák Maxmiliána Pirnera. 

Díky Lerchovu stipendiu podni-
kl studijní cesty po Itálii, Rakousku 
a  Německu  V  letech 1908–1949 byl 
členem SVU Mánes a  v  roce 1918 byl 
jmenován profesorem na AVU, kde 
působil do roku 1958 a  čtyřikrát byl 
zvolen rektorem  Do poloviny 20  sto-
letí byl nejvyhledávanějším autorem 
portrétů, ale jeho vyhraněné postoje 
a zvláštní povaha jej uvrhly do izolace  
Na jeho dílo bylo nahlíženo s despek-
tem, bylo terčem kritiky a jeho tvorba 
upadala v zapomnění  To však nic ne-
mění na skutečnosti, že jeho obrazy 
navazovaly na rembrandtovské por-
trétní malby a  tradiční hodnoty Hy-
naise, Ženíška, Brožíka a  Schwaigera  

Odmítal modernu a k tomu vedl i své 
žáky na AVU  Maloval takové osobnosti 

jako T  G  Masaryka, Eduarda Vojana, 
Karla Kramáře, movité průmyslníky 
a  obchodníky  Zajímavostí je, že na-
maloval také řadu svých autoportrétů 
a jako každý malíř se nevyhnul žánro-
vým výjevům a zátiším  Zemřel v Praze 
26  7  1965 a pohřben byl na Strašnic-
kém hřbitově  

Josef Grof

18. 6. 1365 (655 let)
Karel IV. byl v Arles místním 
biskupem korunován králem 
arelatským (Arelatské království, 
tj  Druhé Burgundské králov-
ství, 933–1378), uváděno též 
4  6  1365  V roce 1378 daroval 
císař Burgundsko francouz-
skému princi, budoucímu králi 
Karlu VI , a tím bylo připojeno 
k Francii 

18. 6. 1855 (165 let)
Do chaosu s mírami a váhami 
vstupuje v platnost císařské 
nařízení zavádějící dolnora-
kouské jednotky jako jediné 
platné míry a váhy, které se 
v průběhu staletí v Čechách, 
na Moravě i ve Slezsku měnily  
Velké územní celky měly svoje 
jednotky  V roce 1980 byla zave-
dena soustava SI 

18. 6. 1920 (100 let)
Světově uznávaný mistr hous-
lař Přemysl Otakar Špidlen 
se narodil 18  6  1920 v Praze 
(† 6  1  2010)  Byl třetím 
pokračovatelem známého 
houslařského rodu  V mládí se 
věnoval lyžování, ve kterém po 
2  světové válce reprezentoval 
ČSR  V houslařské tradici pokra-
čuje i jeho syn a vnuk 

19. 6. 1910 (110 let)
Jan Kašpar složil pilotní 
zkoušku před komisí  Svůj 
první úspěšný let absolvoval 
již 16  4  1910  Dne 30  4  1911 
uskutečnil první vzlet s ces-
tujícím, bratrancem Evženem 
Čihákem (první veřejný let 
v českých zemích)  Slavný 
dálkový let Pardubice – Velká 
Chuchle provedl 13  5  1911 

21. 6. 1840 (180 let)
Básník, dramatik a překladatel 
Emanuel František Züngel 
se narodil 21  6  1840 v Praze 
(† 22  4  1894)  Dlouhodobě 
spolupracoval s týdeníkem 
Humoristické listy  Pro Národní 
divadlo přeložil nebo napsal asi 
130 dramat a operních libret  
Vystupoval často pod různými 
pseudonymy 

Primátor Prahy Václav Vacek, olej na plátně 1948

Portrét Tomáše G. Masaryka, olej na plátně kolem 
roku 1920

František Muzika, foto Karel Kuklík, 60. léta
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Historia magistra vitaeHistoria magistra vitae

1925
(95 let)
Božena Srncová
* 11  6  1925
† 30  11  1997
česká gymnastka 
a olympijská 
vítězka

1930
(90 let)
Václav Vorlíček
* 3  6  1930
† 5  2  2019
český filmový 
režisér 
a scenárista

1935
(85 let)
Karel Augusta
* 6  6  1935
† 31  5  1998
český filmový 
a divadelní herec
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Veselá cesta životem (90 let)

Adolf Born se narodil v Českých Velenicích 12. června 1930. Dědeček se jako zámečník na 
zkušené ve Vídni oženil s maďarskou kuchařkou, a když si malý Adolf čítal v jeho knihách, 
přitahován ilustracemi, dospěl k rozhodnutí stát se výtvarníkem po vzoru Marolda a Buriana. 

Otec byl železničář, 
po mnichovských udá-
lostech přeložený do 
Prahy, kam ho rodina 
následovala  Adolf tu 
vychodil střední školu 
a  zahájil studia výtvarné 
výchovy (1949–1950) 
na Pedagogické fakul-
tě UK  Ta však přerušil 
a  přešel na UMPRUM 
k  prof  Antonínu Pelcovi  Když Pelc 
posléze odešel na AVU, Adolf ho ná-
sledoval (1953–55) a  zde studia do-
končil  V  roce 1955 si se spolužákem 
Jelínkem zřídil ateliér a  záhy získal 
jméno humoristického ilustrátora  Svá 
díla vystavoval po celém světě, mezi 
nejznámější patří Mach a  Šebestová, 

Žofka, Boříkovy lapálie  
Znám byl také pro svou 
nostalgii po starém 
mocnářství, k  tomu pa-
třil i  jeho mohutný knír, 
vášeň pro staré čepice 
a v nadsázce prohlášení, 
že je posledním žijícím 
monarchistou  Jako člo-
věk vnímavý i  věřící rád 
rozjímal o  životě svým 

pohledem  Přál si, aby všechno šlo 
tak, jak si to sám člověk zařídí  Snad 
proto nesnášel ateisty, protože s  těmi 
nejde mluvit  Veselá cesta životem je 
titul jeho knihy, a tak bral i svůj život  
V roce 1962 se oženil a o dva roky poz-
ději se Bornovým narodila dcera Erika  
V roce 1988 byl jmenován zasloužilým 

umělcem  Autor divadelních kostý-
mů a dekorací, malíř, ilustrátor, grafik, 
režisér, scenárista, spisovatel, kreslíř 
poštovních známek a animátor zemřel 
22   5  2016 ve věku 85 let a  pohřben 
byl na Olšanských hřbitovech  

-lgs-

Neherecká hvězda (110 let)

Vzpomínáte na rázovitou tetku Hrabětovou v komedii Vesničko má středisková, která se starala 
o mentálně zaostalého Otíka? Nebo na důchodkyni Jechovou, která se ve filmu Kulový blesk 
příliš nehrnula do stěhování? Obě role si s chutí zahrála Milada Ježková. 

Narodila se v Praze na 
Smíchově 27  června 1910 
a  zřejmě vystudovala ob-
chodní školu  Během svého 
života vystřídala několik 
profesí  Pracovala jako bru-
sička, soustružnice, dělala 
účetní v  podniku Nářadí 
Vršovice a byla zaměstna-
ná v obchodě se stříbrem  
Bohužel o jejím předchozím 
životě je toho známo jen 
velmi málo  

A  pak jednoho dne 
nastoupila do tramvaje čís-
lo 10 a její život se rázem změnil  V té 
tramvaji ji totiž oslovil režisér Jaroslav 
Papoušek, který věděl, že Miloš Forman 
hledá do filmu Lásky jedné plavovlásky 

neokoukané tváře  Jednalo se o  roli 
maminky Mildy, kterého hrál Vladimír 
Pucholt  Ježková celý návrh nejprve 
považovala za hloupý vtip, když pak 

pochopila, že je to myšleno 
vážně, rázně odmítla  Roli 
přijala, až když ji přemluvily 
její dcery  Psal se rok 1965 
a Formanovy Lásky byly vel-
mi úspěšné, a tak se z ženy 
bez hereckého vzdělání sta-
la filmová hvězda  Role pak 
přicházely jedna za druhou, 
a  nebyly to jen komedie  
Dokázala přesvědčivě zahrát 
nejrůznější typy žen – od 
laskavě jednodušších až po 
ty vychytrale nesnášenlivé  
Některé její hlášky z  filmů 

už dávno zlidověly a Ježková, ač nikdy 
nedostala hlavní roli, se díky nim stala 
nesmrtelnou  Milada Ježková zemřela 
4  5  1994 v Praze  Marcela Kohoutová

21. 6. 1895 (125 let)
Protestantský kazatel, spisova-
tel a publicista Přemysl Pitter 
se narodil 21  6  1895 v Praze 
(† 15  2  1976)  Napsal řadu 
náboženských knih a vydával 
časopis Sbratření (1924–1942)  
V exilu po 2  sv  válce spolu-
pracoval s BBC a Svobodnou 
Evropou  Ovládal a podporoval 
esperanto 

22. 6. 1370 (650 let)
Jan Zhořelecký, člen dynas-
tie Lucemburků, se narodil 
22  6  1370 v Praze († 1  3  1396)  
Druhý syn Karla IV  a Alžběty 
Pomořanské, braniborský 
markrabě (1373), zhořelecký 
vévoda (1376) a pán Nové mar-
ky (1378)  Podporoval svého 
nevlastního bratra Václava proti 
Joštu Lucemburskému 

23. 6. 1955 (65 let)
V Praze na Strahově začala 
I. celostátní spartakiáda  Byla 
pojata jako vyvrcholení oslav 
desátého výročí osvobození 
Československa Rudou armá-
dou  Spartakiáda sestávala z 29 
skladeb, na nichž vystoupilo 
více než 1,5 milionu cvičenců  
Následovalo dalších 6 sparta-
kiád, vždy po 5 letech 

26. 6. 1295 (725 let)
„Korunován na království pol-
ské Přemysl II., kníže Většího 
Polska a pomořanské … proti 
Václavovi II , králi českému  Ale 
ten hned druhého roku od mar-
krabův brandenburských za-
mordován “ (Kalendář historický 
národa českého, Daniel Adam 
z Veleslavína, str  570)

28. 6. 1680 (340 let)
Císařem Leopoldem I  byl 
v Pardubicích vydán první 
robotní patent s cílem zmírnit 
robotu  Patent stanovil maxi-
málně třídenní robotu v týdnu, 
zakázal šlechtě vybírat proti-
právně daně, zvyšovat dávky 
a nutit sedláky ke koupi předra-
žených výrobků  Na Moravě 
platil od roku 1713 te
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Milada Ježková ve filmu Kulový blesk (1978)

Adolf Born, 2007

Kejklíři přijíždějí do Istanbulu
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jak se jmenuje turistická oblast, 
kde můžete zažít „Hravý víkend“?
a) Kraj blanických rytířů
b) Posázaví
c) Berounsko
2. Jaké je nové téma spojující místa 
ve středních Čechách?
a) Střední Čechy klenot Čech
b) Střední Čechy královské
c) Střední Čechy s radostí
3. Kde byste našli informační centrum 
pro celé střední Čechy?
a) v Kolíně
b) v Příbrami
c) v Praze

? Své odpovědi nám posílejte  
do 15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset autorů správných odpovědí obdrží  
od Středočeské centrály cestovního ruchu 
zajímavé ceny.

Včelí svět Hulice
Abyste se podívali do úlu, nemusíte se stát 

včelou  Stačí zavítat do Včelího světa, kde vás pře-
svědčí o  tom, že včelařství může být zajímavým 
koníčkem i povoláním 

Vodní dům Hulice
Voda není pouze nezbytná pro život, ale má 

také mnoho podob a  ohromnou sílu  Vydejte se 
prozkoumat obyvatele vodních ploch, roztočit vr-
tuli a vyrobit páru nedaleko vodní nádrže Švihov 

Zruč nad Sázavou
Ať jste malí nebo velcí, ve Zruči si na své přijde 

každý  Navštivte zámek, zdolejte Stezku rytíře Mi-
loty, poznejte Příběh řeky Sázavy nebo nafoukněte 
raft ve Vodáckém muzeu  Na závěr nezapomeňte 
uspořádat turnaj v kuličkobraní na zdejší kuličkové 
dráze 

Rozhledna Babka
Pod názvem rozhledny stojící nedaleko Zruče 

nehledejte milovaného prarodiče ani oblíbenou 
houbu  Návštěva rozhledny Babka, nedaleko stej-
nojmenného vrchu, je třešničkou za dnem stráve-
ným hrou 

Malé muzeum techniky Jawy od Sázavy
Nedaleko Zruče se podél proudu řeky Sáza-

vy nachází oblíbené vodácké městečko – Kácov  
V jeho centru naleznete soukromé muzeum legen-
dárních českých motocyklů  Návštěvu doporuču-
je 9 z  10 majitelů motorek (ten desátý tam zatím 
nebyl) 

www.strednicechy.cz

Hravý víkend  
ve středních Čechách
Střední Čechy jsou zemí dětem zaslíbenou a možností aktivního vyžití tu najdete 
bezpočet. Nemůžete-li se rozhodnout, kam se za zábavou vydat, inspirujte se 
naším tipem.

Kuličková dráha Zruč nad Sázavou

Rozhledna Babka na místě zvaném Mezi cestami (451 m n. m.) 

Včelí svět Hulice

Vodácké muzeum Zruč nad Sázavou

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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Užijte si den plný zábavy i vzdělání a splňte si svá sladká přání. Užijte si den plný zábavy i vzdělání a splňte si svá sladká přání. 
Z nabitého programu si u nás vyberou malí i velcí čokoholici:  tého programu si u nás vyberou malí i velcí čokoholici:  

mexická plantáž a fantasy svět, nahlédnutí dmexická plantáž a fantasy svět, nahlédnutí do výroby čokolády, 
čokoládový obchod, workshopy, narozeninové oslavy i akce čokoládový obchod, workshopy, narozeninové oslavy i akce 

prpro firmy!

Vstupte do čokoládového světa stupte do čokoládového světa Vstupte do čokoládového světa V Chocolate Experience Center 
v Průhonv Průhonicích.

RETROAUTOMUZEUM
STRNADICE

Chcete si zavzpomínat, jaké bylo
vaše první rodinné auto?
A které auto měli vaši rodiče?
Přijeďte se podívat do našeho muzea!

Muzeum se nachází 50 km 
jižně od Prahy, mezi
Benešovem a Sedlčany
Otvírací doba:
červen–září od úterý
do neděle 10–17 hod.

Poděbrady opět ožívají
Poděbrady mají v samotném srdci zámek, kolonádu a rozlehlý park. Toto 
moderní lázeňské město nabízí svým návštěvníkům nejen léčebné procedury 
a wellness pobyty, ale také spoustu aktivit pro volný čas. V Poděbradech proběhne 
v následujících týdnech mnoho akcí.

13  6   Poděbradská kolonáda opět žije – za-
hájení kulturní sezony v poděbradském 
parku

  Trdlo Pardubice, Prague Rhythm Kings, 
Crossband, módní přehlídka

 14–17 hod  
20  6  Food festival, 10–18 hod  
21  6   Dechová hudba Javorka kolonádní 

koncert, 15 hod  
28  6   Lady Praga – pop, jazz, kolonádní kon-

cert, 15 hod  
5  7   Dixieland Messengers Praha – jazz, 

blues, kolonádní koncert, 15 hod 

12  7   Prague Buskmen – šanson, swing, kolo-
nádní koncert, 15 hod 

17 –18  7   Poděbradské swingování, 9  ročník fes-
tivalu swingu a jazzu

24 –26  7   Kafíčko Tek – street festival
25  7   Přehlídka historických kočárků 

Městské kulturní centrum
Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 612 505
e-mail: Info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

Podvečer v lázeňském parku

Poděbrady z ptačí perspektivy

9

KAM na výlet

www.kampocesku.cz | 



Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kde stojí Kolín podle známé písně Fran-
tiška Kmocha? 
a) v pěkné rovině
b) v pěkné kotlině
c) ani v jednom z uvedených míst
2. Kolik míst je třeba navštívit v rámci hry 
Tajemný Kolín pro získání odměny? 
a) 5
b) 6
c) 7
3. Jaký produkt dopravovaly polabské 
řepařské drážky? 
a) cukrovou třtinu
b) cukrovou řepu
c) homole cukru

? Své odpovědi nám posílejte  
do 15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset autorů správných odpovědí obdrží od 
města Kolín zajímavé ceny.

Na kole okolo Kolína
Méně než hodinu jízdy od Prahy nabízí město Kolín celou řadu  
cenných památek a zajímavostí, které stojí za to navštívit. 

