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Milí čtenáři,
o dubnu se říká, že ještě tam budem. Tedy 
za kamny. Ale řekněte sami, zmíněná 
kamna, tedy starodávná kachlová kamna 
s velkou chlebovou pecí, na které se líhá-
valo, jsou ty tam. Navíc už v téměř žádné 
domácnosti podobná nenajdete. Asi bude 
něco pravdy na tom, že starý pecař není 
doma a mladý to neumí. Hold tradiční 
řemesla se nám vytrácejí stejně, jako ta kamna. 

Protože stará pranostika stále platí a nikdo ji zatím nenahradil jinou, 
ve které by bylo zohledněno působení globálního oteplování, nezbývá 
nám, než si hledat ve studených časech teplé místo jinde. Ovšem 
nemyslím tím, že se musíme v dubnu odstěhovat do teplých krajin. 
Každá legrace něco stojí a to nemluvím o legraci někde na jihu pod 
palmami. Navíc pendlovat sem tam v době, kdy rostou ceny benzínu, 
by nás mohlo, mírně řečeno, položit.    

Řešením mohou být výlety za památkami. Tam nejspíš také nebude 
teplo, zvláště pak na hradech a tvrzích, zato většina z nich stojí na 
kopcích a cestou k nim se jistě zahřejete. Zato v lázních, tam teplo 
bývá. Duben je také měsíc, kdy v mnoha z nich světí prameny před 
sezonou. Tento obyčej pak doprovází všeliké lidové veselí, takže ani 
to nemusí být špatný tip na výlet. 

Naproti tomu hipoturistika může být z kategorie náročnějších. Ale nic 
není nemožné, i když se to může zdát. Výlety na koních jsou velkým 
lákadlem, proto také nové jezdecké stezky rostou doslova jako houby 
po dešti. Především díky velkému zájmu mladých a rodin s dětmi 
pak na takových stezkách vznikají jakési ranče, kde můžete pohodlně 
složit hlavu a kde bude postaráno i o vašeho miláčka. Pokud nemáte 
vlastního koně, nic se neděje. Koně vám tu půjčí a navíc vás naučí, 
jak ho řídit. 

Ve světle těchto možností se už duben nemusí jevit jako měsíc 
předurčený pouze k válení se za pecí. Naopak, stačí si jenom vybrat 
z bohaté nabídky možností, jak trávit volné dny. Potom bude duben 
přesně takový, jaký si ho uděláte. 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

Den všech bláznů
Asi vás nepřekvapím, když řeknu, že 1. duben je dnem, 
kdy se lidé už po staletí vyvádí aprílem. Povšimněte si ale 
jisté změny. Legrácek, taškařic a poťouchlostí na apríla je 
stále méně a méně. Proč to? Chybí nám snad smysl pro 
humor? Starosti naše vezdejší nám dávají zapomenout na 
mnohé dobré zvyky včetně apríla? Přitom někoho parád-
ně doběhnout právě na apríla je něco, co se vám může 
podařit tak maximálně jednou za rok.
Všechny tradice, a stejné to je také v případě apríla, mají svou historii. 
Věděli jste, že Angličané prvnímu dubnu říkají „den všech bláznů“, 
April Fool’s Day nebo All Fool’s Day? Traduje se, že o historicky 
první a opravdový apríl se u nás pokusil koncem 17. století jakýsi 
Bartoloměj Christellius. 

Obecně se soudí, že základní kámen této vtipné tradice položil trochu 
nechtíc sám velký Julius Caesar v roce 46 před Kristem. Rozhodl se 
totiž provést zásadní reformu tehdejšího kalendáře (odtud Juliánský 
kalendář). Z tohoto důvodu pak kolem 20. března začínaly slavnosti 
rovnodennosti, které vyvrcholily Novým rokem právě prvního dubna. 
Jak je u Italů dodnes zvykem, na Nový rok si dávají dárky pro štěstí, 
radují se a veselí. To by nebyli Francouzi, aby nepřišli s něčím jiným. 
Konkrétně prý král Karel IX. dal roku 1582 přeložit Nový rok na 
1. leden a po něm tak učinili i další panovníci. Obyčejný 1. duben 
se tak stal, ne hned, ale postupem času, dnem svátku všech bláznů 
a bláznivin. Tolik Ottova encyklopedie.

-lgs-

Ale něco mi tu nehraje. Pokud mám věřit „Ottovi“, pak král Karel IX. Fran-
couzský, který zemřel ve 14 letech (1560–1574) to stihnout nemohl. Mohl to 
stihnout král Karel IX. Švédský (1604–1611), nebo tím, kdo posunul kalendář 
byl následník zemřelého Karla IX., jeho bratr Jindřich III. (1574–1589)? Tak co, 
vy víte, kdo a kdy posunul Nový rok na 1. ledna? Své odpovědi nám můžete do 
25. 4. napsat na známou adresu redakce neb mailem na kam@baset.cz. Třem 
z vás věnuje mapu nakladatelství SHOCart.

Dobrý den všem do redakce!
Kdy bude nové číslo časopisu? Celá naše rodin-

ka se už těší – my dospělí na články, naše mrně na obrázky – a tak 
čekáme a čekáme a čekáme...
Marťule  10.32 – 4. 3. 2008

Dobrý den, 
budou někdy vyhodnoceny soutěže I–II? Na 
výsledky se těším už od půlky února a nic!?

ANONYM 12.44 – 3. 3. 2008 

Dobrý den, 
dík za odměnu v anketě v předchozím čísle. 

Tentokrát mně vznikly ale potíže způsobené tím, že jsem magazín 
Kam po Česku ještě minulý týden nemohl sehnat ani v Městském 
informačním centru v Přerově, ani na hlavním nádraží v Přerově. 
Byl jsem odkázán v obou případech na to, že březnové číslo bude až 
po 15. březnu. O víkendu jsem byl v místech kam „KAM“ nemohl 
zavítat ani náhodou, a tak se stalo, že jsem se k němu dostal dnes 
v pondělí 17. března v odpoledních hodinách. A s hrůzou jsem zjistil, 
že termín pro soutěže je 17. března!!!... Pokud jde o soutěže, myslím 
si, že čtenáři magazínu by nic nenamítali, kdyby termíny odeslání byly 
stanoveny vždy do konce měsíce a výsledky soutěží byly oznamovány 
ob jedno číslo, ba naopak by mnozí byli spokojenější, protože by měli 
více času na klidné pročtení článků i na řešení soutěží.
Ivo Zálešák, Přerov 

Vážení,
nemohu než souhlasit s tím, co píšete. Za 

zpoždění březnového čísla se všem čtenářům moc omlouváme. 
U termínu uzávěrek jednotlivých soutěží daného čísla došlo 
k omylu z naší strany. V příštích vydáních jsou již stanoveny na 
25. den aktuálního měsíce (dubnové vydání – uzávěrka soutěží 
25. 4. atd.). Zveřejňování výherců ob jedno číslo by ale nebylo 
šťastné řešení, protože následné rozesílání cen výhercům se tím 
pozdrží. To by nedělalo dobrotu, věřte mi. 

Pokud mohu poradit všem čtenářům, výherci soutěží jsou zveřej-
ňováni pravidelně na našich stránkách www.kampocesku.cz  ihned 
po zpracování zaslaných odpovědí,  stejně tak i nové příspěvky. 
Například u vydání I–II to bylo 1 850 odpovědí. Březnové vydání 
bylo na internetu zveřejněno 6. 3. 2008. To je sice výhoda pro 
čtenáře, kteří mají volný přístup na internet, ale není to nic platné 
čtenářům, kteří si chodí do infocenter pro magazíny. Uznávám, 
není to správné, a věřím, že nic podobného se v budoucnu 
nebude opakovat.

Všem našim čtenářům se jménem redakce omlouvám.
Luděk Sládek, šéfredaktor

www.kampocesku.cz
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Středověké hostiny a veselice
„U Sedmi Švábů“, jen pár kroků od Nerudovy ulice pod 
Pražským hradem, je to, jako by se zastavil čas Léta Páně 
1493 – rok po objevení Ameriky. Najdete zde první pravou 
středověkou krčmu v Praze s pokrmy a nápoji dle recep-
tů 15. a 16. století. Na požádání vám tu připraví i firem-
ní nebo privátní akci, která se stane pro vás i vaše hosty 
nezapomenutelným zážitkem.