Za návštěvu pro dospělé i  děti stojí zejména 
chrám sv  Bartoloměje, věž Práchovna nebo uni-
kátní židovské památky, krásný výhled na město 
i  Polabí poskytne rozhledna Vodárna  Aplikace 
a  hra v  rozšířené realitě s  názvem Tajemný Kolín 
vás po těchto a dalších nejvýznamnějších památ-
kách města provede  Po splnění úkolu čeká ná-
vštěvníky drobná odměna  

V  okolí Kolína je krajina vhodná pro cyklotu-
ristiku, nabízí nenáročné trasy mírně zvlněným 
terénem po místních silničkách a  cyklostezkách  

Vydejte se pozdravit medvědy od Kolína do leso-
parku Borky, kde najdete i novou naučnou stezku, 
labské břehy lákají k  procházkám, k  otestování 
bosé stezky nebo k  projížďkám na kolečkových 
bruslích  Oblíbená cyklotrasa vede kolem Kolínské 
řepařské drážky, která pořádá od jara vyhlídkové 
jízdy vlaky taženými parní nebo dieselovou loko-
motivou  Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko 
pro vás na letní sezonu připravila dobrodružné pu-
tování pro rodiny (nejen) s dětmi  Přijeďte na Ko-
línsko objevit řadu známých i méně známých míst  

Více na
www.kolinzije.cz
https://tajemny.kolinzije.cz
www.kutnohorskokolinsko.cz
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Kolínská řepařská drážka

Rozhledna Vodárna

Potkali se u Kolína

Bosá stezka
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Za zkamenělou 
hostinskou na 
kralupský Hostibejk
Středočeské Kralupy nad Vltavou 
nejsou jen průmyslovou aglomerací, 
ale také městem plným tajuplných 
míst, opředených mnoha legendami.

Jedním z nich je i pískovcový masiv Hostibejk, 
situovaný v centru města, ke kterému se váže po-
věst o zkamenělé hostinské  

Před mnoha lety se na vrcholu tohoto kopce 
nacházel vysoký menhir  Podle příběhu, jenž se 
o něm tradoval, se původně mělo jednat o těhot-
nou ženu z  Lobče, která na tomto místě za trest 
zkameněla  Legenda praví, že kdysi dávno se vy-
dala mladá hospodská na Hostibejk nasekat trávu  
Zamkla celé stavení a  odešla  Když se ale domů 
vrátil její muž s hosty, nemohl se do šenku dostat, 
a proto ji ve vzteku proklel  Hospodská již zpátky 
domů nedorazila a na místě, kde byla viděna napo-
sled, zůstal pouze vysoký kámen  

Dnes již menhir na Hostibejku nestojí, neboť 
byl prý později svržen ze skály a rozdrcen na štěrk  
To však neznamená, že vás nyní toto místo nemá 
čím zaujmout  Prohlédnout si můžete třeba vojen-
skou pozorovatelnu a z místního altánku si užijete 
krásný výhled na celé Kralupsko 

Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 739 811
www.mestokralupy.cz
www.infokralupy.cz

Hlas, který dovedl rozpoutat orkán 
Byl nejslavnějším Tristanem své doby i prvním králem  
Herodem ve Straussově opeře Salomé.

Celkem zpíval přes 
sto operních rolí a  na 
začátku dvacátého 
století patřil společně 
s Carusem a Destinno-
vou k  nejzářivějším 
hvězdám světových 
operních jevišť  Před 
150 lety se v Rousínově 
u Rakovníka narodil ti-
tán světové opery Karel 
Burian (1870–1924)  

Jeho kovově jasný 
hlas zněl prý jako proud 
ryzího zlata a měl tako-
vou sílu, že ještě druhý 
den se ozýval divadlem 
jako ozvěna  Králové 
a  prezidenti skládali 
Burianovi nejvyšší po-
cty a ovace publika při 
jeho vystoupeních dosahovaly síly orkánu  Byl prv-
ním českým pěvcem, který vystoupil v newyorské 
Metropolitní opeře, kde v letech 1906–1913 zpíval 
přes sto třicet hlavních rolí  

Světová operní jeviště 
opustil Burian po tragické 
smrti své životní lásky Elsy 
Dingesové  V roce 1913 ze-
mřela v pouhých pětadvaceti 
letech na mozkovou tuber-
kulózu  Ve stejnou chvíli, 
kdy v newyorské nemocnici 
vydechla naposledy, Burian 
v  kostýmu Tristana umíral 
na jevišti bostonské opery 
a nad jeho nehybným tělem 
zněla Isoldina srdceryvná 
milostná árie o mrtvé lásce  

Městská knihovna v Ra-
kovníku připomíná letošní 
150  výročí narození Karla Bu-
riana životopisnou výstavou 
v  Roubence Lechnýřovně  
(20  5  – 16  8 ) a také letoš-
ním vydáním rakovnických 

Turistických novin s rozsáhlým průvodcem po Bu-
rianových rakovnických stopách 

www.infocentrum-rakovnik.czfo
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Tristana zpíval více než sto desetkrát, více než 
kterýkoliv jiný pěvec v historii
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Milovník kubismu a krásných žen (110 let)

Ústředním motivem umělecké tvorby českého sochaře Jana Kodeta, jehož otec 
byl slavný sochař Emanuel Kodet, byla vždy žena. Stejné téma vévodí i dílům jeho 
syna, známého malíře. 

Jan Kodet se narodil 1  června 1910 v  Praze  
Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu u  pro-
fesora Karla Dvořáka  V  letech 1931–1935 pak 
studoval Akademii výtvarných umění u profesora 

Otakara Španiela  Již v  roce 1935 měl první sa-
mostatnou výstavu svých plastik  V počátcích své 
tvorby byl ovlivněn avantgardním sochařstvím 
přelomu 20  a 30  let minulého století  V pozdějších 
letech se Kodet inspiroval egyptským sochařstvím 
a na jeho tvorbu měly také značný vliv kubismus 
a  poetismus  Především se soustředil na lyrické 
ztvárňování lidské postavy, zejména často vytvářel 
různě stylizované ženské figury  V 50  letech ustou-
pil od abstrakce k  realističtějším tvarům  Domi-
nantním tématem jeho díla i nadále zůstal ženský 
akt, navíc se věnoval i  portrétu a  reliéfní tvorbě  
Jeho nejznámějším dílem je pomník hudebního 
skladatele Vítězslava Nováka v  pražských Petřín-
ských sadech  První manželkou Jana Kodeta byla 
herečka Jiřina Steimarová  V  manželství se v  roce 
1937 narodil syn, pozdější charismatický herec Jiří 
Kodet, který se proslavil nezapomenutelným he-
reckým výkonem ve filmu Pelíšky  Z druhého man-
želství pochází syn Kristian Kodet (1948), který se 
stal úspěšným malířem  

Jan Kodet zemřel 11  listopadu 1974 v  Praze 
a pohřben je na hřbitově v Hartvíkově  

František Jehlička

Socha Elektrifikace železnic v hale poděbradského nádraží
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Pod čepicí
Interaktivní výstavu pro celou rodinu Pod če-

picí aneb poznejte zázraky přírody a vědy hravou 
formou a mějte pod čepicí můžete od 1  června 
zhlédnout v Galerii 140 

Na co se můžete těšit? K zajímavostem výstavy 
budou určitě patřit exponáty zaměřené na optické 
klamy  Návštěvníci si budou moci otestovat svůj 
zrak, zjistit, jak funguje skanimace, vyrobit si své 
vlastní pohyblivé obrázky ožívající pod strobosko-
pickým světlem nebo si vyzkoušet zoetrop, což je 
jedna z nejlepších animačních hraček, která byla 
vymyšlena už v 19  století  Část exponátů se také 
věnuje pochopení vlastností a  možností světla  
Roušky a  (plátěné) rukavice s  sebou   Výstavu 
pořádá město Tábor ve spolupráci s muzeem Pod 
čepicí z Hronova 

Elektrická dráha Františka Křižíka
Tato technická památka, která spojuje města 

Tábor a Bechyně, byla vůbec první elektrifikovanou 
tratí v Rakousko-Uhersku  Jednou z nejnáročnějších 
částí tohoto projektu byla stavba mostu přes Luž-
nici v Táboře a elektrárny u mostu  Svůj pravidelný 
provoz po této trati „Elinka“ zahájila v roce 1903  
Historickými vozy „Bobinky“ se lze svézt i nyní, ale 
pouze několikrát do roka, a to každou sobotu, neděli 
a ve státní svátek od 13  6  do 13  9  V určené dny 
je otevřená remíza v Bechyni s jízdami na modelo-
vém kolejišti  Nostalgické jízdy pořádají České dráhy 
a NTM ve spolupráci s městy Tábor a Bechyně 

Stezka údolím Lužnice Toulavou
První česká pěší trasa, která se ocitla na sezna-

mu nejlepších stezek Evropy Leading Quality Trails 
Best of Europe, vede hlubokým údolím řeky Lužnice 
kolem historických měst Tábor a Bechyně, starých 
mlýnů a zřícenin  Trasa je dlouhá 55 km a je rozděle-
na do čtyř denních etap  Začíná v Plané nad Lužnicí 
a končí v Týně nad Vltavou za soutokem Lužnice 
a Vltavy  Správný směr vám ukáže logo stezky na 
ukazatelích i  infopanelech, na kterých naleznete 
i kvízové otázky  Soutěžte mezi sebou, správná od-
pověď je vždy na následující ceduli  Duchovním prů-
vodcem po stezce je spisovatel Zdeněk Šmíd  Jeho 
citáty z knihy Lužnice-putování s řekou vás seznámí 
s významnými a zajímavými místy na Stezce 

Bechyňská brána a věž Kotnov
Nová stálá expozice o dějinách Tábora od pra-

věku až po třicetiletou válku Tábor – pevnost spra-
vedlivých i královské město bude připravena ke 
zpřístupnění od června  Navštívit můžete současně 
věž Kotnov, která je 25 metrů vysoká a vede na ni 
155 schodů  K hradní věži přiléhá jediná dosud sto-
jící městská brána – zvaná Bechyňská  Na rozdíl od 
věže se brána dochovala téměř v původním stavu 
z doby vrcholné gotiky 

A co ještě?
V Muzeu čokolády a marcipánu si udělat fotku 

s čokoládovým Mr  Beanem  Kdo má pro strach udě-
láno, může to dokázat ve Strašidelném podzemí 

za kostelem, pro milovníky pohádek jsou pak při-
pravené expozice Skřítkov a Dětský svět s mašin-
kou  Malí i velcí stavitelé mohou načerpat inspiraci 
v Muzeu Lega, filmoví nadšenci, rytíři a bojovníci 
vyzkoušet brnění a zbraně ve Filmové zbrojnici 
na Housově mlýně  Kousek od centra se pak v tá-
borské zoo prohánějí bílí vlci i fosa madagaskarská  
A v nabídce nechybí ani salta jako na olympiádě – 
od loňského roku totiž můžete v Táboře vyzkoušet 
celou škálu různě obtížných atrakcí v profesionálním 
trampolínovém parku – Jump aréně Tábor 

www.visittabor.eu

Tábor děti baví

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Zoetrop, jedna z nejlepších animačních 
hraček, byla vymyšlena:
a) v 18  století
b) v 19  století
c) ve 20  století
2. Elektrická dráha Františka Křižíka spoju-
je města:
a) Tábor – Obrataň
b) Tábor – Písek
c) Tábor – Bechyně
3. Na infopanelech podél Stezky údolím 
Lužnice najdete citáty z knihy spisovatele:
a) Otomara Dvořáka
b) Zdeňka Šmída
c) Dannyho Lišky

? Své odpovědi nám posílejte  
do 15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset autorů správných odpovědí obdrží od 
města Tábor zajímavé ceny.

Bechyňská brána a věž Kotnov

Galerie 140

Historický vůz Bobinka

Výstava Pod čepicí 
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Král českých 
rybníků (430 let)

Majestátní Rožmberk si toto označení 
zcela jistě zaslouží. Jeho stavba byla 
pravděpodobně dokončena v červnu 
1590. 

Důvody ke stavbě rybníka existovaly už dávno, 
protože voda se v těchto místech často rozlévala  
Na tak nákladnou stavbu bylo ale potřeba mnoho 
peněz a  ty dokázal získat až Jakub Krčín z  Jelčan 
a Sedlčan  Rybník se budoval mezi lety 1584–1590  
Na jeho stavbě se podílelo na osm stovek lidí, ná-
mezdních rybníkářů  Pracovali v rotách, které vždy 
velel jeden z rybníkářů  Pracovali s nejjednodušší-
mi prostředky, většinou s vozíky, které tahali oslíci  

-mak-

Vimperk – město přírody i zážitků

 � Komentované prohlídky města během celé 
letní sezony

 � Komentované kostýmované prohlídky
 � Státní zámek Vimperk / prohlídky i během 

rekonstrukce
 � Úniková hra „Steinbrenerova tiskárna“ 

 � Stezka lesních skřítků 
 � Questing „Od kořenů ke korunám“
 � Chatbot Karel Klostermann / poznej Šumavu 

a Vimperk s mobilem
 � Výletní hra s mobilem (Geofun) „Dovolte mi 

promluvit“ (od VII  2020)
 � Šumavousův zvěřinec
 � Národní park Šumava

Infocentrum Vimperk
náměstí Svobody 42
mobil: +420 724 176 545
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.vimperk.cz 

o
Steinbrenerova tiskárna

Vimpe
rk

náměstí Svobod
y 8 – stará

 radnice

KoKoKoKoKoKooKoKoKontnntntntntntnnnn akakakakakaka ttttttttttt

aaaaaaa rererererereezezzezezeeeervrrvrrvrvrrvrrvrvrvr acacaacacaaacce:e:ee:eeeee::e:e:e::

388 40
2 230

388 402 263
www.vimperk.cz 388 402 264

rova tiskárnlogická hra na principu her únikových

Rodinná dovolená v Jindřichově Hradci 
a České Kanadě 
Moře a písečné pláže vám letos plnohodnotně nahradíme v jižních 
Čechách. V Jindřichově Hradci, jednom z nejmalebnějších jihočeských 
měst, a v České Kanadě bude krásně. Město a přilehlý region nabízejí 
spoustu možností k trávení volného času.

Velkým lákadlem pro nastávající sezonu bude 
v  Jindřichově Hradci nová Hvězdárna a  plane-
tárium prof. Františka Nušla  Město Jindřichův 
Hradec jí v minulých dvou letech dalo zcela nový 
kabát  Byla kompletně zrekonstruována, přiby-
lo supermoderní laserové digitální planetárium 
a  špičková sestava dalekohledů v  hlavní kopuli  
Pro návštěvníky je připraven bohatý program, od 
projekce hvězdného nebe a filmů s astronomickou 

tematikou v planetáriu až po živé pozorování Slun-
ce či večerní a noční oblohy dalekohledy v kopuli  

Výstavní dům a galerie Stará radnice před-
stavuje pro  rok 2020 stálé expozice i  aktuální 
výstavy  V  galerii pro vás bude od května do září 
instalována výstava „Nejen broučci arch  Zdeňka 
Podhůrského“, dále na vás čeká zrekonstruovaná 
expozice úzkokolejek, stálé expozice z dějin města 
a historická Kotěrova místnost  

Jindřichohradeckým unikátem jsou bez po chy-
by Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický 
betlém na světě, umístěný v Muzeu Jindřichohra-
decka  Fotografický um a tkalcovské řemeslo mů-
žete zhodnotit v dalších interaktivních objektech 
ve městě, a to v Muzeu fotografie a moderních 
obrazových médií a v Domě gobelínů  Státní hrad 
a zámek Jindřichův Hradec se svou rozlohou řadí 
na třetí místo v České republice a nabízí tři prohlíd-
kové trasy  Od května můžete na zámku zhlédnout 

také výstavy „Kabinety Stuchlé“ a expozici Černí-
nové – diplomaté, cestovatelé, sběratelé a expozici 
Černínové – vyslanci, cestovatelé, sběratelé  

Přírodu České Kanady můžete obdivovat bě-
hem jízdy Jindřichohradeckou úzkokolejkou. 
V  létě si navíc můžete vychutnat jízdu vlakem 
taženým parní lokomotivou  Město a okolí si mů-
žete prohlédnout z  rozhledny na Rýdové kopci 
u obce Děbolín, která se nachází zhruba pět kilo-
metrů od Jindřichova Hradce  Neváhejte a vydejte 
se za zážitky do Jindřichova Hradce!

Infocentrum Jindřichův Hradec 
www.infocentrum.jh.cz

Náměstí Míru

Jindřichohradecká úzkokolejka 

Rybník Rožmberk na fotografii z roku 2006
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Tomáš Císařovský  
v Alšově jihočeské galerii
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou pořádá v termínu  
20. 6. – 4. 10. 2020 výstavu Tomáš Císařovský / každý den odvahu. Výtvarník Tomáš 
Císařovský je dnes jedním z nejuznávanějších českých malířů a jeho díla jsou 
vystavována v českých i zahraničních galeriích. 