Pro ty z vás, kteří si chtějí vychutnat středověk plnými doušky, je 
připraven pravý sedmišvábský hodokvas. Každý pátek večer tu od 
půl osmé zažijete hostinu s tuctem vybraných chodů, s pivem, vínem 
a nealkoholickými nápoji co hrdlo ráčí a se středověkým programem. 
Uvidíte půvabnou středověkou a divokou cikánskou tanečnici a budete 
žasnout nad odvahou plivače a polykače ohně. Za pouhých 980 Kč 
na osobu (děti od 10 do 15 let polovic) strávíte tři nezapomenutelné 
hodiny ve středověku se vším, co k tomu patří. Rezervace nutná!

Pravou českou zabijačku se všemi oblíbenými lahůdkami, jako je 
škvarkové sádlo, prdelačka, bílá a tmavá tlačenka, prejt s kysaným 
zelím, ovárek s křenem, vařený jazyk a játra, jitrničky a jelítka, řízečky, 
zabijačkový guláš, vepřové výpečky a další dobroty, si můžete vychutnat 
každou středu mezi 18. a 22. hodinou. Za pouhých 390 Kč na osobu 
vám budeme nosit jídla co hrdlo ráčí a k tomu vám ještě zahraje 
harmonikář tu vaši oblíbenou.

Jánský vršek 14 (roh Nerudovy 31)
Praha 1-Malá Strana
Tel.: +420 257 531 455 
E-mail: info@svabove.cz
www.svabove.cz

Středověká krčma U Sedmi Švábů

Není památka jako památka
Opravdu. Máme třeba památku zesnulých, tedy dušič-
ky, památku na někoho blízkého nebo také památku na 
vzteklého psa. Památkou, kterou mám na mysli dnes, je 
památkový objekt, který nám tu zanechali, mnohdy jako 
danajský dar, naši předkové. Ale jen si představte, co údrž-
ba takové památky stojí.

Možná také proto dnes máme tolik ohrožených památek. Důvodů 
je mnoho, ale tím nejhlavnějším asi budou peníze. Ono se řekne, 
koupím si zámek, ale pokud je to zámek na spadnutí, nečeká vás nic 
jiného než požádat pana Lorence a sehnat trámy, latě, hřebíky, tašky, 
cement, písek..., vyhrnout si rukávy a dát se do díla.

A jakoby nestačilo, že nám předci památky zanechali, stavěli je 
navíc často na docela nepřístupných místech. Když pominu zámky, 
ty většinou stojí na rovině, jsou tu ještě hrady a hradní zříceniny 
krásně zřícené. Dobré je, že k nim povětšinou vedou značené trasy, 
proto je nemusíme složitě hledat, ale proč vždycky po červené a do 
pekelného kopce?!

Když už ale jednou tady ty památky jsou, tak máme koukat, aby 
nějak vypadaly. A když už koukáme, aby vypadaly, měli bychom 
také koukat, aby vypadaly dobře, a ne, jak tomu v mnoha případech 
je, že vypadají jako domy hrůzy. Nejsem jistě sám, kdo v téhle zemi 
ví, jak ve státním rozpočtu na památky uškudlit nějaký ten peníz. 
Jen si ale představte ten poprask, když navrhnete, ať se zruší nějaké 
ministerstvo. Že by se tak ale ušetřilo peněz. 

Josef Grof Kresba: Marta Krátká



Hrad Karlštejn
Gotický hrad, založený v roce 1348, zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné posta-
vení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro 
uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních 
klenotů.

• První okruh – Historické interiéry dvou pater Císařského paláce a spodních podlaží 
Mariánské věže s cenným vybavením ze 14.–19. století. 

• Druhý okruh – Prochází východním křídlem Císařského paláce, Mariánskou a Velkou 
věží. Nabízí historicky nejcennější prostory hradu včetně Kaple sv. Kříže
(1. 6.–31. 10.). 

• INFOPANEL prohlídek hradu – 1 sloupec = začátky prohlídek; 2 a 3 sloupec = výkla-
dové jazyky; 4 sloupec = návštěvnický okruh; 5 sloupec = počet volných míst v pro-
hlídce; 6 sloupec = název objednané skupiny. Aktualizace 
každých 10 sekund.

• Královský průvod (7. 6.) – Královský průvod z Prahy na 
Karlštejn aneb Cesta Karla IV. s korunovačními klenoty.

• XII. Karlštejnské vinobraní (27.–28. 9.) – Dvoudenní 
slavnost vína s bohatým programem za přítomnosti císaře 
a krále Karla IV. a jeho dvora.

Zámek Konopiště
Navštivte honosné sídlo následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este, 
který díky svému bohatství a sběratelským vášním doslova naplnil zámek vzácnými sbírkami 
a uměleckými předměty. Nabízíme tři prohlídkové okruhy – každý je jiný, každý má své osobité 
kouzlo.

1. okruh – Reprezentační salóny, kde bývaly ubytovávány vzácné návštěvy, např. německý císař 
Vilém II. Zajímavostí je Velká lovecká chodba s 900 trofejemi (F. F. d´Este ulovil za svůj život 
300 000 kusů zvěře).

2. okruh – Nejstarší část zámku vybavená mnohými sbírkami, kterým vévodí unikátní sbírka 
zbraní, patřící k největším v Evropě. Součástí této trasy je i orientální harém. 

3. okruh – Jedinečné nahlédnutí do soukromého bytu F. F. d´Este 
a jeho rodiny, kde společně vedli šťastný a harmonický život.

Další expozice – Muzeum sv. Jiří, střelnice, výstava „Ve službách arci-
vévodské rodiny“. Nezapomeňte navštívit zámecký park s Růžovou 
zahradou a skleníky.

Zámek Březnice
Počátky malebného březnického zámku sahají do první poloviny 13. století. Jeho vznik je spo-
jen s jedním z nejstarších českých rodů, s rodem Buziců. Původně gotická tvrz byla přestavěna 
v pol. 16. stol. na renesanční zámek. 

• Expozice – přibližují historii jednotlivých šlechtických rodů a umělecké slohy od renesance 
až po 19. století. 

• Oživené prohlídky zámku (2.–3. 8.) – pásmo dramatických, šermířských a tanečních vystou-
pení v rámci prohlídek objektu.

• Pronájem prostor – je možný od dubna do října (interiéry – výstavní 
sál, hudební sál; zámecká kaple – pro církevní svatební obřady; exte-
riéry – část parkánové zahrady, část zámeckého parku).

• Jízda kočárem v zámecké oboře – v létě a za dobrého počasí je možno 
využít nabídky jízdy kočárem – více na www.kone-jor.cz.

• Pivovar Březnice – datum jeho založení spadá do let 1506–1512. 

Zámek Žleby
Původně gotický hrad z doby před rokem 1289, znovu postavený po zničení husity do polovi-
ny 15. století. Dnešní romantickou podobu získal v letech 1849–1868. 

•  Informace – Součástí prohlídky II. okruhu jsou prodejní výstavy Sdružení výtvarníků ČR 
ve sklepeních zámku.

•  Zámecký park – Najdete zde zoopark s bílými jeleny, dravými ptáky, černou i domácí zvěří 
(není provozován správou zámku). Kontakt: Mobil: +420 737 811 545.

•  Doplňkové služby – Bezplatné objednávky stravování po předchozí domluvě, informace 
o spojích, okolních památkách a místních akcích.

Otevírací doba:  
IV a X: 9.00–16.30, pouze pro objednané skupiny 
V–VI: 8.00–17.30 
VII–VIII: 9.00–18.30 
IX: 9.00–17.30 
Polední přestávka: 12.15–12.45 

Brány památek se otevírají...

Státní zámek Žleby
285 61  Žleby
Tel.: +420 327 398 121
E-mail: zleby@stc.npu.cz
www.zamek-zleby.cz

Státní hrad Karlštejn

267 18  Karlštejn
Tel.: +420 311 681 617, 
        +420 311 681 695
E-mail: karlstejn@stc.npu.cz 
www.hrad-karlstejn.cz

Státní zámek Konopiště
256 01  Benešov
Tel.: +420 317 721 366
Mobil: +420 602 349 068
E-mail: konopiste@stc.npu.cz
www.zamek-konopiste.cz

Státní zámek Březnice
Zámecký obvod 24
262 72  Březnice 
Tel./Fax: +420 318 682 179 
Mobil: +420 602 478 498
E-mail: breznice@stc.npu.cz
www.zamek-breznice.cz 



Zámek Jemniště
• Prohlídky – zámek je otevřen od 22. 3.
• Zajistíme pro vás svatební obřady, včetně hostin, zásnuby, společenské akce a rauty, firemní akce 

nebo školení.
• Sternbergská kuchyně – kulinářské speciality z rodinných receptů Sternbergů
• Ubytování – Apartmán Terezie napravo od vstupní brány (2 osoby); Apartmán František nalevo od 

vstupní brány (2 osoby); Apartmán Rainer je situován v levém křídle zámku (2 osoby + 1 přistýlka). 
Vybavení odpovídá standardu 3 až 4 * 

Otevírací doba:
22. 3.–31. 5.: so, ne, svátky 9.00–16.30
VI, IX: denně 9.00–17.30
VII, VIII: denně 9.00–18.30
X: so, ne, svátky 9.00–17.30
XI, XII: so, ne, svátky 9.00–16.30

Hrad Český Šternberk
Zveme vás k návštěvě jednoho z nejstarších hradů na našem území, jehož stavební vývoj 
sahá od pozdně gotických přestaveb, zdokonalujících obranný systém, až po honosné raně 
barokní úpravy interiérů pro účely pohodlného obývání.

Pořádané akce:
31. 5.–1. 6. Dětské prohlídky – každou celou hodinu, výklad upraven pro rodiny s dětmi.
25.–26. 10. Putování šternberskou historií – netradiční prohlídky v kostýmech s doprovod-
ným programem.

Otevírací doba:
IV a X: víkendy a svátky 9.00–17.00
V a IX: denně mimo pondělí 9.00–17.00 
VI–VIII: denně mimo pondělí 9.00–18.00 
Předem objednané skupiny mohou navštívit
hrad celoročně.

Hrad Český Šternberk
257 27  Český Šternberk 1
Tel.: +420 317 855 101
E-mail: info@hradceskysternberk.cz
www.hradceskysternberk.cz 

Zámek Jemniště

257 01  Jemniště 1, Postupice
Tel.: +420 317 796 212
E-mail: zamek@jemniste.cz
www.jemniste.cz

Ing. Jerome 
Colloredo-Mannsfeld

263 01  Dobříš č. p. 1
Tel.: +420 318 521 240
E-mail: info@zamekdobris.cz
www.zamekdobris.cz

Zámek Loučeň
Historické interiéry zámku Loučeň (11 km sev. od Nymburka) byly otevřeny teprve 
v červenci loňského roku. Informace o jejich atraktivnosti se ovšem rozšířila velmi 
rychle: už v polovině září přivítal zámek 25 000. návštěvníka. V kombinaci s jedi-
nečným souborem bludišť a labyrintů se zámecký areál Loučeň stane bezpochyby 
i výletním hitem roku 2008.
 

NEJ zámku Loučeň:
1. Největší soubor labyrintů a bludišť ve střední 

Evropě
2. Dvě atraktivní expozice v jediném zámku
3. Prohlídky s kostýmovaným komorníkem,   

oživlý zámek
4. Velké akce pro veřejnost každou první sobotu v měsíci
5. Zámecký hotel s kongresovým sálem

Zámek Dobříš
• Celoroční provoz. 
• Expoziční trasa 11 pokojů ve stylu rokoka a klasicismu.
• Zrcadlový sál – 220 m2 s freskovou výzdobou od Jana Petra 

Molitora.
• Francouzský park – perla mezi zahradami v ČR.
• Nový **** hotel v areálu zámku (22 lůžek včetně svatebního 

apartmá).
• Pořádání svatebních obřadů.

Brány památek se otevírají...

289 37  Loučeň 
Tel.: +420 325 585 228 
E-mail: infocentrum@zamekloucen.cz 
www.zamekloucen.cz

Infocentrum Zámek Loučeň



463 34  Hrádek nad Nisou
Tel.: +420 482 724 301
E-mail: grabstejn@liberec.npu.cz
www.grabstejn.cz

Správa hradu Grabštejn

Státní hrad Bezděz
• někdejší královský hrad, jedna z našich 

nejvýznamnějších gotických památek
• cenné architektonické detaily v hradní kapli, 

královském a purkrabském paláci
• z velké věže je jedinečná vyhlídka do širokého 

okolí

Otevírací doba:
IV: so, ne a svátky 10.00–16.30
V–IX: út–ne 9.00–16.30
X: so, ne a svátky 9.00–15.30

Státní hrad a zámek Frýdlant
• středověký hrad a renesanční zámek
• v interiérech jsou k vidění upomínky na 

Albrechta z Valdštejna i další majitele 
• zajímavosti: původní dochovaná koupelna 

a kuchyně, sbírka dýmek 

Otevírací doba:
V a X: út–ne 9.00–15.30
V, VI, IX: út–ne 9.00–16.00
VII, VIII: út–ne 9.00–16.30

Stání hrad Grabštejn
• původní hrad ze 13. století, veřejnosti byl 

poprvé zpřístupněn v roce 1993
• unikátní je renesanční kaple sv. Barbory 

s bohatou malířskou výzdobou ze 16. století
• hradní věž nabízí vyhlídku po okolí

Otevírací doba:
IV–X: út–ne 9.00–16.30

Státní zámek Hrubý Rohozec
• zámek s dlouhou historií a bohatým 

stavebním vývojem nabízí k prohlídce na 
dvacet místností

• mezi nejkrásnější prostory patří knihovna 
a novogotická jídelna 

• kuriozitami jsou obrazy „alegorie života 
muže“ a „alegorie života ženy“ ze 
17. století

Otevírací doba:
IV, X: so, ne, svátky 9.00–16.00
V–IX: út–ne 9.00–17.00

511 01  Turnov
Tel.: +420 481 321 012
E-mail: hrubyrohozec@liberec.npu.cz
www.hruby-rohozec.cz

Správa zámku Hrubý Rohozec

471 62  Okna
Tel.: +420 487 873 131 
Mobil: +420 606 649 807
E-mail: bezdez@liberec.npu.cz
www.hrad-bezdez.cz

Správa hradu Bezděz

Brány památek se otevírají...

464 01  Frýdlant v Čechách
Tel.: +420 482 312 130
E-mail: frydlant@liberec.npu.cz
www.zamekfrydlant.cz

Správa hradu a zámku Frýdlant

www.npu.cz



Státní zámek Lemberk
• zámek vznikl přestavbami hradu, na němž žila sv. Zdis-

lava z Lemberka
• velikou zajímavostí a vzácností je černá kuchyně ze 

17. století 
• kromě zámeckých interietů lze navštívit muzeum 

sv. Zdislavy a expozici moderního skla

Otevírací doba:
IV, X: so, ne, svátky  9.00–15.00
V, VI, IX: út–ne 9.00–16.00
VII, VIII: út–ne 9.00–16.30

Státní zámek Sychrov
• novogotický zámek, letní sídlo 

francouzského rodu Rohanů
• interiéry jsou zařízeny původním 

nábytkem, doplněné bohatou 
řezbářskou výzdobou

• u zámku rozsáhlý anglický park 
s vzácnými dřevinami

Otevírací doba:
IV, IX, X: po–ne 9.00–15.30
V–VIII: po–ne  9.00–16.30
XI–III: po–ne 10.00–14.00

Státní hrad Trosky
• bizarní zřícenina gotického hradu ze 14. století, 

ikona Českého ráje
• stavba situovaná na dvou čedičových skálách 

učinila z Trosek nedobytný hrad 
• prohlídka také nabízí neopakovatelnou vy- 

hlídku z věží Baba a Panna

Otevírací doba:
IV, X: so, ne, svátky 9.00–16.00
V–VIII: út–ne 8.30–17.30
IX: út–ne 9.00–16.00

463 44  Sychrov
Tel.: +420 482 416 011
E-mail: sychrov@liberec.npu.cz
www.zamek-sychrov.cz

Správa zámku Sychrov

512 63  Rovensko pod Troskami
Tel.: +420 481 313 925
E-mail: trosky@liberec.npu.cz
www.trosky.cz

Správa hradu Trosky

471 25  Jablonné v Podještědí
Tel.: +420 487 762 305
E-mail: lemberk@liberec.npu.cz
www.szlemberk.xf.cz

Správa zámku Lemberk

Státní zámek Zákupy
• zámek sloužil jako letní rezidence bývalého císaře Ferdi-

nanda I. 
• v zámecké kapli se oženil František Ferdinand d´Este 

s hraběnkou Žofií Chotkovou
• interiéry s luxusním zařízením a nástropními malbami od 