Narodil se v roce 1962 v Praze  Střední umělec-
koprůmyslovou školu absolvoval na konci 80  let 
a následně začal studovat na Akademii výtvarných 
umění pod vedením profesorů Arnošta Paderlíka 
a Jiřího Ptáčka  Pozornost diváků přitahuje zejména 
svou netradiční malířskou technikou v tradičním 

a konzervativním výtvarném stylu, jaký dnes malba 
představuje  V jeho dílech se odráží tradiční žánry, 
jako je portrét, figurální kompozice nebo krajina  
V průběhu let se náměty jeho tvorby mění a vyví-
její, avšak malířský rukopis zůstává stále stejný  Mezi 
charakteristické rysy patří zejména pevný a robust-
ní malířský podklad s  jasně vymezenými obrysy 
a tvary  S tím také souvisí použití hutných, hustých 
a výrazně pestrých olejových barev  Je tedy jasné, 
že Císařovského obrazy nevznikají nahodile, ale jsou 
dlouhodobě a cílevědomě promýšleny a budovány  
Nejčastěji jeho díla vznikají v tematických cyklech  
Mezi ty nejznámější patří „Z deníku dědy legioná-
ře“, který vychází z nesplněného snu jeho dědečka, 
který se chtěl stát malířem, ale místo toho bojoval 
ve válce  

Výstava Tomáše Císařovského v  Alšově jiho-
české galerii představí průřez třicetileté malířské 
tvorby  Návštěvníky upoutá nejen samotná malířská 
technika olejovými a akrylovými barvami, ale také 
zachycená témata událostí z nedávné historie, čímž 

si zajisté uvědomí křehkost mezilidských vztahů 
a zamyslí se nad smyslem či nesmyslem existence  
Obrazy vás provedou Císařovského životem, na-
vštívíte místa českých i exotických krajin a poznáte 
mnoho výjimečných a známých osobností  Znalce 
a milovníky umění zaujme také bravurní práce s bar-
vou a technikou  Každý návštěvník si proto najde to 
své, milované  Kurátorem výstavy je Martin Dostál, 
který se malířově práci věnuje již třicet let  Alšova 
jihočeská galerie se těší na vaši návštěvu  

Alšova jihočeská galerie 
373 41 Hluboká nad Vltavou 144 
tel.: +420 387 967 120 
e-mail: office@ajg.cz 
www.ajg.cz

Tomáš Císařovský, Srna, 2012, olej – plátno, 200 x 220 cm

Alšova jihočeská galerie

Tomáš Císařovský, Pod Lucernou, 2016, olej – plátno 200 x 150 cm

Tomáš Císařovský, Na větvi, 1987, 160 x 140 cm
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„Oblíbené informační 
centrum roku 2020“
Anketu vyhlašuje Asociace turistických informačních center České republiky – 
A.T.I.C. ČR. Na svých internetových stránkách ji partnersky zajišťuje Vydavatelství 
KAM po Česku, s. r. o. Hlasování bude probíhat od 21. června do 31. srpna 2020  
na stránkách www.kampocesku.cz.

Informace o anketě budou zveřejněny rovněž 
na webu asociace www aticcr cz  Hlas bude mož-
né poslat jednomu z více než 450 certifikovaných 
informačních center, tedy takovému, které máte 
v oblibě, které vám pomohlo, příjemně vás překva-
pilo na cestách a svou činností přispívá k oživení 
cestovního ruchu v ČR 

Všeobecná pravidla 
Organizátor ankety si vyhrazuje právo kdyko-

li zkrátit, přerušit nebo zrušit anketu či změnit její 
pravidla  Ankety se může zúčastnit fyzická osoba 
s trvalým pobytem na území České republiky starší 
15 let  Z účasti v anketě jsou vyloučeni zaměstnanci 
organizátora i zpracovatele a dále osoby jim blíz-
ké ve smyslu § 116 a násl  zákona č  40/1964 Sb , 
občanského zákoníku  Účastí v anketě se hlasující 
zavazují bez výhrad dodržovat tato pravidla ankety  
Hlasující, který uvedl nepravdivé údaje nebo učiní 
nepravdivé prohlášení ohledně podmínek pro účast 
v anketě, odpovídá za veškeré škody, které tímto 
jeho jednáním vzniknou, a je povinen odškodnit 
a bránit organizátora před případnými následky 

Hlasování v anketě je možné z jedné IP adre-
sy vždy pro jedno Turistické informační centrum 
(dále jen TIC) v jednom kraji, tj  maximálně lze hla-
sovat pro 14 TIC ve všech krajích jedním hlasujícím 
za splnění podmínky potvrzení e-mailové adresy 

hlasujícího, případně opsáním generovaného kódu 
hlasujícím a vyjádřením souhlasu s podmínkami 
ankety 

Ceny 
Cenu výherci ankety věnuje organizátor ankety  

Organizátor je před předáním ceny oprávněn ověřit, 
zda byly dodrženy podmínky ankety ze strany vý-
herce, a zjistí-li jejich porušení, je oprávněn výherce 
z ankety vyřadit a cenu předat hlasujícímu, který se 
umístil na nejbližším místě za výhercem 

Ceny jsou věnovány 14 regionálními zástupci 
organizátora ze 14 krajů ČR 

Předání cen proběhne na slavnostním večeru 
ATIC ČR při konání podzimního Členského fóra  

 
Osobnostní práva a ochrana 
osobních údajů

Veškerá data získaná od hlasujících organizáto-
rem jsou považována za jeho osobní a vztahuje se 
na ně ochrana podle zákona č  101/2000 Sb  o ochra-
ně osobních údajů v následném znění, zejména na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále 
jen GDPR) 

Hlasující svým souhlasem s účastí v anketě po-
tvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí 
údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim 

Každý účastník ankety výslovně souhlasí s tím, 
že organizátor bude zpracovávat jeho osobní údaje 
pro vyhodnocení ankety, pro kontakt s účastníkem 
ankety, pro zaslání vyrozumění o výhře účastníku 
ankety a pro informování účastníka ankety o no-
vinkách organizátora  Organizátor tímto informuje 
každou osobu, která poskytla v anketě své osobní 
údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících 
ze zákona o ochraně osobních údajů v platném zně-
ní, tj  zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je 
dobrovolné, že každá taková osoba má právo pří-
stupu k těmto údajům a že má právo při porušení 
zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních 
údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dal-
ších právech vyplývajících z § 11 a 21 zákona  Sou-
hlas ke zpracování údajů může být za podmínek 
zákona kdykoli písemným podáním doručeným na  
e-mailovou adresu pověřence organizátora odvolán  
Organizátor se zavazuje, že osobní údaje účastníků 
ankety nebudou předávány třetím osobám  Pově-
řencem správy osobních údajů je Mgr  Jan Matouš  
(office@aticcr cz) 

Závěrečná ustanovení 
1  Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel 
může být důvodem k vyloučení hlasujícího z ankety, 
a to i po jejím skončení, a vést k odnětí již udělené 
ceny 
2  Organizátor nenese odpovědnost za škody vznik-
lé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení 
těchto pravidel  
3  Tato pravidla ankety jsou vytvořena v souladu 
s  platnými zákony a  dalšími právními předpisy 
České republiky  Hlasující svou účastí v anketě na 
www.kampocesku.cz/informacnicentrumroku 
potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem 
seznámen, a zavazuje se podle nich řídit  
4  Tato pravidla ankety nabývají platnosti a účinnosti 
dnem jejich zveřejnění 

Asociace turistických informačních center ČR
Tyršova 32, 572 01 Polička
mobil: +420 603 998 711
e-mail: office@aticcr.cz
www.aticcr.cz
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Infocentrum Uničov Informační centrum Třeboň

Informační centrum Šternberk

TIC Hořice
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Galerie 
Klatovy / Klenová 
hrad – zámek – galerie
Zřícenina gotického hradu, zámek a  výstavy mo-
derního umění – to je Galerie Klatovy / Klenová  
Hrad Klenová, který se nachází 13  km západně 
od Klatov, se poprvé připomíná na konci 13  sto-
letí  V dalších staletích přibyl zámecký palác, vněj-
ší opevnění a  renesanční křídlo  V  19  století byl 
chátrající objekt přestavěn do podoby romantic-
ké zříceniny  Od roku 1964 zde sídlí galerie, jež se 
orientuje na současné umění  Nalézá se zde i stá-
lá expozice zámeckého nábytku, českého umění 
20  století a díla Vilmy Vrbové-Kotrbové 

Galerie pořádá koncerty, divadelní představení, 
přednášky, výtvarné dílny, workshopy 

otevírací doba
březen, duben, říjen: út–ne, 10–12 | 12 30–16 hod 
květen, červen, září: út–ne, 9–12 | 12 30–17 hod 
červenec, srpen: po–ne, 9–12 | 12 30–18 hod 
vstupné: 80 Kč / 40 Kč (platí i pro jednu návštěvu 
Galerie U Bílého jednorožce a kostela sv  Vavřince)

www.gkk.cz
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Plzeňský Prazdroj 
V Plzni, v pivovaru Plzeňský Prazdroj, vaří nejenom 
pivo, které zná celý svět, ale můžete zde prožít i několik 
zážitků, na které budete rádi a dlouho vzpomínat. 
Takže pokud jste milovníky piva Pilsner Urquell, 
určitě byste měli poznat jeho historii a výrobu během 
prohlídky pivovaru, vyzkoušet školu čepování piva 
Pilsner Urquell nebo posezení na šalandě! Na zdraví!
Prohlídky pivovaru Plzeňský Prazdroj

V  roce 1842 se zrodil ten pravý originál  Le-
žák Pilsner Urquell inspiroval více než dvě třetiny 
všech světových piv, dodnes označovaných jako 
pils, pilsner, pilsener  Přijďte na prohlídku pivova-
ru kterýkoliv den a poznejte příběh této legendy  
Navíc v  ležáckých sklepích ochutnáte jedinečný 
nefiltrovaný Pilsner Urquell, čepovaný přímo z du-
bových sudů  Ten ochutnáte jen během prohlídky 
nebo posezení na šalandě! A to za to stojí!

TIP v Plzni: Škola čepování piva Pilsner Urquell
Milujete, když má pivo smetanovou pěnu 

a správný říz? A co kdybyste si takto perfektně vy-
laděné pivo sami načepovali? Přímo v  Plzeňském 
Prazdroji můžete absolvovat zážitek s  mistrem 
výčepním, který vás do tajů čepování piva během 
3,5 hodiny zasvětí  

Více na
www.prazdrojvisit.cz

Pivovar Velké Popovice
Velkopopopovický pivovar patří k nejkrásnějším v Čechách 
a rozhodně stojí za to jej navštívit. Nachází se jen 
15 kilometrů východně od Prahy, ve Velkých Popovicích.

Po stopách Kozla
V rámci komentované prohlídky se seznámíte 

s  příběhem zakladatelské rodiny Ringhofferů, na-
hlédnete pod pokličku velkopopovickým sládkům 
a poznáte celý výrobní proces piva  Navštívíte sou-
časnou a historickou varnu, pivovarské sklepy, kde 
si užijete degustaci a seznámíte se i se samotným 
maskotem pivovaru, kozlem Oldou 
Kozlova škola čepování piva

Tento zážitkový program začíná prohlídkou 
pivovaru, kterou zakončíte školou čepování na his-
torické varně  Starat se o vás budou pivovarští od-
borníci, kteří vám vysvětlí, jak poznat kvalitní pivo 
a  jak o  něj správně pečovat  Zjistíte, jak správně 

čepovat „na hladinku“ nebo co se skrývá pod ná-
zvy „čochtan“, „šnyt“ či „mlíko“  Užijte si tři hodiny 
zábavy s Kozlem 
Tip pro milovníky vláčků: Kozel expres

Přemýšlíte, kam o víkendu na výlet? Co takhle 
jízda vláčkem přímo do pivovaru, kde si dopřejete 
chuť poctivého velkopopovického piva? Každou 
sobotu v 10 19 hodin vyjíždí z pražského Hlavního 
nádraží speciální vlak Kozel expres, který vás bě-
hem hodiny odveze až do Velkých Popovic, kde vás 
bude čekat speciální prohlídka pivovaru 

Více na
www.kozel.cz

Prohlídka pivovaru  
Plzeňský Prazdroj

Škola čepování piva  
Pilsner Urquell

Prohlídka pivovaru 
Velké PopoviceKozel Olda

Hrad Klenová

 Interiér kaple Panny Marie v areálu hradu Klenová
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Železnorudsko: horské vrcholy i krása 
ledovcových jezer
Oblast Železné Rudy je nejčlenitější oblastí Šumavy. Svým návštěvníkům nabízí 
nádherné výhledy z vrcholů přesahujících nadmořskou výšku 1 200 m n. m., 
z nichž je při dobré viditelnosti možné vidět i Alpy. 

Pro rodiny s dětmi a pro všechny, kteří dají před-
nost nenáročným výstupům, je k dispozici čtyřse-
dačková lanovka vedoucí k rozhledně na Špičáku 
(od 13  6  2020 denně)  Skvělou možností, jak se 
podívat na vrchol Pancíře, je využití jednosedačkové 
lanovky  Na vrcholu je k dispozici nejen rozhledna, 
ale i útulná restaurace  

Od 13  6  bude jezdit ze Železné Rudy návštěv-
níky oblíbený vláček, který při své první ranní jízdě 
pojede bez zastávky Špičák-Sedlo k Černému jezeru  

To je největším a nejhlubším šumavským ledovco-
vým jezerem  Po celý den až do večera bude jezdit 
vláček mezi ním a zastávkou Špičák-Sedlo  Poslední 
jízdu pojede opět do Železné Rudy  

Všichni, kdo chodí raději pěšky, se mohou vydat 
nejprve k Čertovu jezeru a poté pokračovat k Černé-
mu jezeru  A pokud nedojdou síly, určitě stojí za to 
navštívit i vodopád Bílou strž  Návštěvníky, kterým 
učarovala krása ledovcových jezer, jistě zaujme jako 
další pěší cíl (nebo na kole) jezero Laka – nejmenší, 
avšak nejkrásnější šumavské ledovcové jezero 

A v případě deště je možné navštívit buď jednu 
z železnorudských sakrálních památek, nebo Envi-
ronmentální centrum s jeho expozicí a knihovnou 
či Muzeum Šumavy  

 

Environmentální a informační centrum 
města Železná Ruda 
1. máje 12, 340 04 Železná Ruda 
tel.: +420 376 397 033 
e-mail: itcruda@zeleznaruda.cz
www.zeleznaruda.cz

Únos letadla ČSA (50 let)

Únosy letadel nejsou na denním 
pořádku, leč stávají se. Nejinak tomu 
bylo 8. června 1970, kdy byl unesen 
letounu Avia Av-14 letecké společnosti 
ČSA na vnitrostátní lince Karlovy Vary 
– Praha.

Jednalo se o  první únos československého 
stroje po uvolněných 60  letech a  následném ná-
stupu normalizace  Letoun unesla skupina osmi 
mladých lidí  S  použitím zbraní donutili posádku 
ke změně letu, naštěstí nedošlo k žádnému zraně-
ní  Po přistání v  Norimberku byli únosci zadrženi 
a  zbývající cestující po výslechu vydáni do vlasti  
K vydání únosců nikdy nedošlo  
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Do Spáleného Poříčí na rodinný výlet
Přemýšlíte, jaký zajímavý výlet podniknout s vašimi dětmi nebo vnoučaty? 
Přijeďte k nám do podhůří Brd – pro děti máme připravenou spoustu aktivit 
a zážitků. 

Když bude hezky, můžete vyrazit na procházku 
po naučných stezkách Loukou i  lesem za pohád-
kou, Za mlynáři od Bradavy a Perličky víly Terezky  
Po stezkách vás provedou pohádkové bytosti vý-
tvarníka Jiřího Wintera Neprakty  

Loukou a lesem za pohádkou má za průvodce 
trpaslíka  V  lese Obecníku, kterým trasa vede, na-
jdete spoustu možností k hrám a zábavě – dřevěné 
sochy, prolézačky, houpačky, stolky na dámu a dal-
ší hry  Za mlynáři od Bradavy vede turistu vodník 
údolím říčky Bradavy kolem rybníka Hvížďalka 

a  seznámí jej s  historií mlýnů na řece a  řemesly 
„kolem vody“  Luční víla zve návštěvníky na stezku 
Perličky víly Terezky a ukazuje jednotlivé „perličky“ 
– zajímavosti míst, kudy putují  Když správně splní-
te jejich úkoly, obdržíte v „íčku“ tematické odměny, 
stejně jako před cestou letáky s mapkami a rada-
mi k  luštění  Pokud dáváte přednost procházce 
po městě, nepřijdete zkrátka  V  IC obdržíte mapu 
a  otázky Historické stopovačky, během níž se se-
známíte s naší historií a za správné odpovědi bu-
dete opět odměněni  Nezapomeňte také, že u nás 

ve špejcharu Ve Dvoře se můžete potěšit laskavým 
humorem Jiřího Wintera Neprakty v  jediné stálé 
expozici na světě (tady budou mít děti pohádkové 
figury na dosah ruky a můžou se s nimi i vyfotit), 
projít se v zámeckém parku s romantickým altán-
kem, vystoupat na novou rozhlednu, seznámit se 
s  židovskými památkami ve městě nebo poblíž 
Spáleného Poříčí najít buddhistickou stúpu  A sa-
mozřejmě tajuplné pohoří Brdy je na dosah ruky 

Zkrátka – ve Spáleném Poříčí se nebudete nu-
dit! Přijeďte k nám a přesvědčte se sami  

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

Letoun Iljušin, Avia Av-14

Špejchar Ukázka tvorby J. W. Neprakty

Vrchol Špičáku

Naučná stezka Za mlynáři od Bradavy
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Napouštění jezera 
Medard (10 let)

Před deseti lety, přesně 4. 6. 2010, 
započalo napouštění rekultivačního 
jezera v lomové lokalitě Medard-Libík 
na Sokolovsku. Jezero se nachází mezi 
Svatavou a Habartovem. Těžba tu byla 
ukončena 31. 3. 2000.