J. Navrátila 
• zajímavosti: osobní výtah císaře, 

barokní zahrada, anglický park a medvědi v zámeckém 
příkopu

Otevírací doba:
IV, X: so, ne, svátky 9.00–15.00
V–IX: út–ne 9.00–16.00

471 23  Zákupy
Tel.: +420 487 857 278
E-mail: zakupy@liberec.npu.cz
www.npu.cz

Správa zámku Zákupy
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Jezdecký klub: Doubravická 194, 415 15  Teplice;
Tel.: +420 721 533 195                                  www.jkteplice.wz.cz
Ekofarma Babiny: tematické vyjížďky na koni, exkurze s ochut-
návkou BIO potravin, lázně pro koně a ubytování, 
403 23  Homole u Panny 7; Tel.: +420 606 611 919 
                                                               www.ekofarma-babiny.cz
Farma Třebušín – Zababeč: pobyt i s vlastním koněm, Třebušín 
143, 412 01 Litoměřice; Tel.: +420 731 523 469  
+420 603 825 652,                                 www.farmazababec.wz.cz
Ranč 3V Třebušín: výuka jízdy na koních, sportovní příprava 
jezdců a koní, vyjížďky na koních, výlety a putování, Třebušín 52, 
412 01 Litoměřice; Tel.: +420 416 797 468, +420 723 073 073    
                                                                            www.trebusin.eu
Jezdectví na Litoměřicku: MaM, 411 15  Chodovlice 57, 
Tel.: +420 416 594 245; Kamenná stáj, 403 27  Čeřeniště 32; 
Tel.: +420 605 184 072                                  www.cereniste.wz.cz 
Westernový ranč MONTY, 412 01  Hlinná; 
Tel.: +420 606 525 727                                     www.litomerice.cz
Hipodrom Most – jízdárenská výuka pro začátečníky i pokročilé, 
vyjížďky do přírody, skokové hodiny, příprava na zkoušky základ-
ního výcviku, hipoterapie; Velebudice 213, 434 01 Most; 
Tel.: +420 607 564 224                                     www.hipodrom.cz
Ranč U Matěje – areál KODA, s. r. o.: Blatno 118,
430 01 Chomutov; Tel.: +420 474 683 216, +420 474 624 003     
                                                                         www.rancumateje.cz
Zelený Ranč: Chomutov; 
Tel.: +420 776 638 077, +420 777 273 901  
                                                               www.chomutov-mesto.cz
Penzion Selský dvůr a Hospodářský dvůr: Pernštejn; 
Tel.: +420 474 319 410                                www.selsky-dvur.com
Centrum aktivního odpočinku
 – Jezdecká společnost Na Špičáku: Mikulovice 57, 432 01 
Kadaň; Tel.: +420 737 177 432, +420 732 762 789      
                                                                               www.agrorelax.cz
Klub Rosinanta: Stroupečská ulice, 438 01  Žatec
                                                                         www.mesto-zatec.cz
Jezdecký oddíl Straškov: Straškov; Tel.: +420 416 871 188  

www.roudnicenl.cz

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je 
z koňského hřbetu. Dovolená na rodinné 
farmě, kde se kromě projížděk o vás posta-
rají jako doma, koňské závody na Hipo-
dromu v Mostě, denní projížďky na vašem 
vlastním koni, které vám udělají dobře na 
těle i na duši, to vše u nás naleznete. 

Na malebném kopci nad 
městem Pernštejn se roz-
kládá agroturistický are-
ál Penzion Selský dvůr 
a s ním nově otevřený 
Hospodářský dvůr. Obě 
ubytovací kapacity spadají 
do čtyřhvězdičkové katego-
rie. Novostavba penzionu 
v alpském stylu s restaurací 
nabízí útulné ubytování, 
v sousedství pak i devět 
příjemných dvoulůžkových 
chatek. Loni v červenci se 

k celé kapacitě připojil nedaleký Hospodářský dvůr s apartmány. Zde 
budete mít možnost být s přírodou opravdu v těsném kontaktu. Přímo 
pod apartmány jsou ve stájích ubytováni koně, a návštěvník tak bude 
moct nejen se na koni projet, ale také se seznámit s dalšími činnostmi, 
které chov koní zahrnuje a vyžaduje. Bližší informace naleznete na 
www.selsky-dvur.com nebo na telefonu +420 474 319 410. 

Natura Rumburk: Šluknovská 181/40, 408 01 Rumburk; 
Tel.: +420 412 332 581                                       www.rumburk.cz
Usedlost Na Stodolci: stáje s jezdeckými koňmi jak pro zkušené 
jezdce, tak i pro začátečníky a děti; Tel.: +420 412 381 028, 
+420 602 321 828; rezervace jízd a výcviku na koních: Vojtěch 
Novák; Tel.: +420 731 118 229                          www.nastodolci.cz
Jezdectví – jízdárna Všemily: Všemily 110, 407 16  Jetřichovice; 
Tel.: +420 412 555 353                            www.jizdarna-vsemily.cz
Jezdecký klub Krupka: Mírové nám. 46/33, 417 42  Krupka; 
Tel.: +420 417 852 523                                   www.jk-krupka.ic.cz
TJ Tatran Ústí nad Labem: jezdecký areál na Bukově, vyjížďky na 
koních; Na Valech 9, 400 01  Ústí nad Labem; 
Tel.: +420 472 743 081                      www.tjtatran.webzdarma.cz

Ústeckým krajem – cvalem!

Velká Hradební 3118/49
400 02  Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
E-mail: info@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
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Tak jako každý rok i letos se na jeden květnový 
víkend vrátí děčínský zámek a jeho okolí o něko-
lik staletí zpět, aby místní obyvatelé i návštěvníci 
města mohli na vlastní kůži prožít jeden den po 
boku hraběte Maxmiliána Thuna. Oproti minulým letům se 
můžete těšit na ještě bohatší doprovodný program a řadu 
známých a populárních osobností.

Čtvrtek 15. května
37. ročník Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2008
Celostátní přehlídka amatérského divadla Divadelní Děčín – Třebíč 
(až do neděle 18. 5.)
 
Pátek 16. května
18.00 Poutní mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého v Chrástu 
19.00 Galavečer s vyhlášením vítězů Děčínské kotvy – výstava až 
do neděle
21.00 Historický průvod
22.00 Ohňostroj
22.30 Živý koncert – Peter Paul a Queenamia
 
Sobota 17. května
Smetanovo nábřeží:
Hudební festival Labe, vystoupí Lucie Bílá, No Name, Pražský 
výběr II., Ivan Mládek, Jumping Drums 
Zámek:
9.00 Otevření zámku pro veřejnost 
9.15 Odjezd hraběcího kočáru od budovy muzea v Podmoklech 
10.00 Slavnostní příjezd hraběcího páru na zámek 
11.00 Děčínská kotva 2008 – výstava
12.00 Hraběcí audience na hlavním zámeckém nádvoří 
13.00 Bitva v Medvědím příkopu – zámecká garda 
14.00 Pohádka O Sněhurce – divadelní představení 

14.30, 15.30 Tanec pro hraběte/hra-
běnku – soubor historického tance 
Villanella 
15.00 Collegium Verbascum – kon-
cert dobové hudby 
16.00 Pohádka O kohoutkovi a sle-
pičce – divadelní představení 
17.00 Guitar Arte Trio – kytarový 
koncert 
 
Neděle 18. května
Adrenalin Challenge:
Extreme travers (přelanění kaňonu 
Labe ve výšce cca 100 m), rope down 

(slaňování ze zámku na pravý břeh Labe), rope ladder (provazový žebřík 
na Tyršův most), hook jumping (volný pád z mostu do pendlu), bungee 
running (běh na gumovém laně), jet ski (slalom na vodním skútru)
Nedělní festival:
X-let to die, Sedmá vlna, The Chruščov, Navigators, Skyline 

Zámek:
10.00 Otevření zámku pro veřejnost 
10.30 Pohádka O Palečkovi – divadelní představení 
11.00 Soli Deo – koncert historické hudby 
11.30 Tanec pro hraběte – soubor historického tance Villanella 
12.00, 14.00, 16.00 Pohádka – divadelní představení 
12.30, 15.00 Muzikál Thun – autorské hudební představení žáků 
ZŠ Na Stráni
13.30 Bitva v Medvědím příkopu – zámecká garda 
14.30 Tanec pro hraběnku – vystoupení souboru Villanella 
17.00 Slavnostní odjezd hraběcího páru ze zámku a ukončení trhu 
 
23.–24. května
Bambiriáda – Smetanovo nábřeží (pátek + sobota)
Český pohár ve streetballu – atraktivní soutěže pro hráče a diváky, 
exhibice špičkových českých sportovců a interpretů, freestyle, footbag, 
bike trial, breakdance, aerobic, karate, cheerleaders, DJ´s – hip hop, 
vodní skútry a mnohé další (sobota)

Změna programu vyhrazena.

Městské slavnosti májové v Děčíně

Dlouhá jízda 1253
405 01  Děčín
Tel.: +420 412 518 905
E-mail: info@zamekdecin.cz
www.zamekdecin.cz

Zámek Děčín

Foto: Zdeněk Čvančara
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Má cesta vedla do dalších táborů v Hamburku a v Bergen-Belsenu, 
kde nás osvobodila britská armáda. Takové štěstí ale neměli mí rodiče 
a sestra, kteří zahynuli v plynové komoře.“ 

Jaký byl Váš návrat do poválečného Československa?
„Do Československa jsem se vrátila až v létě 1945 a skoro tři roky 
se léčila. Pak jsem začala externě studovat střední školu, po maturitě 

vystudovala obor něm-
čina-čeština na FF UK 
a během studia jsem se 
také provdala. Učila jsem 
například na jedenácti-
letce v Čáslavi, na Jazy-
kové škole v Praze, ale 
posledních skoro dvacet 
let na katedře překlada-
telství a tlumočnictví FF 
UK. V 60. letech jsem 

doprovázela i s dětmi manžela při jeho pracovních pobytech v Dubně 
u Moskvy a v Ghaně. Sama jsem pracovala 5 semestrů jako lektorka 
češtiny na univerzitě v Uppsale. Nyní už jsem dávno v důchodu 
a překládám. S manželem žijeme 53 let, máme dvě dcery, syna a šest 
vnoučat.“
  
Můžete nám ještě říct, čím je a čím se zabývá Terezínská iniciativa?
„Terezínská iniciativa je sdružením bývalých vězňů terezínského ghetta, 
židovských vězňů dal-
ších koncentračních 
táborů a jejich potom-
ků. Naše sdružení jsme 
založili v roce 1990, 
protože do té doby se 
o terezínském ghettu 
prakticky nemluvilo 
a o osudu českých Židů 
toho bylo známo dost 
málo. Naším cílem je 
zachovávat památku 
těch, kdo nepřežili, působit na mladé lidi, informovat je o tom, co 
byl holocaust, a také pomáhat našim členům, kteří se ve stáří leckdy 
dostávají do obtížné situace.“

Paní Lieblová, děkuji Vám za rozhovor.
Luděk Sládek

Doktorka Dagmar Lieblová, rodačka z Kut-
né Hory, vyrůstala v České ulici do svých 
třinácti let. Ale na rozdíl od mnohých svých 
spolužáků měla dětství více než pohnuté. Toto je příběh 
Danušky z Kutné Hory.

Paní Lieblová, jak vzpomínáte na dobu před rokem 
1942?
„Jak už bylo řečeno, narodila jsem se v Kutné 
Hoře, kde byl můj otec praktickým lékařem. Žili 
jsme šťastně a spokojeně až do června 1942, kdy 
jsme byli všichni, to je mí rodiče, mladší sestra, 
babička a já, deportováni do Terezína.“   

Co si vybavíte, když se řekne Terezín?
„V Terezíně byli muži ubytováni odděleně od žen. Z počátku jsem 
bydlela s maminkou v ženských 
kasárnách, ale zanedlouho jsem 
se přestěhovala do tzv. dívčího 
domova mezi stejně stará děv-
čata. Přes den jsme pracovaly 
v zahradě, po večerech se pak 
učily. Jídla bylo málo, trpěly 
jsme avitaminózami a nejrůz-
nějšími infekčními chorobami. 
Navíc jsme vedly každodenní 
boj s nepříjemným hmyzem. Ale přesto, nebo možná právě proto jsme 
měly spousty jiných zájmů. Zajímala nás poezie, hudba, literatura 

a také jsem navázala přátelství, kte-
rá přetrvala až do dneška. Nejhorší 
ovšem byl neustálý strach z trans-
portů na východ. Z naší rodiny 
odešla do jednoho z nich jako 
první babička, na podzim 1942. 
My ostatní pak v prosinci 1943 
do Osvětimi-Birkenau.“

Co bylo s Vámi dál?  
„Po příjezdu do Osvětimi jsme 
byli umístěni do tzv. rodinné-
ho tábora. Hned  první noc 
nám vytetovali čísla a přišli 
jsme o všechny své věci. Zane-
dlouho k nám začaly pronikat 
zvěsti o plynových komorách. Jen v březnu 1944 bylo posláno do 
plynu téměř 4 000 lidí z našeho tábora (také můj bratranec Tomášek 
Reitman), kteří přijeli do Birkenau před půl rokem. Půl roku po našem 
příjezdu byli vybráni všichni práceschopní, ženy i muži, na práce pro 
potřeby Reichu. Náhodou jsem se mezi ony „vyvolené“ dostala i já. 

Osud vepsaný do vzpomínek

www.pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín

Jáchymova 3, 110 00  Praha 1 
Tel.: +420 222 310 681
E-mail: terezinskainiciativa@cmail.cz

Terezínská iniciativa

Dr. Julius Fantl, Irena Fantlová, 
rozená Reitmanová, s dcerou Dagmar (1931).

Dagmar s rodiči a sestrou Ritou 
v Tatranské Lomnici. Vlevo Marie Marková (1936)

Lázně Velichovky, Dagmar, Rita 
a bratránek Tomáš Reitman (1938).

Dagmar po návratu do Kutné Hory (1945).

Dagmařina rodina, zleva dcera Zuzana, dole syn Martin, 
vlevo dcera Rita a manžel Petr (1980).
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Zlatá svatba manželů Lieblových (2005).
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel byl postaven kolem r. 1318. V době 
husitských válek byla zničena jeho věž a troj-
lodí. S obnovou se začalo až po r. 1452. 
V 80. letech 19. století byl přestavěn v pozdně 
gotickém stylu. Bombardování města v dub-
nu 1945 vážně narušilo základy chrámové 
věže a od té doby je věž vychýlena od kolmé 

osy téměř o 2 m. Domi-
nantou je oltář se skleněnou 
nohou, který reprezentuje 
umění 20. století. 

Kamenný krucifix s Maří Magdalenou
Je umístěn při závěru presbytáře kostela Nanebevzetí 
Panny Marie mezi dvěma opěráky. Stál v letech 
1721–1874 na vrcholu mostního oblouku přes 

řeku Bílinu (v dnešní době upravený most 
k rondelu pod Větruší) spolu se sv. Janem 
Křtitelem, sv. Barborou, sv. Annou a sv. Ja-
nem Nepomuckým. U paty Ukřižovaného 
v tradiční podobě je umístěna prostovlasá 
postava klečící sv. Maří Magdaleny.

Kostel apoštola Pavla (Červený kostel)
Novorománský kostel postavili ústečtí 
protestanti, vysvěcen byl r. 1906. Stavba 
je pozoruhodná ozdobnou cihlovou fasá-
dou, užitím betonových prefabrikátů na 
klenbu lodi a stylově jednotným vnitřním 
vybavením. Z původních tří kostelních 
zvonů zbyl pouze největší, s vyobrazením 
Martina Luthera.

Kostel sv. Barbory – Dubice
Protestantský kostel sv. Barbory v Dubicích 
z roku 1579 se tyčí na vysoké plošině ve 
výšce 340 m n. m., odkud je nádherný 
výhled na údolí Labe a na tzv. Bránu Čech 
(Porta Bohemica). 

Valdštejnské slavnosti v Litvínově
Město Klášterec nad Ohří se od letošního roku 
může pyšnit novým lázeňským areálem Evženie, 
který láká mnohé turisty. Rozsáhlá rekonstrukce 
trvala několik let a letos konečně dojde ke slav-
nostnímu otevření. Lázně Evženie budou léčit 
pacienty s nemocemi cévního ústrojí a pohybového apa-
rátu. Dále se zaměří na relaxační pobyty typu wellness.

17. května se v lázeň-
ském areálu konají 
slavnosti k zahájení 
první lázeňské sezony 
v Klášterci nad Ohří. 
Tento den budou 
odkryty vrty minerál-
ních pramenů s kovo-
vými kryty od místní-
ho uměleckého kováře 

Karla Melouna. Nejstarší z kláštereckých minerálních pramenů, pra-
men Evženie, byl objeven již v roce 1883. Příběh o jeho nalezení nám 
zahraje místní divadelní společnost Klas. Lázeňské slavnosti s mnoha 
zajímavými atrakcemi ozdobí hudební vystoupení oblíbené skupiny 
Spirituál Kvintet. Minerální prameny „posvětí“ svými houslemi známý 
virtuos Jaroslav Svěcený. Ten s měs-
tem Klášterec nad Ohří spolupra-
cuje již několik let na každoročním 
červencovém festivalu Klášterecké 
hudební prameny, o kterém se blíže 
dočtete v červnovém vydání.