Při hrubé technické rekultivace dna budoucí-
ho jezera byly nejprve využity důlní vody z průsa-
ků  V roce 2010 projekt přešel do fáze napouštění 
z řeky Ohře  Vlastní napouštěcí objekt byl postaven 
poblíž obce Citice  Napouštění bylo dokončeno 
v  roce 2016  Rozloha jezera je 496 ha při délce 
4  km a  šířce 1,5  km  Objem zadržené vody činí 
50,15 mil  m³  Plánuje se tu veškerá sportovní a re-
kreační infrastruktura  M. Foltýnfo
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Mariánky jsou super

pro rodinu
www.marianskelazne.cz

#mariankyjsousuper

Jezero Medard na Sokolovsku
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Jiří Fidler
Dějiny československých legií v datech

První ucelené dějiny českých legií, které doposud nebyly do takové 
míry zpracovány  Renomovaný historik Jiří Fidler díky svému archiv-
nímu výzkumu získal zevrubný materiál, který je doprovázen více 
než třemi sty unikátními fotografiemi  Historie legií je rozdělena do 
let 1914 až 1920  Formou válečného deníku jsou předkládány infor-
mace o vývoji organizačních struktur, o bojových akcích či o přesu-
nech legionářských jednotek, a to od jejich vzniku až po návrat do 
vytvořeného československého státu 
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz

Philippa Perryová
Kéž by to naši četli

Každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo šťastné, a nechce to poka-
zit (tak jako to pokazili jeho rodiče!)  Ale jak na to? V této poutavé, 
chytré a vřelé knize vám zkušená psychoterapeutka řekne, na čem 
opravdu záleží a  jakému chování je důležité se vyhýbat – zásadní 
pro a proti v rodičovství  Místo toho, aby tvořila „dokonalý“ plán, na-
bízí barvitý pohled na prvky, které vedou k hezkému vztahu mezi 
dítětem a rodičem  Téměř každý rodič miluje své dítě, ale díky svě-
žím, moudrým a rozumným radám a krokům z této knihy také zjistí-
te, jak jste mezi sebou navzájem propojeni 
cena: 298 Kč
www.jota.cz

Pavel Juřík
Rožmberkové – První po českém králi

Kniha přibližuje historii a  osudy nejvýznamnějšího českého pan-
ského rodu  Od Vítka I  z Prčic, prvního známého předka rodu Vít-
kovců, zmíněného již v roce 1169, až po vymření rodu Rožmberků 
v roce 1611, zaujímali páni z Rožmberka přední místa v zemských 
a dvorských úřadech  Členové rodu, jako byli Vok I , Oldřich II  či Vi-
lém a Petr Vok z Rožmberka, se významně zapsali do našich dějin  
Stopy jejich díla vidíme dodnes, ať je to rybniční soustava v jižních 
Čechách, hrady a zámky Český Krumlov, Třeboň, Rožmberk, Krato-
chvíle, Choustník, Vimperk, klášter Vyšší Brod, nebo Rožmberský pa-
lác na Pražském hradě  Kniha shrnuje nejnovější poznatky o životě 
a díle rodu Rožmberků, které doplňuje na tři sta fotografií 
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz

Edmund Ramsdorf st.
Léčivá síla bylin

Kniha se poprvé objevila kolem roku 1900 a byla ve své době velmi 
úspěšná, z němčiny byla přeložena do češtiny a dnešnímu čtenáři 
připraví nejedno jazykové překvapení  První část knihy přináší ná-
vody na přípravu a využívání rostlinných léčivých přípravků, ve dru-
hé části se autor soustředil na léčbu různých onemocnění pomocí 
jednoduchých dostupných prostředků  Přináší množství rad na do-
mácí léčení pomocí bylin, které považuje za prospěšnější, účinnější 
a  efektivnější než chemické látky  Čtenář nahlédne do léčebných 
metod užívaných na počátku 20  století, které byly inspirovány zku-
šenostmi s léčebnými a uzdravujícími schopnostmi naší přírody 
cena: 299 Kč
www.nasevojsko.eu

napsal Jiří Chalupa
ilustrovala Jitka Petrová
Kokoškovi na cestách

Slepice jsou nejlepší, nejchytřejší z  ptáků  Fandi 
slepicím!
Celý zvířecí svět a  především krocan, šéfredaktor 
Slepičích listů, se neustále dožaduje nových sen-
začních zpráv  A tak tatínek Kokoška, novinář a duší 
dobrodruh, vyráží za dobrodružstvím do všech 
koutů světa  Doprovází ho celá rodina, maminka 
Kokošková, malý kohoutek Jonáš i vajíčko Emička, 
která se co nevidět vyklube na svět  Doprovoďte 
i vy Kokoškovy do Himálaje, vykoupejte se s nimi 
v  amazonském aquaparku a  projeďte se na kole 
Velkým kaňonem  Zažijete spoustu dobrodružství 
a  poznáte pestrost mnoha zemí i  kontinentů  Se 
slepicemi totiž vůbec není nuda! 
Napínavé příhody známé ze stejnojmenného ve-
černíčku a doprovázené veselými ilustracemi jsou 
vhodné i pro nejmenší čtenáře 

? Jaký je největší ostrov světa? 
a) Madagaskar 
b) Austrálie 

 c) Grónsko 
Své odpovědi nám posílejte do 15. června  
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na 
adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží 
od Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti 
nebo v internetovém knihkupectví České televi-
ze www.ceskatelevize.cz/eshop. Novinky můžete 
nově sledovat i na www.facebook.com/ediceCT.
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Poslední pozvánka za poznáním a  lesní pro-
cházkou vede k  přírodní památce Magnetovec 
– Skalní hřib  Dojdete k němu z obce Velké Břez-
no po zelené přes rozcestí Fráž  Odtud nejdříve 
vystoupáte na vrchol Magnetovce, po dalších cca 
500 m narazíte na menší skalky a následně na oje-
dinělý skalní útvar nazvaný Skalní hřib  Je schován 
vysoko v  lese a  jsou od něho krásné výhledy na 
České středohoří  Celá túra má okolo 9  km, sa-

motný okruh okolo Magnetovce a Skalního hřibu 
4,5 km a je značen jednosměrně 

Více na
www.branadocech.cz

České středohoří – malebná 
příroda i naučné stezky
Krajina Českého středohoří, přitažlivá především pro svůj kopcovitý ráz 
s desítkami vrcholů, je i domovem mnoha vzácných živočichů a rostlin. Řada z nich 
patří mezi chráněné. Příjemnou procházkou lesem, při které se dozvíte i zajímavé 
informace o okolí, může být nejedna místní naučná stezka.

Okružní Naučná stezka Březina u Kostomlat 
pod Milešovkou seznamuje návštěvníky na celkem 
sedmi naučných tabulích s místní přírodou, funkcí 
lesa, jeho historií a také se živočichy, kteří tam žijí  
Celková délka je cca 8 km a začíná i končí u rozcestí 
U Rybníčků pod hradem Kostomlaty  Stezka pokra-
čuje vzhůru okolo neznačené odbočky na Pařez – 
třetí nejvyšší horu Českého středohoří –, dále k roz-
cestí U  Velké jedle  Tam je i  neznačená odbočka 
k Vojenskému rybníku  Přes Pálečskou cestu a dále 
pod Stříbrným vrchem se lesní cestou vrací na roz-
cestí U Rybníčků 

Na pravé straně Labe v  okolí vesničky Hlinná 
najdete Naučnou stezku Hlinná–Kamýk, kte-
rá vás provede ke kapli Narození sv  Jana Křtitele 
a  přes vrchol Plešivec zpět  Sedm informačních 
tabulí se věnuje historii hornin a  přírody, tabule 
na sebe tematicky nenavazují, proto můžete trasu 
začít kdekoli  Z Hlinné lze pokračovat i na druhou 
stranu, do přírodní rezervace Holý vrch 

Zajímavou procházkou bude, pokud se vy-
dáte po stopách Naučné stezky Pod Vysokým 
Ostrým  Ta začíná u  kaple sv  Anny v  Brné a  po-
kračuje do kopce Průčelskou roklí k  Průčelskému 

vodopádu  Na celkem šestnácti informačních pa-
nelech se dočtete o  přírodovědných a  vlastivěd-
ných zajímavostech v okolí Vysokého Ostrého, na 
který si můžete udělat odbočku  Stezka končí na 
parkovišti pod hradem Střekov 
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Porta Bohemica s řekou Labe a Českým středohořím

Naučná stezka Březina – infotabule

Naučná stezka Březina

Skalky  Naučná stezka Hlinná–Kamýk (pohled z Plešivce)
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Ahoj, kamarádi
Po roce jsem opět zpátky, abych vám představila, co nového je u nás v Dolním 
Poohří – a že je toho dost. Tak třeba, letos se mi narodil bráška. Jmenuje se Ohřínek 
a je to pěkný divoch. Bude vás společně se mnou provázet na našich kulturních 
akcích, a dokonce už má nápad i na svého vlastního průvodce (ale to si zatím 
musím nechat pro sebe, slíbila jsem mu, že to neprozradím). 

Můžu ale říct, že se na vás všechny moc těší  
Letos je zrušen Den Ohře, který měl být v Klášter-
ci nad Ohří, ale nebojte se, v dalším roce už snad 
opět spolu oslavíme naši řeku, která se line podél 
tak krásných měst  Kde se ale můžeme potkat už 
letos, je běžecký a  pochodový seriál Ohřecká os-
mička  Poběží se (nebo půjde procházkou) 8 tratí 
v našem regionu a za každou trasu dostanete v cíli 
malý ústřižek do slepé mapy  Tato akce je vhodná 
i pro vaše rodiče  Pokud máte tatínka nebo mamin-
ku, kteří rádi běhají, mohou si s  námi zasoutěžit  
Body a časy se jim budou započítávat, a kdo ví, tře-
ba budou nejlepší  Anebo zkrátka jen přijďte udě-
lat si hezkou procházku podél památek  Nemusíte 
se bát, nejdelší trasa měří 8 kilometrů a zvládl ji už 
i Ohřínek  Více informací vám rodiče mohou najít 
na internetu: www.dolnipoohri.cz  Tam se může-
te i zaregistrovat zdarma 

Začátek sezony nám trošku znepříjemnil ten 
bacil, ale během léta už si snad budete moci užívat 
výletů, památek, hradů a zámků tak, jak jste zvyklí  
A proto vás s Ohřínkem zveme i k nám do regionu  
Třeba do Panenského Týnce (kde se jednou budu 
chtít vdávat jako princezna), na zámek Krásný 
Dvůr, Nový Hrad v Jimlíně nebo Stekník  Ten by se 
mohl líbit tatínkům, protože leží v srdci chmelnic  

A  kdyby se vám nechtělo na zámky, ale načerpat 
energii historických měst, navštivte Kadaň – mož-
ná potkáte Maxipsa Fíka, Žatec – tam máme s Oh-
řínkem kamaráda Hopíka, co se schovává v  mu-
zeu, a  také tam můžete hledat chmelový poklad 
v Chrámu chmele a piva, Louny – sem se vydávám 
třeba na Stříbrník – tam je pěkná turistická chata 
s rozhledem na kopečky a malebnou krajinu, nebo 
Klášterec nad Ohří – tam zas můžete ochutnat mi-
nerální léčivé prameny nebo si vyzkoušet v porce-
lánové školičce vyrobit svůj vlastní hrnek či misku 
na dobroty 

Inu, je toho dost, co můžete navštívit, a  tak 
neváhejte a přijeďte  Rádi vás uvidíme  A pokud si 
nebudete vědět rady, kam si třeba dojít na oběd 
nebo na tu nejlepší zmrzlinu, řekněte rodičům, ať 
nám napíší, a my už se nějak dohodneme 

Tak se mějte krásně a užívejte léta!
Vaše Ohřinka a bráška Ohřínek 

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

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Který zámek leží v srdci chmelnic?
a) Krásný Dvůr
b) Stekník 
c) Nový Hrad
2. Kolikrát se můžeme letos potkat v rámci 
Ohřecké osmičky?
a) 6x
b) 7x
c) 8x 
3. Kde se ročně koná několik desítek svateb 
a já bych se tam také chtěla vdávat? (místo, 
které je známé pro svou pozitivní energii)
a) Panenský Týnec 
b) Stříbrník
c) Chrám chmele a piva

? Své odpovědi nám posílejte  
do 15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset autorů správných odpovědí obdrží od 
DA Dolní Poohří, o. p. s., zajímavé ceny.
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Okolí zámku Stekník

Chrám v Panenském Týnci

Víla Ohřinka

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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pracovala jako vychovatelka 
v židovském dětském domově 
v Praze  V sobotu, na první jarní 
den roku 1942 ji Karel požádal 
o ruku a svatbu měli 6  5  1942  
Před deportací bydleli v Korunní 
ulici 34  

Do Terezína Karel a  Hana 
odjeli transportem De 
5  7  1943  Do půlky října chodil 
Karel na povinné práce a poté se 
díky Haně stal spolu s přítelem 
Norbertem Frýdem „betroje-
rem“ – vychovatelem mládeže 
v hajmu (domově) Q609  S vy-
branou mládeží z L410 a Q609 
nacvičil svého Květovaného fo
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koně, ale zásadní hrou, na jejíž inscenaci se v ghet-
tu podílel, byla scénická hudba k lidové hře Ester 
v  nastudování mládeže z Vrchlabských kasáren  
Na den svátku sv  Václava 28  9  1944 Karel opustil  
ghetto transportem Ek pro 2 499 mužů jako číslo 
2381 z Q609 a s ním i Norbert Frýd  Třetím transpor-
tem 1  10  odjela i Hana, která prošla tábory Osvě-
tim, Freiberg a Mauthausen  Když Karlův transport 
dorazil do Osvětimi, prošel selekcí a byl umístěn do 
baráků F2 v tzv  cikánském táboře  V Birkenau strávil 
5–8 dní a poté byl s Frýdem a dalšími přemístěn 
do Kauferingu, pobočného tábora Dachau, kde se 
v březnu 1945 nakazil skvrnitým tyfem  Přežil, ale 
v dubnu 1945 byl zařazen do pochodu smrti  Ten 
také přežil a asi 2  května 1945 se dočkal svobody  
Přes Mnichov se dostal do Dachau k repatriační ko-
misi, kde se shledal s přítelem Frýdem, s nímž se po 
karanténě vrátili 22  5  1945 do Prahy  Na Karla v Pra-
ze čekala manželka Hana, která se vrátila z Maut-
hausenu 19  5  1945  Karel po návratu zjistil, že jeho 
rodiče zemřeli v Terezíně a rodiče Hany v Osvětimi  

Hana po válce vystudovala bulharistiku na 
FF  UK, stala se překladatelkou z  bulharštiny, za 
což byla oceněna nejvyšším státním bulharským 
vyznamenáním za kulturu  Karel s Hábou stáli u zro-
du Divadla 5  května  Do roku 1949 Karel pracoval 
v novinách Kulturní politika a byl činný ve Svazu 
čs  skladatelů  V roce 1950 byl odeslán z politických 
důvodů na roční „tvůrčí dovolenou“ a poté působil 
v Ústředním domu lidové umělecké tvořivosti a ve 
Svazu čs  skladatelů  

Za svého života složil neuvěřitelné množství 
klavírních, komorních a orchestrálních skladeb, na 
padesát písní, sedm sborů, pět jevištních a dvanáct 
filmových realizací hudby  Vydal pět odborných 
hudebních publikací  V roce 1961 byl vyznamenán 
Za vynikající práci a 1967 byl jmenován zaslouži-
lým umělcem  S Hanou měli dvě dcery, Michaelu 
(25  1  1947 – 2013) a Kateřinu (1950–2014) a vnu-
ka Tomáše  Karel zemřel 17   října 1979 a  Hana 
1  června 2007 

Nekrácený text na www.kampocesku.cz.
Pro Památník Terezín Luděk Sládek 

Doma se kvůli ma-
mince mluvilo němec-
ky a navíc Karel vyrůstal 
v  žateckém německy 
mluvícím prostředí  Učil 
se dobře, proto přesko-
čil pátou třídu a  pře-
stoupil přímo do primy 
reálného gymnázia  Učil 
se hře na klavír a krátce 

i na housle, ze zdravotních důvodů však musel učení 
přerušit  Proto s ním byl otec v roce 1923 u Baltského 
moře, kde se zotavoval z častých angín  Prvně ve-
řejně vystoupil na akademii gymnázia v žateckém 
divadle (1926)  Na reálném gymnáziu v Žatci ma-
turoval 16  6  1928  Když v roce 1928 zahájil v Praze 
studia práv, zapsal se také na Německou hudební 
akademii  V roce 1933 dokončil právnickou fakultu 
a složil státní zkoušku z češtiny na výbornou  V le-
tech 1929–1930 studoval u Aloise Háby a Josefa Suka 
a přispíval do několika časopisů  V letech 1934–1938 
spolupracoval s E  F  Burianem v Divadle D 34  Do 
roku 1938 se věnoval stálé koncertní činnosti doma 
i v zahraničí  Když měl 15  března 1939 přednést 
sedm Hábových skladeb, Hitler obsadil republiku  

Židovská náboženská obec 
musela vydávat německo-
-české noviny  Šéfredaktorem 
Židovských listů se stal dr  Os-
kar Singer a Karel později jeho 
zástupcem  Na jaře roku 1943 
s  dr   Friednerem odeslali do 
terezínského ghetta hudební 
materiály, které vytvořily základ 
terezínské hudební knihovny  
Po sedmileté známosti se Ka-
rel oženil s  Marií Fantovou 
(*  7   6   1914), a  prožil tak dva 
a  půl roku okupace  Soužití 
však bylo problematické  Poté 
poznal svou druhou ženu Hanu 
(* 19  4  1921), která v té době 

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

Zapomenutý příběh 
Ode dne, co se v Žatci 27. června 1910 manželům Reinerovým narodil jediný syn 
Karel, letos uplyne 110 let. Tatínek Josef Leib Reiner (* 27. 10. 1872) se v roce 1904 
oženil se Sime Scherlakovou (* 18. 3. 1874) a rodina v roce 1908 trvale zakotvila 
v Žatci. 

JUDr. Karel Reiner, 60. léta

Karel s rodiči, červen 1916

Karlův rodný list

Před svatební síní Josef Reiner, Karel, Hana a její přítelkyně, 
červen 1942 

Zleva – zeť Ivo Schleif, Karel, dcera Michaela Schleifová,  
sedící zleva dcera Kateřina, Hana a vnuk Tomáš 

Hrob Karla Reinera na Vinohradském hřbitově

Karlův repatriační průkaz vězně
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občerstvíme při zajímavé exkurzi a pak už pomalu 
dojíždíme do cíle našeho putování, do Děčína  
Děčín nabízí stylové ubytování v cyklokempu pří-
mo na Labské stezce  Sportovní nadšenci mohou 
zbytek dne strávit na ferratě Pastýřská stěna nebo 
se projet po Labi na populárních paddleboardech  
Romantické duše zaujmou květinové zahrady 
místního zámku  Děčín je významnou cyklistickou 
křižovatkou  Spojují se zde tři páteřní cyklotrasy – 

Labská stezka, Krušnohorská magistrála a  Cyklo-
trasa Ploučnice  Z  Děčína můžete pokračovat po-
dél Labe, vystoupat do okolních kopců na nejednu 
vyhlídku nebo se klikatit podél další řeky Plouč-
nice, třeba až k  zámku v  Benešově nad Ploučnicí  
Kam vyrazíte dál, už necháme na vás 

www.stredohori.cz
www.idecin.cz 
www.vyletnarip.cz

Labskou stezkou 
Ústeckým krajem 
Labská stezka je mezinárodní dálková cyklotrasa o celkové délce 1 300 km. Téměř 
stokilometrový úsek v Ústeckém kraji je ve velké míře opravdovou cyklostezkou, 
tedy samostatnou komunikací bez automobilové dopravy, nabízející krásná místa 
a různá zastavení.

Na jihu vstupuje řeka Labe a  s  ní i  Labská stezka 
do Ústeckého kraje v oblasti, která je lidově ozna-
čovaná jako Podřipsko  Přímo na Labské stezce 
zde leží historické město Roudnice nad Labem  
V Roudnici se nachází krásné Informační a doprav-
ní centrum, kde můžete uschovat své bicykly, ob-
čerstvit se a  načerpat inspiraci na další turistické 
zážitky  Dominantou města je Lobkowiczký zámek 
a  románský hrad a  komentovaná prohlídka patří 
k nejzajímavějším cílům města  Na kole i pěšky se 
odtud můžete vydat na bájnou horu Říp  Cesta je 
dlouhá pouhých 6 km  
My ale jedeme dále podél Labe a  v  úseku mezi 
Roudnicí a  Litoměřicemi si vybíráme levobřežní 
variantu Labské stezky značenou jako 2A  Čeká nás 
dalších 18 km jízdy a cílem je pevnostní město Te-
rezín  To chceme poznat jinak než jen díky smut-
nému období 2  světové války  Původně totiž vzni-
kl jako obranná pevnost, která patřila ve své době 
k  nejmodernější v  Evropě  Vše o  tom, jak Terezín 
vznikl a  fungoval, se dozvíme v  návštěvnickém 
centru Retranchement 5, odkud začínají oblíbené 
podzemní prohlídky pevnosti  
Necelých 5 km od Terezína jsou královské Litomě-
řice, kde se obě trasy Labské stezky opět spojují  
Zastavujeme a  ukládáme svá kola do cyklověže 
u  nádraží, která je jen pár metrů od Labské stez-
ky  Za perfektní uschování kola dáme jen 10 Kč  Ve 

městě se vydáváme na unikátní vyhlídku Kalich, 
která je přímo na budově radnice  Za návštěvu stojí 
i hrad s expozicí o vinařství nebo Dómský pahorek 
s katedrálou sv  Štěpána  
Z  Litoměřic šlapeme podél žernoseckých vinic 
a přes malebné údolí Porta Bohemica se po 15 km 
dostáváme do Ústí nad Labem  Městu dominuje 
hrad Střekov čnící na vysoké skále  Dále po prou-
du řeky se ve Velkém Březně přímo v  pivovaru 

Cyklisté u Labe před zámkem v Děčíně

Labská stezka na Podřipsku – zámek Roudnice

Cyklověž v Litoměřicích

Labská stezka u Litoměřic

Cyklisté u Labe v Děčíně
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Který z našich významných šlechtických 
rodů je úzce spojen s Kláštercem nad Ohří? 
a) Schwarzenbergů
b) Thunů
c) Šliků
2. Který slavný český film se v Klášterci 
natáčel? 
a) Holky z porcelánu
b) Ať žijí duchové!
c) Zítra to roztočíme, drahoušku!
3. Kde se podle pověsti v okolí Klášterce 
nachází léčivý pramen?
a) v Lázních Evženie
b) na hradě Šumburk
c) na hradě Egerberk

? Své odpovědi nám posílejte  
do 15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset autorů správných odpovědí obdrží  
od TIC města Klášterec nad Ohří zajímavé ceny.

Navštívit v něm můžete tři prohlídkové okruhy  
Pohádkový okruh reprezentuje Pohádková země 
Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Ma-
těje Kopeckého, součástí je i výstup na zámeckou 
věž  Okruh Atraktivity představuje novou expozici  
Odkazuje na klášter s osadou, které zde stály ve 
12 –13  století  Budete moci nahlédnout do selské-
ho stavení, kupeckého krámu, zbrojnice či šatníku 
středověkých šlechticů  

K běžnému životu patřilo pečení chleba v ošat-
ce, péče o sad a políčko se zeleninou a následný pro-
dej vypěstovaných produktů na trhu  I to a mnoho 
dalšího bude možné si na zámku vyzkoušet  Vstup 
bude umožněn i do kláštera, kde se budete moci 
přiučit něco z léčitelského řemesla či krasopisného 
umění místních mnichů  Poslední část prohlídky 
je věnovaná historii soudnictví a hrdelního práva  
Součástí okruhu je návštěva Thunské hrobky  Por-
celánový okruh zahrnuje prohlídku sbírek porce-
lánu UMPRUM v Praze a součástí je i expozice na 
téma Příběhy majetku obětí holocaustu 

V Klášterci nad Ohří byla v roce 1794 založena 
druhá nejstarší porcelánka v českých zemích, nyní 
Thun 1794, a  s  Je dodnes největším výrobcem por-
celánu u nás  Navštívit můžete expozici Holky z por-
celánu, nazvanou podle filmu, který se zde v roce 
1974 natáčel, a pro malé návštěvníky je připravena 
Porcelánová školička, kde si mohou vyzkoušet práci 
dekoratérů porcelánu  

Na zámecký park navazuje lázeňská zóna a lá-
zeňský park  V Lázních Evženie můžete ochutnat tři 
minerální prameny a při procházce zámeckým a lá-
zeňským parkem se můžete zastavit v loděnici a za-
půjčit si zde kola či pramici a projet se po řece Ohři  

K výletu na kolech vybízí cyklostezky v okolí, 
a pokud vás kola omrzí, doporučujeme návštěvu 
aquaparku s  jedním z nejdelších tobogánů v ČR 
nebo pěší výlet na některý z blízkých hradů  Ne-
daleko Klášterce jsou to zříceniny hradů Šumburk 
a Egerberk  Na Egerberku se podle pověsti nachází 
pramen, který má zázračnou moc, a kdysi dávno na 
něm žil národ ohnivých obrů  A když budete při pro-
cházce na hrad Šumburk pozorní, uslyšíte zase per-
moníky  Ti v okolí hradu hlídají poklady a za dobrého 
počasí můžete slyšet údery jejich malých kladívek  

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz
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Klášterec nad Ohří,  
město porcelánu
Klášterec nad Ohří leží na rozhraní Doupovských a Krušných hor. Městem protéká 
řeka Ohře a historické jádro města je městskou památkovou zónou. Dominantou 
města je neogotický zámek, který obklopuje anglický park. 

Aquapark v Klášterci nad Ohří Hrad Šumburk

Ukázka z nové zámecké expozice

Zámecký park

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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Zámek Klášterec nad Ohří 
opět otevřen veřejnosti 

V  okruhu s  názvem Atraktivity se návštěvníci 
stanou součástí hradního lidu a s hravostí mohou 
objevovat středověký život  Nová expozice před-
staví život v  klášteře, ve městě, na vsi i  na hradě  
V doprovodu našeho průvodce se mohou návštěv-
níci všech věkových kategorií společně vrátit do 
dávných časů 

V  klášteře si lze vyzkoušet, jak se psalo brky 
a inkoustem, selské stavení ukazuje život na vsi  Ex-
pozice nabízí vyprávění o  legendami opředených 
hradech, i seznámení se s dobovými řemesly, díky 
čemuž se můžete stát například pekařem 

Vžijte se do jakékoli role, jen pozor na roli zlo-
děje či kohokoli stojícího na okraji společnosti  
V takovém případě vás čeká zámecké vězení a hla-
domorna  Tyto prostory odhalují historii soudnictví 
a hrdelního práva městečka Klášterec 

Zajímá vás, jaký trest čekal klepny, bezbožníky, 
poběhlice, zloděje nebo vrahy? Kde stála v  Kláš-
terci šibenice a  jak vypadala? Co znamená slovo 

stínadla? Kdo byl v Klášterci popraven jako posled-
ní a jakým způsobem proběhl jeho výslech?

Navštivte náš interaktivní okruh Atraktivity, 
plný zábavy a poučení  Okruh lze navštívit v rám-
ci běžných prohlídek, přičemž doba prohlídky je  
50 minut 

Tento okruh ocení zejména rodiny a  školní 
skupiny  Expozice je vhodná pro návštěvníky všech 
věkových kategorií, kteří rádi objevují středověk se 
všemi jeho podobami  Vydejte se na cestu zpět do 
středověku!

Zámek samozřejmě i nadále nabízí okruh Por-
celánový, který vás během hodiny seznámí s vývo-
jem výroby porcelánu od počátků do současnosti 

Pohádkový okruh vás vtáhne do světa skřítků 
a strašidýlek paní Vítězslavy Klimtové, loutek rodi-
ny Kopeckých a krušnohorských legend a pověstí 
Věry Štefánkové 

otevírací doba 
duben–září: út–ne 9–17 hod 
říjen–březen: st–ne 9–15 hod 
Poslední prohlídka začíná vždy hodinu před kon-
cem otevírací doby  
Těšíme se na vaši návštěvu.

Zámek Klášterec nad Ohří, p. o.
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 375 436
mobil: +420 602 194 099
e-mail: info@zamek-klasterec.cz
web: kultura.klasterec.cz

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Které prohlídkové okruhy zámku 
Klášterec jsou určeny zejména pro rodiny 
s dětmi?
a) Porcelánový, Pohádkový
b) Pohádkový, Atraktivity
c) Porcelánový, Atraktivity
2. Co si lze prohlédnout v Pohádkovém 
okruhu? 
a) skřítky, loutky, legendy a pověsti
b) skřítky, loutky, středověké domky
c) legendy a pověsti, středověké domky, 
loutky
3. Co nenajdete v nové expozici středověku 
v rámci okruhu Atraktivity?
a) středověké domky
b) porcelán
c) mučicí nástroje

? Své odpovědi nám posílejte  
do 15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset autorů správných odpovědí obdrží od 
Zámku Klášterec nad Ohří, p. o., zajímavé ceny.

Průčelí zámku

Klec s kostlivcem

Část nové expozice – klášter
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Od 26. května 2020 je zámek opět přístupný návštěvníkům památek. Při této 
příležitosti se otevírá nová prohlídková expozice ve sklepních prostorách jižního 
křídla zámku. 

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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Letní 
Ačkoliv se nám a našim dětem mohly zkomplikovat plány na léto, není třeba 
smutnit. I u nás v Čechách je přeci krásně. V Liberci a jeho okolí najdete tolik 
možností, jak léto s dětmi strávit příjemně! A co se tedy nabízí?

Pokud se rádi noříte do historie, vezměte s sebou 
i  trochu odrostlejší děti a pojďte s námi na pravi-
delnou čtvrteční procházku Proměnami Nového 
Města  S dobrovolnými průvodci se seznámíte se 
stavebním vývojem této městské části, porovnáte 
jeho současný stav s  dobovými fotografiemi, na-
vštívíte kostel Nalezení sv  Kříže včetně zahrady 
s  mariánským sloupem a  křížovou cestou  Rezer-
vaci si zajistíte přes Městské informační centrum 
Liberec  Přijďte, bude to prima!

Nejen Liberečané – dospěláci si mohou v doprovo-
du zkušených průvodců prohlédnout naši radni-
ci  Nádhernou obřadní síň, která je chloubou této 
novorenesanční stavby, zdobí vitrážová okna  Rádi 
byste nahlédli do radnice, ale myslíte si, že by his-
torie děti nudila? Nevadí, vypravte se na tematic-
kou prohlídku Po stopách filmu a kromě krásných 
interiérů uvidíte fotografie a videa z natáčení  Do-
zvíte se zajímavosti ze zákulisí hrané ho seriálu Na-
tional Geographic – Genius o Albertu Einsteinovi, 

ale především se s vámi zakladatelka Liberec Film 
Office podělí o  svoje vzpomínky na natáčení po-
sledního dílu amerického velkofilmu Spider-Man: 
Daleko od domova  Prohlídky se konají jednou 
měsíčně, a to ve středu od 17 hodin, přesné datum 
najdete na webu visitliberec eu 
Vždy první sobotu v měsíci si můžete spolu s dal-
šími nadšenci a výbornými průvodci prohlédnout 
největší liberecký kryt civilní obrany  Devadesá-
timinutová prohlídka vás obohatí o  zajímavosti 
z  historie krytu, zažijete praktické ukázky z  pod-
zemního života a slibujeme, že se tu v horkém létě 
zaručeně zchladíte  Prohlídka je vhodná i pro děti 
od 10 let 

A  jsou to právě děti, které při návštěvě Liberce 
nepřijdou zkrátka  Čeká je tu oblíbený Dětský 
koutek nebo nejstarší zoologická zahrada v ČR, 
které zajistí zábavu a odpočinek všem  Pokud bys-
te menší děti chtěli nejenom pobavit, ale i vzdělat, 
doprovoďte je na páteční Podvečerní procházce 
za  rytířem Rolandem, kde vás seznámí se vzni-
kem a  historií města hravou formou  V  informač-
ním centru si můžete vyzvednout také hrací kar-
tu Pátrání libereckého rytíře Rolanda a  hledat 
ztracené brnění, nebo si vzít brožuru Putování 
rytíře Rolanda s tipy na výlety pro děti po Liberci 
a Žitavě  
A  je toho mnohem víc  Masožravky v  Botanické 
zahradě Liberec, výbušné pokusy v iQlandii nebo 
vodní hrátky v Centru Babylon jsou dalšími z na-
šich tipů  

Přijeďte do Liberce a užijte si léto naplno!
 

Více na 
www.visitliberec.eu

Komentované prohlídky města Liberce
červen – září
každý čtvrtek od 16 hodin

Procházka 
proměnami 
Nového Města

^L

Dospělí 50 Kč
Děti, studenti, senioři 25 Kč
Rodiny 100 Kč
Výtěžek ze vstupného bude 
věnován ŘK církvi Liberec.

Sraz účastníků v Městském informačním centru Liberec
Průvodci z Dobrovolnického centra AMIKUS

Součástí prohlídky čtvrti Nové Město 
je návštěva kostela Nalezení sv. Kříže.