Klášterecké lázně před otevřením

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

Klášterec nad Ohří

Přivítejte zakladatele litvínovské manufaktury 
na výrobu sukna Jana Josefa Valdštejna.
30. dubna
Areál Loučky
19 hod. Ewa Farna, Wanastowi Vjecy
1. května 
9–10 hod. Průvod městem v dobových kostýmech 
Zámecký park
9–18 hod. Jarmark, dobové hry pro děti
10 hod. Vítání knížecí rodiny
11–13 hod. Historický šerm, sokolníci, dělostřelci, praporečníci
14 hod. Saxofon band ZUŠ, Sirény ZUŠ
16 hod. Maradona jazz
18 hod. Fleret a Jarmila Šuláková 
Nádvoří zámku
14 hod. Princezna na hrášku (pohádka)
17 hod. Stráníci (folk) 
Galerie Radniční sklípek
10–19 hod. 
V. Richterová – PET ART

nám. Míru 11, 436 91  Litvínov
Tel.: +420 476 767 600 
E-mail: info@mulitvinov.cz
www.mulitvinov.cz
Informační turistická služba
Tel.: +420 476 111 790

Městský úřad Litvínov

Hradiště 9, 400 01 Ústí nad Labem
Tel./Fax: +420 475 220 233
E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

Informační středisko města 
Ústí nad Labem

Ústecké kostely
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mého pivovaru Plzeňský Prazdroj – to je zážitek, který nám jiné 
pivovary nenabídnou.
Úplně jiné kouzlo má Plzeň pro děti – na počátku turistické sezony 
otevře své brány i Muzeum strašidel. Najdeme jej v suterénních pro-
storách hotelu Central, postaveného na místech původního zájezdního 
hostince. Historické sklepy se staly domovem strašidel z plzeňských 
pověstí. Potkáme tu nejen Jíkala, Černou paní či Radouše, ale také 
velblouda, který se dostal i do plzeňského znaku.
Z náměstí se děti i jejich rodiče poho-
dlně dostanou výletním vláčkem do 
plzeňské zoo. K nejoblíbenějším expo-
zicím, výběhu medvědů, Dinoparku 
a venkovskému statku Lüftnerka, na 
jaře přibyly nové – Madagaskarský 
pavilon s roztomilými opičkami či 
expozice afrických kopytníků a exklu-
zivní Sonorská poušť.

Školám, dětským kolektivům i rodi-
nám jsou určeny Výlety s velbloudem 
Bartolomějem – podrobné místo-
pisné informace, tipy a návrhy tras 
osmi výletů najdete na www.plzen.eu 
– turista – tipy na výlet – výlety s Bar-
tolomějem. Kolektivy i rodiny, které 
absolvují několik výletů, se mohou 
zapojit do soutěže o plzeňského vel-
blouda Bartoloměje. Nabídku výletů doplňuje zajímavý produkt 
Divadla Alfa, Pivovarského muzea a plzeňské zoo s názvem 

Na školní výlet do Plzně bez starostí.

Každý cestovatel vám potvrdí, že nejlep-
ší způsob, jak poznat neznámé místo, 
je najít si nejvyšší bod a rozhlédnout se 
z něj. V Plzni je jím dodnes věž katedrály sv. Bartoloměje 
– měří rovných 102,6 m – a je tak nejvyšší v České republice.  

Zkusme vystoupit na její ochoz a uvidíme Plzeň v celé kráse – ze 
změti střech vystupuje na jihozápadě Velká synagoga, třetí největší 
na světě. Na západní straně dohlédneme až k nedaleké zoologické 
a botanické zahradě. Sever města lemují rozsáhlé lesy a na východní 
straně se z věže podíváme přímo do areálu plzeňského pivovaru. Jako 

na talíři před námi leží i historické objekty 
na náměstí a v jeho okolí – františkánský 
klášter, renesanční radnice, měšťanské 
domy, barokní budova biskupství či repre-
zentativní budovy Západočeského muzea 
či Divadla J. K. Tyla.
Když už známe nejdůležitější orientační 
body, nahlédněme do několika historických 
objektů. Skvostný interiér katedrály sv. Bar-
toloměje ukrývá nejcennější poklad města 
– plzeňskou madonu, jednu z nejkrásnějších 
českých gotických soch. Atmosféra středo-
věku na nás dýchne i  ve složitém labyrintu 
chodeb a sklepů Plzeňského historického 
podzemí. A což teprve návštěva světozná-

Kam na výlet? Přece do Plzně!

nám. Republiky 41, 301 16  Plzeň
Tel.: +420 378 035 330; 
Fax: +420 378 035 332
E-mail: info@icpilsen.cz
www.plzen.eu, www.pilsen.eu

Informační centrum 
města Plzně 
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Říká se, že každý správný mlýn by měl mít svého vodníka. 
Zda-li tomu tak opravdu je, se můžete přesvědčit, když se 
vydáte na výlet do šumavského Podlesí. Tam v obci Hoslo-
vice stojí na břehu malého potoka starý mlýn. 

Na první pohled připomíná dobu dávno minulou, a aby ne, když 
první zmínka o tomto mechanickém vodním díle pochází z roku 
1654. Navíc podle archivních záznamů (1352) je možné, že pochá-
zí dokonce z doby vlády krále a císaře Karla IV., otce vlasti. Toto 
zachovalé vodní dílo, mlýn poháněný vodou přiváděnou vantroky 
z rybníka, bylo přímo předurčeno k vybudování prvního skanzenu 
v Jihočeském kraji.Dá se předpokládat, že se celý komplex stane 
„jihočeskou turistickou perličkou” a umožní nám tak pohled do 
doby dávno minulé. 

První jihočeský skanzen – Vodní mlýn v Hoslovicích – bude otevřen 
veřejnosti 5. dubna. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost spuštění 
mlýnice. Třeba i proto, že budete moci ochutnat čerstvě upečený, 
domácí chléb z Hoslovic. Je také připraven doprovodný program, 
který potrvá až do 17.00. 

Přijeďte přivítat jaro do jižních Čech.

Jižní Čechy mají svůj první skanzen

Informace o prohlídkách mlýna 

Muzeum středního Pootaví 
Zámek 1, 386 01  Strakonice
Tel.: +420 383 321 537
E-mail: muzeum@strakonice.cz
www.muzeum.strakonice.czwww.kraj-jihocesky.cz
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Vimperk, malebné šumavské město, najdete v údolí 
Volyňky na úpatí Boubína v nadmořské výšce 700 m. 
Můžete se vydat po vycházkovém okruhu městem, 
který vás provede jeho bohatou historií. 
Prohlídka města
Stará radnice – začátek trasy, v gotickém sklepení Minimuzeum 
Zlaté stezky
1) Náměstí Svobody – Dolní kašna (18. stol.) 
2) Horní kašna – socha sv. Floriána v životní velikosti (18. stol.)
3) Zlatá stezka (hradby) – pás hradeb, nejstarší v uličce Zlatá 
stezka (15. stol.)
4) Zlatá stezka (bašty) – bašta obklopená domky 
5) Vyhlídka – v Zahradní ulici, krásný výhled na město
6) Křížová cesta – o její založení (1877) se zasloužil tiskař Johann 
Steinbrener
7) Haselburg – předsunutá dělostřelecká bašta (1479), nad branou 
kamenná deska s erbem Kaplířů ze Sulevic
8) Dolní zámek – bývalé předhradí, od hradu ho dělil příkop, po 
přestavbě (16. stol.) je součástí Dolního zámku (zahrady s arkáda-
mi a pivovar)
9) Horní zámek – z pol. 13. stol., v letech 1530–1560 byl 
přestavěn na renesanční zámek, dnes je tu expozice skla, knihtisku 
a šumavské přírody
10) Hrad a zámek Vimperk – prohlídka podle návštěvního řádu 
11) Kaple 14 pomocníků – barokní kaple na starém hřbitově 
z roku 1708 
12) Kostel sv. Bartoloměje – nejstarší sakrální stavba ve městě 
(konec 13. stol.) 
13) Černá brána – součást městského opevnění
14) Zlatá stezka – spojovala Čechy s Podunajím (doprava soli)
15) Dům U Jelena – ve zúženém místě Pivovarské ulice, v průčelí 
plastika hlavy jelena s pravým parožím a krucifixem

16) Srubové domy č. 
p. 11, 16 a 18 – (17. stol.) ukázka šumavské lidové architektury 
17) Steinbrenerův dům, č. p. 3 – dříve „Dům u Slona“
18) Městská zvonice – hranolová, pozdně gotická věž (přelom 
15. a 16. stol.)
19) Kostel Navštívení Panny Marie – (asi 14. stol.) presbytář, 
sakristie a jižní portál lodi jsou datovány kolem roku 1365, ale 
mohou být i starší 

Podrobné informace o prohlídkách města 
získáte v turistickém informačním centru.