Nutná rezervace předem vždy  
do středy 14 hodin:
Městské informační centrum Liberec
info@visitliberec.eu, 485 101 709
www.visitliberec.eu

AMI US Visit^Liberec

Náměstí při natáčení Spider-Mana

 Pozvání na komentované prohlídky města Putování s rytířem Rolandem

Kryt civilní obrany

Obřadní síň radnice

27

KAM na výlet

www.kampocesku.cz | 



Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Ve kterém parku jednoho východočeské-
ho zámku si můžete zahrát golf?
a) Náchod
b) Nové Město nad Metují
c) Hrádek u Nechanic 
2. Jak se jmenuje stavebnice vyráběná od 
roku 1920 v Polici nad Metují?
a) Lego
b) Merkur
c) Cheva
3. Jak se jmenuje pohádková strážkyně 
Orlických hor? 
a) Kačenka
b) Markétka
c) Luisa

? Své odpovědi nám posílejte  
do 15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset autorů správných odpovědí obdrží od 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
zajímavé ceny.

FAJNPARK, Chlumec nad Cidlinou
V  největším zábavním parku ve východních 

Čechách vám uteče den, ani nebudete vědět jak  
Park nabízí nepřeberné množství atrakcí pro děti 
i  dospělé  Velmi populární je Dinoprales, kde se 
budete cítit jako v Jurském parku  Čeká na vás ale 
mnohem, mnohem víc  Namátkou uveďme obří 
trampolíny, dětskou zoo, stezku naboso, obří hmy-
záky, parkovou železnici…

Herní krajina Pecka
Vyřádit do sytosti na čerstvém vzduchu upro-

střed nádherné krkonošské přírody se můžete 
v Herní krajině Pecka  Ta se nachází u horní stani-
ce lanovky na Portášky  Originálně pojaté dřevěné 
sochy a  prolézačky mají připomínat krkonošskou 
faunu  

Muzeum hraček Stuchlíkovi, 
Nový Bydžov

V šesti místnostech muzea otevřeného v roce 
2018 najdete vzácné historické hračky, mezi jinými 
panenky, francouzské hrací strojky, kočárky, tatín-
ky a kluky budou jistě zajímat autíčka či starožitné 
vláčky v největší vyráběné velikosti od firem Bing 
a Marklin  A to včetně velkého funkčního kolejiště 
z roku 1913  

Farma Wenet Broumov
Farma je umístěna v  malebné krajině Brou-

movského výběžku, na malé i  velké návštěvníky 
zde čekají lamy, velbloudi, osli, ovce, pštrosi, po-
níci, prasátka a další zvířátka  Pokud si chcete zku-
sit, jaké to je postarat se o zvířátka, poznat je více, 
a zároveň poznat krásu zdejšího okolí, můžete na-
vštívit zdejší farmu 

Za pohádkou do Českého ráje
Zámecký resort v Dětenicích nabízí návštěvní-

kům pohádkově laděné prohlídky  Každou sobotu 
vám například zdejší ježibaba Žizelda povypráví 
příběh o tom, jak se v Dětenicích žilo  O víkendech 
se na zdejším kolbišti pravidelně utkávají rytíři na 
velkolepých turnajích  

www.hkregion.czHerní krajina Pecka Muzeum hraček Stuchlíkovi

Farma Wenet Broumov

Zámecký resort v Dětenicích

Fajnpark Chlumec nad Cidlinou

5 tipů na výlet pro rodiny s dětmi 
v Královéhradeckém kraji
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závodních strojích“ slibuje podívanou opravdu 
nevídanou  Protože motocyklové závody jsou 
v nedohlednu, nabídli své stoje jako výstavní expo-
náty současní nejlepší čeští motocykloví závodníci  
K  vidění budou „ostré mašiny“ Marka Červeného, 
Kamila Holána, Michala Dokoupila, Aldy Nechvá-
tala, a to nejsou zdaleka všechna jména  Tradičně 
nejoblíbenější částí expozice je historická dílna 
a Síň slávy se 13 motocykly, trofejemi, jezdeckými 
kombinézami, přílbami a dalšími rekvizitami tako-
vých legend, jako jsou Gustav Havel, Bohumil Sta-
ša, Antonín Vitvar, Zbyněk Havrda a další 
www museumccr cz

Městské informační centrum Hořice
nám. Jiřího z Poděbrad 3, 508 01 Hořice
tel.: +420 492 105 432
e-mail:infocentrum@horice.org
www.facebook.com/horiceinfocentrum
www.infocentrum-horice.cz

1. Čí jméno nese výstavní síň v muzeu 
(spisovatel, milovník pravěku)? 
a) Zdeněk Burian 
b) Karel Augusta
c) Eduard Štorch
2. Znáte jméno sochy Quida Kociana 
(hrdinka ze Starých pověstí českých)? 
a) Vlasta
b) Šárka
c) Libuše
3. Jak je vysoká Masarykova věž? 
a) 25 m
b) 27 m 
c) 29 m 
4. Jméno slavného motocyklového  
závodu je… 
a) 200 zatáček Gustava Havla
b) 300 zatáček Gustava Havla
c) 400 zatáček Gustava Havla

? Své odpovědi nám posílejte  
do 15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset autorů správných odpovědí obdrží od 
města Hořice zajímavé ceny. 

Do Hořic nejen  
za trubičkami
Nevíte, kam na jednodenní výlet? Hořice – České Athény nebo město kamenné 
krásy – jsou správným cílem. Třeba proto, že jsou vyhlášené nejen výrobou 
sladkých trubiček a pořádáním motocyklových závodů, ale i množstvím 
pískovcových soch a muzeí, kam vás tentokrát zveme… 

Městské muzeum aneb výlet 
za sochami i do pravěku

Stálá expozice nazvaná Od horniny k  soše 
představuje proces těžby pískovce na Hořicku i tra-
dici jeho uměleckého zpracování  Sídlí v reprezen-
tativní neorenesanční budově Městského muzea 
na náměstí Jiřího z Poděbrad  Ke zhlédnutí tu jsou 
archeologické nálezy, ale i nově restaurované ob-
razy a  sochy ze sbírek muzea  Magnetem letošní 
sezony je expozice Zdeněk Burian – Dobrodružství 
pravěku  Návštěvníci tu mohou od konce června 
do prosince obdivovat kromě mnoha kreseb s te-
matikou pravěku také zkamenělý mamutí kel i pre-
historické artefakty nalezené v okolí Hořic  
https://muzeum horice org/

Galerie plastik neobjevená turismem
Hořická Galerie plastik stojí příhodně na 

svahu vrchu Gothardu a  tvoří nedílnou součást 

unikátního sochařského areálu čítajícího na osm 
desítek pískovcových plastik  Sama galerie se pyš-
ní unikátní kolekcí autorských sádrových plastik 
a  soch v  ušlechtilých materiálech  Expozice děl 
snad všech zakladatelských osobností českého 
moderního sochařství doplňují krajinomalby z po-
čátku 20  století  V průběhu června tu bude k vidě-
ní výstava Ivany Štenclové „Little Monster“  Budete 
překvapeni, jak poutavě se dají dětem vyprávět 
příběhy věhlasných českých sochařů!
https://galerie horice org/

Masarykova věž samostatnosti 
není jen rozhledna 

Monumentální pískovcový památník obětem 
světových válek s rozhlednou na hřebeni Hořické-
ho chlumu, kterému základní kámen při návštěvě 
Hořic (1926) poklepal prezident T  G  Masaryk, dnes 
nese jeho jméno  Uvnitř je pietní síň se jmény obětí 
světových válek z Hořic a okolí i muzejní expozice 
s tematikou vzniku samostatného Československa 
a odboje v době nesvobody  Z vyhlídkového ocho-
zu je krásný výhled na město, do Polabí i Podkrko-
noší a na Krkonoše  
www infocentrum-horice cz

V Muzeu Czech Road Racing je 
motocykl uměleckým dílem

Návštěva muzea v  místním zámku je dob-
rou volbou pro fanoušky motocyklového spor-
tu  Výstava s  názvem „Nesmrtelný dvoutakt na 

Městské muzeum – vstupní sloupová síň Masarykova věž samostatnosti

Expozice Muzea Czech Road Racing
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Na výlet do Žamberka 
Město Žamberk má návštěvníkům přicházejícím za historií, osobnostmi, aktivním 
odpočinkem i kulturou co nabídnout. Stopy minulosti připomíná městská 
památková zóna, městské muzeum, židovský hřbitov, kostel sv. Václava nebo 
domek českého vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše. 

Ale také Tyršova rozhledna, mariánský sloup 
a kašna na Masarykově náměstí, Divišovo divadlo 
nebo vila MUDr  Eduarda Alberta  V  Žamberku 
a jeho blízkém okolí můžete strávit aktivní dovole-
nou nebo klidný víkend v krásné přírodě  Sportovní 
vyžití i letní ubytování nabízí areál Pod Černým le-
sem, součástí areálu je aquapark, kemp, dětské hři-
ště, tenisové kurty, minigolf, bowling nebo vnitřní 
i venkovní posilovny  Ve městě je 3D kino, divadlo, 
letiště pro vyhlídkové lety, skatepark a  dopravní 
hřiště  Zajímavosti okolí i malebnost krajiny pozná-
te díky velkému množství turistických a cykloturis-
tických tras  Naučná stezka Žamberk–Kunvald vás 
seznámí nejen s  řadou zajímavostí, rostlinstvem, 

živočichy, ale také s některými významnými rodá-
ky zdejšího kraje  Další možnosti využití volného 
času a propagační materiály o městě a okolí vám 
rádi nabídneme v informačním středisku 

Turistické informační středisko Žamberk
Kostelní 446, 564 01 Žamberk
tel.: +420 465 612 946
e-mail: info@zamberk.eu
www.zamberk.cz

Je libo verše v esperantu? (100 let)

Která z dam by nechtěla být dobývána verši v češtině, angličtině nebo třeba 
francouzštině. Básník Jiří Karen by to zvládl jistě i v esperantu.

Pod původním jmé-
nem Ladislav Podmele 
se narodil 11  června 
1920 v Litomyšli a pod 
tímto jménem publiko-
val v  dospělosti svoje 
odborné pedagogic-
ké a  filozofické práce  
Pseudonym Jiří Karen 
přijal po válce, kdy si vy-
půjčil jméno Jiří od spi-
sovatele Wolkera a Ka-
ren od hrdinky románu 
L  N  Tolstého Anna 
Karenina  Původně se 
vyučil knihkupcem ve 
Vysokém Mýtě a  poté 
studoval gymnázium 
v Hradci Králové  Po vál-
ce, kdy byl totálně nasa-
zen v Německu, dokon-
čil filozofická studia na 
Univerzitě Karlově  Jeho profesní život je spojen se 
školstvím, působil jako středoškolský učitel v Ústí 
nad Labem a  Kladně (1951–1954), jako vedoucí 

kabinetu dějepisu a ob-
čanské výchovy v Ústa-
vu pro další vzdělávání 
učitelů (1954–1961) 
a  jako pracovník praž-
ského výzkumného 
ústavu odborného 
školství (1962–1976)  
Svoje básně publikoval 
od roku 1937 – od mi-
lostné či přírodní lyriky 
až po vlastenecké a filo-
zoficky zaměřené verše  
Vydal kolem 20 sbírek, 
z  nichž některé byly 
přeloženy do němčiny 
a  esperanta, některé 
napsal v esperantu sám  
Z vědeckých prací při-
pomeňme Metodickou 
příručku k Dějinám sta-
rověku nebo Pověrečné 

a naivní myšlení jako teoretický problém  Jiří Karen 
zemřel 30  4  2000 v Praze, kde byl také pohřben 
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Náchodské  
Malé lázně vás vítají
První písemná zmínka o Malých 
lázních v Náchodě-Bělovsi pochází 
z 1. poloviny 19. století. Na místě 
pozdějších lázní stálo stavení, které 
v průběhu desítek let změnilo 
několikrát své majitele. V roce 1931 
byl provoz Malých lázní ukončen. 
Snaha města o návrat lázeňství byla 
završena v roce 2018 položením 
základního kamene repliky původní 
Vily Komenský. 

Stavba byla dokončena roku 2019 a slavnostní 
otevření proběhlo v  prosinci téhož roku  V  areálu 
lázeňské budovy Vily Komenský vznikla odpočin-
ková zóna s kolonádou, obohacená dvanácti pítky, 
z nichž proudí voda ze dvou nových zdrojů přírod-
ních léčivých minerálních vod Jan a Běla  Součástí 
je i další temperované pítko s možností odběru lé-
čivé vody v zimních měsících  Klidová zóna areálu 
nabízí odpočinkový prostor s vodním prvkem  Mi-
nerální voda z vrtů je do areálu přivedena minerál-
kovodem přes úpravnu vody, kde dochází k jejímu 
odarzenování 

Samotné prostory Vily Komenský jsou navrže-
ny jako kulturní prostor otevřený veřejnosti  V pří-
zemí se nachází kavárna, v prvním patře městské 
informační centrum s  expozicí lázeňství  Tento 
prostor je také vybaven pro pořádání přednášek, 
besed či jiných komornějších akcí 

Městské informační centrum Malé lázně
U Starých lázní 129
547 01 Náchod
mobil: +420 771 128 492
e-mail: infocentrum.lazne@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz

Malé lázně dnes

Básník a pedagog Jiří Karen

Kostel sv. Václava

Domek Prokopa Diviše
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třicet metrů vysoká kolmá opuková skalní stěna  Na 
jejím vrcholu leží vesnička Skála, odkud se můžou 
návštěvníci pohodlně vrátit zpět do Chrasti 

Milovníky dobrého jídla a pití jistě zaujme sty-
lová Zámecká restaurace, která je přímo v areálu 
zámku  Skvěle se občerstvíte i na jiných místech, 
kterých je v Chrasti a jejím okolí celá řada! 

Chrast je město, které žije bohatým kulturním 
a společenským životem  Proto zde návštěvníci zažijí 
spoustu dobré zábavy  Třeba letošní Slavnosti jablek 
a medu v sobotu 12  září! V příštím roce například 
v  zámeckém areálu proběhne celorepublikový 
 Senior festival, a to v sobotu 12. června 2021 

Nudíte se a  leckde už jste byli? Právě na vás 
čeká Chrast…

Informační centrum Chrast
Náměstí 174, 538 51 Chrast
tel.: +420 469 667 211 
mobil: +420 725 887 191
e-mail: infocentrum@mestochrast.cz 
www.facebook.com/MestoChrast/
www.mestochrast.cz

Město Chrast  
– cíl vašeho výletu
Nejen největší rukopisná kniha na světě, krásný barokní zámek a dlouhé lipové 
aleje. Také řada dalších přírodních, historických a technických zajímavostí láká 
každoročně do Chrasti zvídavé návštěvníky. 

Ať už pěšky nebo na kole, všichni mohou ob-
divovat malebné okolí města i  jeho místní části  
Atraktivním místem je třeba kostel sv  Markéty 
v  Podlažicích, kde do 15  století stával benedik-
tinský klášter a  kde údajně vznikla největší ruko-
pisná kniha na světě  Dokonce prý během jediné 
noci! Codex gigas – Ďáblova bible se později stala 
válečnou kořistí za třicetileté války  Zahrnuje tak-
řka celé středověké vědění a  její faksimile má své 
místo v Městském muzeu v Chrasti, spolu s dalšími 
28 tisíci sbírkových předmětů od pravěku po lido-
vá řemesla, která měla v Chrasti bohatou historii 

Chrast určitě zaujme návštěvníky dokladem 
bohaté historie vodárenského řemesla neboli rur-
mistrovství, jelikož odjakživa patří k  místům, kde 
byla snaha s  vodou smysluplně nakládat  Proto 
potkáte v Chrasti několik historických i současných 
vodárenských soustav 

A protože Chrast je město, kde rádi trávili svůj 
čas královéhradečtí biskupové, naleznete zde 
díky nim řadu historických památek a  zajímavos-
tí  Například kompletně zrekonstruovaný barokní 
zámek s překrásnou zámeckou kaplí vyzdobenou 
unikátním beuronským stylem  V zámku dnes sídlí 
městské muzeum a městský úřad  Součástí zámku 
je Čínský a Římský sál  

Tyto reprezentační prostory na přání biskupství 
vymaloval Antonín Machek, významný portrétista 
a znamenitý malíř pokojů 19  století, který pochází 
právě z Podlažic, místní části Chrasti  Jeho malby 
vznikaly na základě fantazie a nikoliv skutečné před-
lohy  Té se mu tehdy nedostalo  Proto je jeho práce 
pro Chrast unikátní a stojí za to jeho ranou tvorbu 
vidět na vlastní oči! Řadu návštěvníků doposud vždy 
zaujala podoba zámecké zahrady, která patří k pří-
kladným dílům Františka Thomayera, předního čes-
kého zahradního architekta přelomu 19  a 20  stol , 
který tehdy navrhoval a realizoval parky na mnoha 
místech nejen v Praze, ale téměř po celé republice 
a v zahraničí  Zámecká zahrada v Chrasti se může 
pyšnit ušlechtilým rozáriem původních odrůd růží, 
dnes již takřka unikátních  Procházet se můžete 
třeba barokním habrovým loubím nebo vám obří 
převislý buk poskytne příjemné místo k vnímání krás 
tohoto zahradního klenotu, který činí Chrast „Perlou 
východních Čech“  

Téměř každý návštěvník milující panenskou pří-
rodu zamíří k potoku Žejbro  Podél potoka je možné 
zažít cestu do pravěku  Je to totiž místo, které je 
jakousi geologickou učebnicí 

 Žejbro dovede výletníky až do Podskály, maleb-
né osady, kde stojí barokní kostel sv  Jana Křtitele  
V těchto místech se nad potokem Žejbro tyčí asi 

Codex gigas

Stará vodárenská věž

Čínský sál

Zámecká zahrada
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Chyťte ho, zloděje!
Tak se jmenuje nová detektivní prázdninová hra, kterou připravilo pro děti 
i dospělé Městské muzeum v Ústí nad Orlicí. Soutěžit můžete až do 30. září 2020.

Na základě svědeckých výpovědí a  známých 
indicií můžete pomoci Florianu Hernychovi hledat 
ukradený přelomový patent  Jako správní detek-
tivové vyloučíte na základě vyšetřování nevinné 
a usvědčíte zloděje  Při svém pátrání poznáte deset 
pozoruhodných míst a  vlastivědných zajímavostí 
města Ústí nad Orlicí  Chybět mezi nimi nebudou 
architektonické unikáty nebo technické památky  

Hrací kartu, mapu a detektivní příručku, která 
je ke hře nezbytná, si od začátku letních prázdnin 

můžete vyzvednout na pokladně městského mu-
zea nebo v turistickém informačním centru v Ústí 
nad Orlicí 

Po úspěšném absolvování hry odevzdáte vy-
plněnou hrací kartu zpět na pokladně městského 
muzea nebo v  turistickém informačním centru, 
a tím se dostanete do slosování o hodnotné ceny, 
a to hlavně pro cyklisty 

Těšíme se na vaši návštěvu a pomoc při detek-
tivním pátrání…

Turistické informační centrum
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271 
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz

Městské muzeum  
17. listopadu 72, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 523 653 
e-mail: info@muzeum-uo.cz
www.muzeum-uo.cz

LEGENDA V NOVÉM 

ALPA Arnika krém
Arnika obsahuje komplex účinných látek, které mají 

léčivé účinky prakticky na veškeré rány, působí i na křečové 
žíly, skořice a rozmarýn omezují bolestivost svalů 

a kloubů a mají také výrazné aromaterapeutické účinky. 
Obsahuje kreatin, který má regenerační účinky na pokožku. 

Účinné látky v kaštanovém extraktu 
a rozmarýnová silice mají uklidňující a osvěžující účinky, 

příznivě působí na cévní systém, především na žíly. 
Je určen k ošetření nohou unavených po celodenním stání 

a k omezení pocitu "těžkých nohou".

ALPA gel Kaštan

Zakoupíte v síti prodejen Kaufland, COOP, Penny, 
Teta, Billa, Makro, Rossmann, dm drogerie, Albert,

Globus, Tesco, na e-shopu a v našich lékárnách

Wolkerovo údolí…Roškotovo divadlo
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Ve Znojmě máš  
památky ZADAX
Podpořili jste znojemské hotely, kavárny, vinárny a další 
podnikatele? Pak si zasloužíte poznat naše nejzajímavější 
turistické cíle zadax. 

Pamětihodnosti měs-
ta a  podnikatelé budou 
propojeni tím způsobem, 
že pokud návštěvník 
utratí určitý obnos peněz 
u  soukromníků, dostane 
poukaz na volné vstupné 
do našich provozů 

U  restaurací a  kavá-
ren dostanete p o ukaz, 

pokud u nich necháte alespoň 150 korun, pro ubytování platí hranice 500 
korun  U  ostatních služeb, kam můžeme zařadit půjčovny kol, kánoí, vyu-
žití turistického vláčku, Vinobusu nebo například návštěvu objektů, které 
nejsou pod správou města, jako je znojemský hrad nebo rotunda, je výše 
útraty pro obdržení poukazu stanovena na 200 korun 

A kde budete moci poukaz využít? Držitel poukazu si bude moci vybrat 
ze čtyř objektů – podzemí, radniční věže, hradebního opevnění a Expozice 
pivovarnictví, dále je v nabídce prohlídka města, případně návštěva letního 
kina ve dnech, kdy budeme promítat 

Více na 
www.znojemskabeseda.cz

Velezrada Jana Buly 
(100 let)

Být ve vězení a zároveň mimo něj 
spáchat trojnásobnou vraždu? Žádný 
problém pro komunistickou justici. 

Jan Bula se narodil 24  června 1920 v Lukově 
v okrese Třebíč a od mládí inklinoval ke kněžskému 
povolání  Po vysvěcení v roce 1945 působil ve far-
nosti Rokytnice nad Rokytnou  Zatčen byl 30  dub-
na 1951 a krutými výslechy se měl přiznat kromě 

jiných zločinů 
rovněž k  pří-
pravě vraždy 
třech funkcio-
nářů národ-
ního výboru 
v  Babicích 
spáchané až 
v  červenci 
1951  Násled-
ný monstr-
proces, který 
byl součástí 
zastrašování 
moravského 

venkova, odsoudil 15  listopadu 1951 v Třebíči Jana 
Bulu a dalších deset lidí k trestu smrti za velezradu 

-babok-

Velké Meziříčí má bohatou historii
Starobylé městečko leží na soutoku řek Oslavy a Balinky na Vysočině.  
První zmínka sahá až do roku 1281. Centrum města, areál zámku  
a část předměstí byly vyhlášeny památkovou zónou. 

Nejstarší dominantou 
je zámek, který je v  sou-
kromém vlastnictví rodiny 
Podstatzkých-Lichtenstein  
V budově sídlí muzeum, kte-
ré nabízí hned několik stá-
lých expozic  Každoročně se 
v  areá lu zámku konají histo-
rické slavnosti 

V centru města se nachá-
zí kostel sv. Mikuláše, kde se 
zachovala nejvzácnější movi-
tá kulturní památka – Mado-
na Velkomeziříčská  Zvlášt-
ností je osvětlený ciferník na 
věžních hodinách, který je 
největším v  ČR  V  sezoně se 
otevírá vyhlídková věž  Další 
vyhlídka je na Fajtově kopci, rozhledna ve tvaru 
šroubovnice, která ve tmě svítí barevně a právem 
se stala již dvakrát rozhlednou roku  

Velké Meziříčí jako bývalé židovské město si 
dochovalo židovský hřbitov z  roku 1650, Novou 
a Starou synagogu  

Město nabízí velkou 
možnost kulturního, sportov-
ního a společenského vyžití 

Velmi oblíbeným se sta-
lo Velkomeziříčské kultur-
ní léto, Evropský festival 
filozofie, hudební festi-
valy. Dále je tu mnoho vol-
nočasových aktivit, jako je 
dopravní hřiště s  lanovým 
centrem, Discgolfpark Kun-
šovec, skatepark, koupaliště, 
veřejné bruslení a další  Okolí 
je vhodné pro turistiku a cy-
kloturistiku  V  zimě lákají ly-
žaře upravené běžecké tratě 
a  sjezdovka  Pro milovníky 
přírody se v  okolí nachází 

mnoho přírodních krás, jako Nesměřské údolí, po 
stopách starých mlýnů, přírodní park Balinské údo-
lí, naučné stezky apod  

www.velkemezirici.cz
www.turistikavm.cz

ZNOJMOZADAX.CZ

„Ochutnej  
naše výhody“

Rozhledna na Fajtově kopci
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Ve Strážnici to opět žije
Město Strážnice již zažilo v minulosti hodně krutých ran. Mnohokrát 
bylo nájezdníky vypáleno, ale vždy povstalo z popela jako pták fénix. 
A nejinak je tomu i nyní. Pojďme tedy nahlédnout, co zajímavého zde 
může návštěvník během letošního léta zažít.

Poprvé ve své historii se nebude poslední ví-
kend v měsíci červnu konat Mezinárodní folklorní 
festival Strážnice 2020  Fanoušci tohoto festivalu 
však nemusejí zoufat, neboť na facebookovém 
profilu pořadatele, Národního ústavu lidové kul-
tury, se bude od pátku až do neděle konat on-line 
vysílání vystoupení různých souborů a  promítání 
vybraných pořadů z minulých ročníků  Nebude se 
konat ani Festival Slunce, a zda se uskuteční Stráž-
nické vinobraní a  Strážnické rockové slavnosti, je 
ještě v jednání 

Na co se tedy můžeme těšit či co navštívit? Jako 
každý rok na pořady Strážnického kulturního léta 

komornějšího rázu, konané na náměstí Svobody, 
v  synagoze, Památníku bratrského školství či ve 
strážnickém přístavu  Na náměstí si můžete zazpívat 
se skupinou Ferrum, dechovou hudbou Svárovanka, 
nebude chybět ani folklorní a country muzika a ka-
pela Alternativ  Ve strážnickém přístavu na Baťově 
kanále se odehraje Divadlo na vodě a zajímavý pro-
gram budou mít i tradiční Srpnové červánky  Stráž-
nický zámecký večerní park opět ožije promítáním 
letního kina či konáním divadelních představení 

V  Městském muzeu Strážnice se bude konat 
výstava stavebnice SEVA, v synagoze výstava Židé 
ve Strážnici a  na zámku výstava „Vladimír Drápal 
– Obrazy, grafiky, plastiky“ a „Historické loutky ze 
sbírek Milana Knížáka“  Můžete se také ponořit do 
minulosti prostřednictvím programů Muzea vesni-
ce jihovýchodní Moravy – skanzenu  A kdo by chtěl 
spojit „příjemné s  užitečným“, může navštívit ně-
které vinařství, např  1  srpna při akci Putování po 
vinařských stezkách Strážnicka 

www.straznice-mesto.cz
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Nový Jičín – historická perla Podbeskydí
Nový Jičín je malebné město pyšnící se bohatou historií a skvostnou architekturou 
s renesančně-barokními prvky. Nejen proto bylo jeho historické centrum 
vyhlášeno za městskou památkovou rezervaci. Nový Jičín je zároveň ideálním 
výchozím bodem pro výlety do úchvatného blízkého i vzdálenějšího okolí, do míst 
bohatých na historické památky a do hor – Moravskoslezských Beskyd.

V takzvaném Laudonově domě na Masarykově 
náměstí sídlí Návštěvnické centrum, které nabízí 
návštěvu dvou interaktivních expozic: expozice 
klobouků a  expozice Generál Laudon  Zároveň 
nezapomíná ani na rodiny s malými dětmi a vozíč-
káře – objekt je zcela bezbariérový  

Mezi největší lákadla v  kloboukové expozi-
ci patří zkoušírna, kde si lze vyzkoušet přes 300 
klobouků  Zážitek z  prohlídky umocní workshop, 
na němž si zájemci mohou ozdobit vlastní 
miniklobouček  

Neméně působivá je i druhá expozice Návštěv-
nického centra, vyprávějící životní příběh slavného 
vojevůdce Ernsta Gideona Laudona  Návštěvu 
ocení nejen dospělí, ale také děti, neboť si zde mo-
hou vyzkoušet vojenskou výzbroj a výstroj, vystře-
lit z  interaktivního děla nebo se nechat vtáhnout 
do bitvy u Domašova prostřednictvím třímetrové-
ho ozvučeného dioramatu s více než 500 cínovými 
vojáčky  Nepřehlédnutelné je největší Laudonovo 
sousoší v  republice vytvořené 3D tiskem, které je 
držitelem českého rekordu 

To ale není vše  Návštěvnické centrum je rov-
něž součástí projektu Technotrasa, který za velké-
ho zájmu veřejnosti probíhá v  Moravskoslezském 
kraji od roku 2012  V současné době spojuje přes 
30 technických zajímavostí  Jako součást Tech-
notrasy pořádá Návštěvnické centrum Nový Jičín 
komentované projížďky dobovým autobusem 
TATRA z roku 1928, v němž se zájemci mohou vy-
dat vstříc příběhu města klobouků  Projížďka s ná-
zvem Den pro klobouk je zaměřena především na 
místní technické památky a doplněna o historické 

fotografie významných objektů  Po projížďce ná-
sleduje prohlídka expozice klobouků v  Návštěv-
nickém centru s  možností vyrobit si vlastní mi-
niklobouček na unikátním parním stroji a dozdobit 
ho podle svých představ a fantazie  Na tuto akci je 
nutná rezervace 

Těšíme se na vás v Novém Jičíně!

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Masarykovo nám. 45/29, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 556 768 288; mobil: +420 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
www.icnj.cz, www.mestoklobouku.cz
www.novyjicin.czExpozice klobouků

Strážnický zámek nabízí zajímavé výstavy

Na kolech u Hotařské búdy ve strážnických vinohradech

Den pro klobouk

kv
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Rusínský Mnichov 
(75 let)

Československé trauma roku 1938 aneb 
„o nás bez nás“. Světe, div se, o pár let 
později je tu podobný model. A opět 
jde o Československo a opět o jeho 
území. Tentokrát o Podkarpatskou Rus.

Podkarpatská Rus 
je země složité his-
torie a  mnoha pánů  
Připojení k nově vznik-
lému Československu 
bylo její aspoň na pár 
let světlou a  pozitivní 
kapitolou  Jenže vál-
ka a  mocenské plány 
v  dalekých zemích jí 
narýsovaly jiné kon-
tury  Rozpínavost Sovětského svazu a  přísliby 
prezidenta Edvarda Beneše ještě v době války vy-
ústily ve smlouvu mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské 
Ukrajině, která byla odstoupena sovětské Ukra-
jině  Dne 29  června 1945 na jednáních v Moskvě 
za nepřítomnosti zástupců Podkarpatské Rusi byl 
„Rusínský Mnichov“ dokonán  Smlouvu za Sovět-
ský svaz podepsal V  M  Molotov a za Českosloven-
sko  Z   Fierlinger  a V  Clementis  V  srpnu 1945 vše 
završil prezident Beneš, když svým dekretem č  60 
zbavil její obyvatele československého  občanství, 
což vyvolalo migraci 120 000 obyvatel do původ-
ní vlasti  Za novou hranici byla vzata zemská hra-
nice Slovenska a  Podkarpatské Rusi z  roku  1937, 
Československu byla vrácena obec Lekárovce, 
naopak město Čop a  několik dalších obcí připad-
lo Sovětskému svazu  Ministerstvo vnitra tiskovou 
normou zakázalo používat v  tisku pojmenování 
„Podkarpatská Rus“  Nové sovětské pořádky ovšem 
nelenily  Zřízená Zakarpatská oblast byla začleně-
na do  Ukrajinské sovětské socialistické republiky, 
z  Rusínů se stali Ukrajinci a  všichni „kolaboranti“, 
bývalí  poslanci  československého a  maďarského 
parlamentu, byli odsouzeni v květnu 1946 k trestu 
smrti  A to byl jenom začátek… Následovaly vraž-
dy církevních představitelů, následná kolektivizace 
a vznik kolchozů, experimenty v zemědělství s pěs-
továním subtropických plodin (čaj, citrony, pome-
ranče) a  budování vojenských základen  Téměř 
zničena byla rusínská lidová kultura  Takové rány 
se těžko a dlouze hojí…
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Jeseník, lázeňské město pramenů 
Chcete si odpočinout, projít se sami v klidném prostředí, na čerstvém horském 
vzduchu? Svlažit ústa čerstvou pramenitou vodou? Vydejte se po jesenických 
pramenech, rodinném stříbru jesenické krajiny.

Jeseník a  jesenické lázně jsou bohaté na 
množství pramenů s  čistou, průzračnou vodou 

s blahodárnými účinky na lidský organismus, jejíž 
kouzlo objevil již Vincenz Priessnitz  Stezky, které 
prameny provázejí, nabízejí nádherné výhledy 
a romantické procházky krajinou  Rozhodně si ne-
nechte ujít areál zdejších lázní s naučnou stezkou 
Živé vody či stezkou V  Priessnitze, které vás zave-
dou k  desítkám pramenů, k  přírodním sprchám, 
populárním za doby Priessnitze, či k  úchvatným 
vyhlídkám na horský masiv Jeseníků a  Rychleb-
ských hor  V městském parku se pak vydejte stez-
kou Víly pramene, na které narazíte na velkolepé 
sousoší, jež znázorňuje Priessnitze a jeho dílo jako 
studnici mládí lidstva  Městský park vás také zave-
de do další zajímavé lokality, kterou je kopec Zlatý 
chlum  Ten nabízí kromě množství pramenů také 
kamennou rozhlednu z  konce 19  století či Čer-
tovy kameny, skalní vyhlídku opředenou legen-
dami o  čertech  Více o  pramenech naleznete na  
www jesenickeprameny cz 

Informační centrum Jeseník
Palackého 176/12, 790 01 Jeseník
tel.: +420 584 453 693
e-mail: ic@mujes.cz
www.jesenik.org

Mapa ČSR 1918–1939

Osvěžit se můžete třeba u Anglického prameneZnak Rusínů a Zakarpatské 
oblasti

Kromě Karlštejna založil Karel IV. i jiné hrady, které nesly
jeho jméno. Jedním z nich byl i hrad Karlskrone, postavený
u Plzně roku 1361.