V sousedství překrásného novogotického zámku se nachází Zámecký 
pivovar Chyše. Tradice pivovarnictví v Chyši sahá až do roku 1580
a v roce 2006 byla obnovena v historické budově panského pivovaru, 
kde se nachází také útulný restaurant s vyhlášenou nabídkou specialit 
pivní kuchyně. Stálá nabídka našich nefiltrovaných a nepasterovaných 
piv čítá světlý, polotmavý a tmavý ležák PROKOP. V průběhu roku se 
vaří sezonní pivní speciály. Ať už si dopřejete chyšské pivo, některý
z našich pokrmů, nebo se jen odreagujete při prohlídce zámku a zámec-

kého parku, vězte, že do Chyše se 
vyplatí 
zajet.

V Chyši má i pivo duši

Zámecký pivovar Chyše

364 63  Chyše
Tel.: +420 728 948 868
E-mail: pivovar@chyse.com
www.chyse.com

Z Veselí nad Lužnicí do kraje rybníků a řek
Zveme vás do Veselí nad Lužnicí na zahá-
jení turistické sezony – poslední dub-
novou sobotu se tu konají dvě tradiční 
akce – 32. ročník Kraje rybníků pro turisty a cyklisty 

a 19. ročník Veselského maratonu pro vodáky.
V rámci akce Krajem rybníků můžete navštívit největší rybář-
skou akci v historii české rybařiny – pokus o světový rekord 
v nonstop lovu kaprů v maratónské délce 42,195 dne spojený 
s pokusem o zápis do Guinessovy knihy rekordů a České knihy 
rekordů ve sportovním revíru „Popelov“ u 
Kardašovy Řečice.
V sobotu budou lovit nejslavnější čeští kapraři 
Milan Zelenka, Jaroslav Ví- tek a 
Zdeněk Vašek. 
Akce startuje mezi 6 až 
10 hodinou ve sportov-
ním areálu U Hokejky. 
Připraveny jsou trasy 
od 10 do 130 km.
Sraz vodáků je mezi 8 
až 8.30 h na vodáckém 
tábořišti v Suchdole nad 
Lužnicí, 55 km vede 
po Lužnici, Nové řece 
a Nežárce do Veselí nad 

náměstí T. G. Masaryka 25 
391 81  Veselí nad Lužnicí
Tel.: +420 381 548 180
E-mail: info@veseli.cz
www.veseli.cz

Veselí nad Lužnicí

Přijeďte k nám kdykoliv

nám. Svobody 42, 385 01  Vimperk
Tel.: +420 388 411 894
E-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz

IC Vimperk
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Kouzlo malých lázní
V minulém vydání jste nás mile překvapili svým zájmem 
o fotosoutěž „Poznejte Šumavu bez barev“. Ještě větší 
bylo naše překvapení, kolik z vás dokázalo fotky identi-
fikovat správně. A protože kdo si hraje, nezlobí, můžete 
stejným způsobem vyzkoušet své místopisné znalosti 
i v otázce českých a moravských lázní. 

Nejvýchodněji položené lázně ČR.

www.czechtourism.cz              www.kampocesku.cz

Lázně uprostřed hlubokých lesů.

Lázně ležící v nadmořské výšce 800 m.

V tomto městě často a rád pobýval český skladatel Leoš Janáček.

Své odpovědi zasílejte do 25. dubna na adresu redakce nebo na 
e-mail: kam@baset.cz. Tři správné odpovědi odměníme malým dárkem.

Město známé mimo jiné výrobou porcelánu.
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vás dýchat čerstvý vzduch. Praxe 
ukazuje, že to funguje, tak proč 
neabsolvovat týden, nebo alespoň 
prodloužený víkend v některých 
z českých či moravských lázní. 
V období dubna a května navíc 
v mnoha městech probíhají tra-
diční akce spojené se zahájením 
lázeňské sezony, spojte tedy pří-
jemné s ještě příjemnějším. Třeba 
se vám to zalíbí podobně jako 
gentlemanovi, kterému v popu-
lárním českém filmu U pokladny 
stál Vlasta Burian nevědomky 
propašoval do pohárku namísto 
léčivé vody slivovici. 

Jáchym Hruška

gram vskutku bohatý. Nejinak tomu bude v Mariánských Lázních, kte-
ré letos oslaví 200. výročí od své první lázeňské sezony, a letošní osla-
vy, připadající na 10. května, se zcela jistě ponesou v duchu tohoto 
jubilea. Ve Františkových Lázních bude sezona zahájena 17. května, 
v Jáchymově budou oslavy probíhat od 23. do 25. května a v Lázních 
Kynžvart se rozhodli posunout termín až na 1. června, kdy oslavy 

zahájení sezony spojí s Mezi-
národním dnem dětí. Tímto 
vás srdečně zveme.

Jako každoročně i letos se budou v jednot-
livých lázeňských městech Karlovarského 
kraje konat oslavy spojené se zahájením 
lázeňské sezony. Součástí městských slavností, které 
budou probíhat za účasti řady známých a vážených osob-
ností kulturního a politického dění, budou tradiční slav-
nostní svěcení a otevírání  pramenů, průvody v historic-
kých kostýmech, jarmarky nebo promenádní a kolonádní 
koncerty klasické, folklorní a moderní hudby.

V Karlových Varech budou oslavy probíhat od 30. dubna až do 4. květ-
na a vzhledem k letošnímu 650. výročí založení města lze očekávat pro-

Otevírání západočeských lázní

www.karlovyvary.cz
www.marianskelazne.cz
www.frantiskovy-lazne.cz
www.mestojachymov.cz
www.laznekynzvart.cz

Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary
Tel.: +420 353 502 111
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Karlovarský kraj – Krajský úřad

Bahnění, čvachtání, masírování...
Máte-li přímé, nebo alespoň zprostředkované zkušenosti 
s výchovou malých dětí, jistě mi dáte za pravdu, že slo-
va jako: „Nelez do té louže!“ popřípadě „Neválej se v tom 
bahně!“ jsou při usměrňování této věkové skupiny na 
denním pořádku. Paradoxní přitom je, že se této krato-
chvíli s oblibou věnujeme i my „dospělí“, i když to umně 
maskujeme termínem lázeňství.

Bohužel, mnozí si lázně stále spojují pouze s rekonvalescencí po úrazech, 
operacích nebo s kurýrováním dlouhodobých zdravotních potíží. Ne, 
že by tomu tak nebylo, ale moderní lázeňství má i svou druhou rovinu. 
V dnešní uspěchané době člověk musí čas od času vypnout a zacelit 
každodenní šrámy na těle i na duši. A právě tuto roli jsou dnešní lázně 
a vybrané wellness hotely schopny do puntíku plnit. Vyválí vás v bah-
ně, vykoupou ve vodě minerální, popřípadě radioaktivní, namažou 
mastmi různých ingrediencí, pustí do vás elektrický proud a nechají 

Kresba: Marta Krátká

Lázně uprostřed hlubokých lesů.
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cínu. Pluhové spojili dvě nejstarší části hradu a později vystavěli v renesan- 
čním duchu nový reprezentační a obytný palác. Kašpar Pluh se roku 
1547 postavil do čela stavovského povstání proti Ferdinandovi I., 
jež skončilo nezdarem, a byl odsouzen k smrti. Cínovou prosperitu 
ukončila třicetiletá válka, během níž byl hrad obsazen a poškozen 
švédskými vojsky. 
Nejcennější dochovanou částí hradu je kaple navštívení Panny Marie 
z roku 1400 s původními freskami zachycujícími sedmnáct biblických 
výjevů. Na základech opevnění z té doby vznikl v 18. století barokní 
zámek s osmibokou věží. Uvnitř věže byly vybudovány reprezentač-
ní sály, knihovna a kaple. Přímo ze zámeckých pokojů se vcházelo 
do terasových zahrad, které byly zdobeny bazénky a fontánami. 
V 19. století se hrad se zámkem spojil do 
jednoho celku, interiéry byly vybaveny 
cennými sbírkami, obrazovými fondy a 
gobelíny. 
Zámek byl v posledních letech celkově 
rekonstruován. Dnes je zde zpřístupněna 

Hrad a zámek jména téhož
Bečov nad Teplou najdete jižně od Karlových Varů 
a tamní hrad stojí nad hlubokým údolím. Je obklo-
pen vysokými lesnatými kopci, ze dvou stran ho 
obtéká řeka Teplá a ze třetí strany je pak oddělen 
Dolským, dříve Hlubokým potokem.