Víte, pod jakým jménem známe hrad dnes? 

a) Radyně

b) Kašperk

c) Vlčtejn

Své odpovědi nám posílejte do 15. června z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí obdrží mapy věnované vydavatelstvím Kartografie PRAHA, a. s.

www.kartografie.cz
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zakomponován tvar strážní věže, kterou mají Odry 
ve znaku  Turistovi se nabídnou krásné výhledy 
do Moravské brány, Ostravské kotliny, na Beskydy 
a Hostýnské vrchy 

Cykloturistika
Odersko je protkáno několika značenými turi-

stickými a cyklistickými trasami  K pěším procház-
kám, jízdě na in-line bruslích a zejména k výletům 
na kole je určena cyklostezka z Oder do Klokočůvku 
k poutnímu místu Panna Maria ve skále  Znalosti 
ze  silničního provozu a  své řidičské schopnosti 
si můžete prověřit na dopravním hřišti  Je denně 
otevřeno pro veřejnost, v areálu jsou k půjčení dět-
ská kola a elektromobily  
Sportovně rekreační areál Heipark

Sportovní areál Heipark nabízí svým hostům od-
počinek, relaxaci, zábavu i adrenalin  Vyžití v letních Veselská rozhledna

měsících skýtá bobová dráha, lanové centrum, tram-
políny, skluzavky, golf a další atraktivity  Tři uměle 
vytvořené sjezdovky s vlastními kotvovými vleky, 
snowtubing a skoky do BigAirBagu potěší zejména 
v chladných zimních dnech  
Vodní mlýn Wesselsky

Technická památka Vodní mlýn Wesselsky se na-
chází na pravém břehu řeky Odry v obci Loučky  Za-
jímavosti mlynářského řemesla jsou prezentovány 
v pět set let starém vodním mlýnu s dochovanou 
původní technologií, druhým největším vodním ko-
lem v republice a s obnovenou transmisí pro pohon 
zemědělských strojů  Možnost dobíjení elektrokol 

Celá oblast Poodří je propojena turistický pro-
duktem pro rodiny s dětmi – Pohádkové Poodří  
Podívejte se na bližší informace na webových strán-
kách www.pohadkovepoodri.cz 

Turistické informační centrum Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry
tel.: +420 556 768 162 (3)
e-mail: infocentrum@odry.cz
www.odry.cz

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Co se těžilo ve Flascharově dole 
v Odrách?
a) uhlí
b) břidlice
c) železné rudy
2. Co mají Odry ve znaku?
a) mlýnské kolo
b) hornický znak
c) strážní věž
3. Vodní kolo mlýnu Wesselsky je...
a) největší v České republice
b) druhé největší v České republice
c) třetí největší v České republice

? Své odpovědi nám posílejte  
do 15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset autorů správných odpovědí obdrží od 
města Odry zajímavé ceny.

Výlet s dětmi do Oder
Odersko nabízí krásnou přírodu, památky, úchvatné výhledy a také adrenalinové 
zážitky. Dominantou přírody Oderska je řeka Odra, jejíž údolní niva je přívětivá 
pro procházky a cykloturistiku, strmé svahy vystupující z údolí nabízejí spoustu 
krásných výhledů. Vybrali jsme pro vás několik tipů na výlet, který potěší nejen 
dospělé…

Flascharův důl

Heipark
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Flascharův důl
Od července letošního roku bude v  lokalitě 

Nový Svět u Oder zpřístupněno veřejnosti historické 
důlní dílo po těžbě břidlice – Flascharův důl  Turis-
tický okruh čítá cca 300 m důlních chodeb, několik 
těžebních komor a adrenalin poskytne 18 m vysoké 
lezní oddělení postavené ve spojovacím komínu 
dvou pater dolu  Nejmladší návštěvníky jistě potěší 
miniexpozice permoníků Šiferů nainstalovaná v jed-
né průzkumné komoře  Pro rodiny s malými dětmi 
budou vypisovány speciální prohlídky s vynecháním 
lezního oddělení  
Rozhledny

Na obou dominantních kopcích lemujících 
Oderskou kotlinu – Veselském a Pohořském – jsou 
vybudovány rozhledny  Obě rozhledny v sobě mají 
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Zoo Zlín patří k  nejkrásnějším zoo u  nás  Po-
hladit si rejnoka, prozkoumat yucatanskou džung-
li s  opičkami nad hlavou, vidět pravou africkou 
vesnici nebo se projít v největší japonské zahradě 
v ČR, to a mnohem víc zažijete a uvidíte právě zde  
Pokud k tomu přidáte ještě kouzelný zámek Lešná, 
který leží v  jejím srdci, bude to opravdu nezapo-
menutelný zážitek  Do zoo vede také nenáročná 
cyklostezka  Kola si uschováte v  nových cyklobo-
xech vedle hlavního vstupu  Nedaleko zoo, v krás-
né přírodě Hostýnských vrchů, se ukrývá zřícenina 
hradu Lukov  Na hrad můžete jít lesní pěšinou 
nebo cestou, která je vhodná jak pro kočárky, tak 
i  pro kola  Nevynechejte procházku k  největšímu 
dubu na Zlínsku a na skály Králky, kam chodí tré-
novat horolezci  Na hradě a v jeho okolí je také ně-
kolik naučných stezek, např  o pověstech s kvízem 
a  odměnou v  podobě stříbrné mince z  hradního 
pokladu  

Chcete se podívat do mlýna, jak se mele mou-
ka? Poblíž zoo se nachází kamenný větrný mlýn, 

který je unikátní tím, že jako jediný v  oblasti se 
dochoval i s původním technickým zařízením  Ná-
vštěvu je nutné objednat předem  Děti určitě také 
nadchne dřevěná zoo v  Ostratě obsahující 240 
soch zvířat a pohádkových postav  Kluci se mohou 
podívat na výstavu autíček, která skýtá 870 kousků 

Stát se na jeden den filmařem? Proč ne  Ve 
 Filmovém uzlu Zlín k  tomu máte jedinečnou 
příležitost  V animační dílně si sami vytvoříte svůj 
krátký animovaný snímek a  potom se vydáte do 
Tvořivého chlívku prasátka Lojzíka  A  co vše mů-
žete u  Lojzíka zažít? Skákání, stavění, čtení, jízdu 
na Lojzíkovi, kreslení či skládání puzzle  Koná se tu 
také řada zajímavých výstav jak pro děti, tak i pro 
dospělé  

Nevynechejte ani návštěvu Muzea jihový-
chodní Moravy ve Zlíně s  unikátní výstavou 
obuvi  Nechybí výrobní obuvnické linky, letadla 
nebo replika Tatra 87 J  Hanzelky a  M  Zikmunda  
Expozice „Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skuteč-
nost“ potěší všechny generace návštěvníků, nejen 

rodiny s  dětmi, ale také odborníky či příchozí za-
jímající se o éru batismu v  jejím komplexním po-
jetí  Ideálním doplňkem k  návštěvě expozice je 
prohlídka budovy č. 21 tzv. mrakodrapu  Bývalá 
administrativní budova firmy Baťa z konce 30  let 
20  století je perlou funkcionalismu a nabízí kromě 
vyhlídky z terasy i jízdu původním výtahem s kan-
celáří J  A  Bati  Projížďku je nutno objednat pře-
dem ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU 

Pojďme se ještě vydat na hrad Malenovice  
Jestli děti už něco ujdou, vydat se tam můžete 
i  pěšky nebo na kole  Nenáročná trasa je dlouhá 
6,5 km a začíná nad Kolibou U Černého medvěda  
Cestou narazíte na Stezku zdraví Tlustá hora s les-
ním cvičištěm, kde si můžete protáhnout těla  Na 
hradě vás čeká přehlídka vycpaných zvířat z celé-
ho světa a  jedinečný unikát – jediná kostra slona 
vystavená v  ČR  Děti si také vyzkouší a  rozšíří své 
znalosti pomocí nejrůznějších „zvířecích“ kvízů  

Další tipy na výlety najdete na našem turistic-
kém webu www.ic-zlin.cz. 

www.ic-zlin.cz fo
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Hurá s dětmi do Zlína!
Co na děti čeká ve Zlíně? Je toho hodně… nejkrásnější zoo na Moravě s kouzelným 
zámkem, filmové studio s animačními programy, větrný mlýn, hrady a mnoho 
dalšího. Na některá místa je možné se snadno vydat i na kole. Takže nezapomeňte 
pohodlné oblečení, boty, baťůžek, kolo a můžete vyrazit. 

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Ve které zoo si můžete pohladit rejnoka?
a) Zoo Olomouc
b) Zoo Brno
c) Zoo Zlín
2. Jak se jmenuje stezka zdraví,  
na kterou narazíte, když se vydáte  
na hrad Malenovice pěšky?
a) Tenká hora
b) Tlustá hora
c) Dlouhá hora

? Své odpovědi nám posílejte  
do 15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset autorů správných odpovědí obdrží od 
města Zlína zajímavé ceny.

Expozice Princip Baťa – Tatra 87

Filmový uzel Zlín – tvořivý chlívekPrvní dřevěná zoo v Ostratě

Zoo Zlín – tapír čabrakový
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Tuto aktivitu organizuje neformální skupina 
Valaši s hlavním partnerem Destinační společnos-
tí Valašsko  Regionální hra může být zábavou jak 
pro děti, tak i pro dospělé  Hra potrvá od 1  červ-
na do 30  září letošního roku  Po zajímavých mís-
tech na Valašsku, které třeba ještě neznáte, vás 
provede herní brožura, která vám napoví, kde je 
umístěno dvacet razítek  Hrací brožurku si mů-
žete vyzvednout v  jakémkoliv turistickém infor-
mačním centru na Valašsku  Brožurka obsahuje 
nejen herní plánek, ale také poskytne skvělé tipy, 
co na Valašsku vidět a  zažít  Navíc je pro vás při-
praveno i  bonusové místo s  pokladem, které ale 
najdete až po absolvování všech dvaceti míst 
a  správném vyplnění tajenky  Pro účast ve finál-
ním slosování o ceny je nutné odevzdat herní plá-
nek se všemi razítky do jakéhokoliv informačního 
centra na Valašsku nebo plánek vyfotit či naske-
novat a  poslat na uvedenou adresu v  brožurce  
Do hry se můžete zapojit i přímým stáhnutím her-
ního plánku z  webových stránek www poznava-
mevalassko cz 

Na výlet do Vsetína
Vsetín, město uprostřed valašských kopců, je 

rozděleno řekou Bečvou na Horní a  Dolní město  
Jeho dominantou je renesanční zámek s  vyhlíd-
kovou věží, kde sídlí Muzeum regionu Valašsko  
Kromě stálých expozic s dětmi navštivte zámeckou 
věž, kde vás čeká nejen výhled z  jejího ochozu, 
ale již při cestě nahoru poznáte v  každém patře 
přírodní bohatství valašské krajiny a  také životní 

prostředí typických zástupců zdejší fauny a  flóry  
V blízkosti zámku najdete Hvězdárnu, kde se kaž-
dý všední den můžete stát astronomem a pozoro-
vat Slunce nebo se v  pátky zúčastnit pozorování 
večerní oblohy  

Pokud počasí dovolí, můžete se vydat do ne-
dalekého městského parku Panská zahrada  Zde 
na vás čeká jezírko, dětské hřiště a taktéž interak-
tivní a edukativní naučná stezka s názvem EVVO, 
pojď si hrát  Díky jejím 12 tabulím se děti, ale i do-
spělí zábavnou formou opět něco přiučí  Nechybí 
pexeso, doskočiště, skládačky, solární zvukové 
panely či fotostěna  Určitě nevynechejte krátkou 
trasu po magických vsetínských osmičkách, kde 

narazíte třeba na 18  poledník východní délky  Po 
absolvování této trasy si za odměnu můžete vy-
zvednout certifikát v informačním centru  

A koho nebudou bolet nohy, vyrazí na obhlíd-
ku blízkého okolí, a  to na trasy naučných stezek, 
které ve Vsetíně začínají  Jednou z nich je NS Oko-
lím Vsetína, díky ní poznáte opravdu blízké okolí 
města, uvidíte i Valovu skálu, jež se řadí k nejvyš-
ším skalním útvarům na celém Valašsku  Další NS 
je Baťova, která je věnována T  Baťovi ml  a  pro-
chází lesy patřícími rodině Baťů  Po její trase se po-
díváte až na nejvyšší vsetínský vrchol Vsacký Cáb, 
kde stojí stejnojmenná turistická chata a v blízkosti 
se nachází i  jedno ze zastavení této NS – Cábské 
jezírko, které opravdu stojí za návštěvu  

Pro cyklonadšence město nabízí cyklostezku 
Bečvu, kde se vyřádíte nejen na kole, ale i  na in-
-line bruslích  Také můžete využít značené cyklo-
trasy a  ti zdatnější například Bike arénu Vsetín 
v místní části Semetín  Najdete zde traily různé dél-
ky i obtížnosti, takže si to užijí malí i velcí  V Semetí-
ně se nachází Arboretum, na 7ha ploše vás okouzlí 
téměř tisíc cizokrajných dřevin a rostlin  
Budeme se na vaši návštěvu těšit!

www.ic-vsetin.cz

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jak je vysoká zámecká vyhlídková věž ve 
Vsetíně? 
a) 25–40 m
b) 40–50 m
c) 50–60 m
2. Které z 20 míst na Valašsku je ve hře 
ukryto přímo ve městě Vsetíně?
a) místo č  16, chalupa se sušírnou ovoce
b) místo č  2, rozhledna Miloňová 
c) místo č  13, Svantovítova skála

? Své odpovědi nám posílejte  
do 15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Pět autorů správných odpovědí obdrží od města 
Vsetín zajímavé ceny.Poznejte Valašsko 

s medvědem Jurou
Tento rok probíhá na Valašsku regionální hra Poznáváme Valašsko. 
S touto dobrodružnou hrou budete mít s dětmi program na celé 
prázdniny! A navíc pokud nasbíráte plný počet razítek (tlapek), budete 
zařazeni do hlavního slosování o zajímavé ceny.

Cábské jezírko

EVVO, pojď si hrát (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) 

Bike arena Vsetín
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Správné odpovědi a výherci

Podmínky soutěží najdete na  
www.kampocesku.cz/vseobecne-podminky.
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením 
všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci 
soutěže do databáze pořadatele soutěže za účelem 
vyhodnocení a předání výher. Výherci budou 
informováni redakcí a výhry jim budou zadavatelem 
soutěže rozeslány do 15. dne v měsíci.

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání květen 2020

Turistické informační centrum Břeclav   U Tržiště 8, 690 02 Břeclav

Luděk Sládek
šéfredaktor

a) zámek Lednice, 18. století b) zámek Hluboká, rok 1870 c) zámek Sychrov, rok 1850

Poznáte místo na fotografii? Tajenku křížovky a odpověď na 

fotohádanku nám  

zašlete do 15. června  

z www.kampocesku.cz/souteze 

nebo na adresu redakce.  

Dvakrát tři autoři správných 

odpovědí obdrží mapu  

věnovanou vydavatelstvím  

Kartografie PRAHA. 

Soutěže za měsíc květen 2020.
Celkem došlo 1 997 odpovědí, 1 959 z internetu a 38 dopisů,  
z toho 1 173 žen a 824 mužů.
Edice ČT
otázka: Ve kterém městě se nacházejí dva velké pivovary, které jsou stále v dnešní době na sobě 

zcela nezávislé?

odpověď: a) České Budějovice

soutěžilo: 394 čtenářů; 276 správně; 118 špatně

výherci: J. Moosová, Sezimovo Ústí; J. Palan, Praha 10; M. Šmejkalová, České Budějovice

Tip na výlet do Kladna
otázka 1: b) Kladno 

otázka 2: a) kalhoty

otázka 3: c) do vesmíru raketou

soutěžilo: 433 čtenářů; 428 správně; 5 špatně

výherci: O. Stejskal, Choceň; M. Matysová, Liberec; P. Machačová, Hlubočky – Mar. Údolí; O. Ved-

ral, Železný Brod; J. Lípa, Rychnov nad Kněžnou; M. Kučerová, Plzeň; V. Chmelařová, Velké Meziříčí; 

T. Dostál, Kolín; P. Koželuha, Aš; M. Kadlečík, Novosedly

Kroměřížsko – region na pomezí Hané a Valašska
otázka: Ve kterém roce byly unikátní památky Kroměříže zapsány na Seznam světového kultur-

ního dědictví UNESCO?

odpověď: b) 1998

soutěžilo: 447 čtenářů; 442 správně; 5 špatně

výherci: P. Kolařík, Liberec; V. Kmínková, Děčín 6; P. Pecka, Vysoké Mýto

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?

odpověď: c) hrad Zvíkov, 1878

soutěžilo: 392 čtenářů; 361 správně; 31 špatně

výherci: L. Kolman, Brno; F. Samek, Blížkovice; H. Čermáková, České Meziříčí

Křížovka
…lidově nazývají Pustý hrádek 

soutěžilo: 331 čtenářů; 314 správně; 17 špatně

výherci: L. Jelen, Uherské Hradiště; D. Kubešová, Vrdy; F. Kulhán, Praha 10 

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
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16. ročník letního hudebního festivalu a mezinárodních houslových kurzů

KLÁŠTERECKÉ
HUDEBNÍ PRAMENY

2020

Letní hudební festival 

6. - 12. července 2020
Zámek Klášterec nad Ohří