Páni z Oseka hrad založili ve 13. století, aby slou-
žil k ochraně a k výběru cla. Největšímu rozkvětu 
došlo koncem 15. století, kdy objekt patřil rodu Plu-
hů z Rabštejna. Ti se zabývali těžbou zlata, stříbra i 

Státní hrad a zámek 
Bečov nad Teplou

364 64  Bečov nad Teplou
Tel.: +420 353 999 394
E-mail: info@zamekbecov.cz 
www.zamekbecov.cz

expozice „Dějiny a význam relikviářů“. Největší vzácností expozice je 
unikátní románský relikviář sv. Maura, který byl v roce 1985 nalezen 
v hradní zámecké kapli. 
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KAM do lázní

Společenský večer
Akce bude zahájena v 19.30 a hosté se 
mohou těšit na slavnostní raut, travesti show, barmanskou show, taneč-
ní skupinu Arco, a to vše za hudebního doprovodu Relax bandu. 

www.llb.cz

Restaurace a penzion Bílá Vrána
Pokud byste se rozhodli strávit v Lázních Bohdanči 
celý víkend, nebo se jen chtěli zastavit na večeři, 
můžete využít Bílou Vránu – stylovou hospůdku 
a penzion, kde se báječně vaří i spí. 

Tel.: +420 466 921 257, +420 603 783 629
 www.bila-vrana.cz

Do Lázní Bohdanče vás z Pardubic zdarma odvezou historická 
vozidla, mimořádně obsluhující linku č. 3.

Jízdní řád:

V lázeňském městečku u Pardu-
bic se v posledních letech udála 
spousta změn. Zrekonstruova-
né náměstí připomíná spíše kolonádu, kde se můžete 
procházet mezi fontánami a ve večerních hodinách pak 
pozorovat hru prosvícených gejzírů. Jednou do roka navíc 
město ožívá při tradiční akci Otevírání lázeňské sezony, 
která letos připadla na sobotu 3. května.

Od 14 hodin se můžete těšit na následující PROGRAM:
• Slavnostní zahájení  a spuštění fontán
• Zahájení sportovního programu v prostoru mezi radnicí a pavi-

lonem Veselý
• Slavnostní otevření lázeňského areálu
• Historické prohlídky lázní s průvodcem
• Koncert ZUŠ Chrudim
• Žonglérské vystoupení před pavilonem Gočár
• Autogramiáda Nadi Konvalinkové
• Folkorní skupina Baldrián
• Skupina Lokomotiva – Petr Vondráček
• Vykrajování z ovoce a zeleniny do květinových motivů
• Filharmonie Pradubice
• Hašlerky – známe písně Karla Hašlera
• Jarmareční kapela Nešlapeto
• Celým odpolednem vás bude provázet na chůdách skupina Žon-

gléři
• Ukázka skautských dovedností
• Přehlídka autoveteránů
• Jízdy na koních
• Stánky se staročeskými řemesly
• Sportovní atrakce – trampolíny, SUMO
• Módní přehlídka na téma Rendez-vous (historie – současnost)
• Výstavu historických telefonů, dokumentů k 100. výročí autobusové 

dopravy, výstavu obrazů z kůže a suchou vazbu květin 
Rekordy 
• Logo LLB ze žloutkových věnečků
• Co nejvíce složených papírových čápů
K večeru:
• Večer bude zakončen slavnostním ohňostrojem.

Změna programu vyhrazena

Lázně Bohdaneč, místo pro vaši dovolenou

Odjezd z Pardubic, 
hl. nádraží:

13.10; 13.50; 14.10; 14.30; 14.50; 
15.10; 15.30; 16.30; 16.50; 17.10; 
17.30; 17.50; 18.10; 18.30 

Odjezd z Lázní 
Bohdanče, náměstí:

14.05; 14.25; 14.45; 15.05; 15.25; 
15.45; 16.05; 16.25; 16.45; 17.05; 
17.25; 17.45; 18.05; 18.25; 18.45; 
19.05; 19.25 

Pernštýnská 117 
533 41  Lázně Bohdaneč
Tel.: +420 466 924 221 
E-mail: infocentrum@lazne.bohdanec.cz 
www.lazne.bohdanec.cz

Městsko-lázeňské informační 
centrum Lázně Bohdaneč, o. p. s.

Přepravu zajišťují vozy Škoda 706 RTO, Škoda 9Tr, Škoda Sanos a Ško-
da 14Tr, zdržení z důvodu případné poruchy proto nelze vyloučit.
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Koně jsou ve východních Čechách všude a je to nejspíš 
tím, že region je pro ně přímo předurčen. Dokládá to 
i fakt, že mnohá města mají ve svém znaku koně jako sym-
bol odvahy a síly. Není náhoda, že nejstarší hřebčín ČR je 
v Kladrubech nad Labem, nejtěžší dostih kontinentu je 
Velká pardubická steeplechase v Pardubicích a muzeum 
koní že je právě ve Slatiňanech.

Vůbec není náhoda, že právě ve východních Čechách prožívají 
hipostezky velký boom. Značené jsou bílým čtvercem s modrým, 
červeným nebo žlutým kruhem uprostřed. Věděli jste, že jejich síť se 
tu táhne v délce mnoha set kilometrů? Regionem prochází tzv. páteřní 
jezdecká stezka, která začíná ve Vídni a prochází jižními Čechami 
do Čech východních, s jezdeckou křižovatkou na ranči LL Kovářov. 
Do budoucna se připravuje napojení přes Krkonoše napříč Polskem 
až k Baltickému moři. 
Místní jezdecké stezky a okruhy křižují Chrudimsko, Pardubicko, 
nové trasy pro milovníky jezdecké turistiky vznikají například v Orlic-
kých horách, na Podzvičinsku či v Železných horách. Vznikají nová 
úvaziště, jinak řečeno stanice, ve kterých můžete přespat vy i váš 
kůň, a dokonce i půjčovny, kde je možné si koně na putování po 
kraji pronajmout. Lidé tak mohou strávit v sedle koně i několik dní 
a poznávat nová místa. 
Pokud se vydáte na některou z jezdeckých tras, doporučujeme dodržo-
vat také její provozní řád. To není nic nového, protože jako na 
každé jiné komunikaci i na jezdeckých trasách platí určitá pravidla. 
Přinejmenším proto, že jsou mnohdy značeny souběžně s turistic-
kými a cyklistickými trasami, křižují silnice a vedou po soukromých 
cestách a pozemcích.

Ochutnejte východní Čechy

Podrobné informace o značených jezdeckých trasách, úva-
zištích, půjčovnách, ubytování a podobně získáte na našich 
www stránkách nebo ve všech informačních centrech kraje.

Jestlipak víte, v délce kolika km jsou vyznačeny jezdec-
ké stezky ve východních Čechách? Pokud ano, napište 
nám do 25. 4. na adresu redakce nebo mailem 
(kam@baset.cz) a 3 ze správných odpovědí získají 
hezké tričko. 

www.krajpardubicky.info

Pardubický kraj

© Foto: Radek Drahný

Karla IV. 42, Pardubice
Tel.: +420 466 030 412
www. vychodnicechy.info

Destinační společnost 
Východní Čechy
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Historie Vysokého Mýta se začala psát již ve 13. sto-
letí v souvislosti s rozsáhlou kolonizací zdejší oblas-
ti. Město bylo založeno Přemyslem Otakarem II. 
kolem roku 1262, ale již roku 1265 je uváděno jako 
hrazené. Původní hradby měřily v obvodu zhruba 800 m. 
Dispozice města je ze stavebně historického hlediska uni-
kátní ukázkou dochovaného původního šachovnicového 
půdorysu.

Vysoké Mýto klade důraz na kvalitní rozvoj turizmu. Postupem času 
tu vznikla nabídka služeb, ze které si jistě vyberete. Kromě historie 
a památek zde najdete také řadu možností, jak ochutnat z bohaté 
nabídky společenského, kulturního, či sportovního života města.   

Turistické zajímavosti a památky ve městě a v okolí
• Regionální muzeum – expozice slavné karosářské firmy Sodomka 

(www.muzeum.myto.cz)
• Pražská brána s vyhlídkovou věží –  48 m, přístupná od května 

do září (www.muzeum.myto.cz)
• Městská galerie (www.mg.vmyto.cz)
• Chrám sv. Vavřince – přístupný při konání bohoslužeb 
  (www.diecezehk.cz/dieceze/vysoke_myto)
• Náměstí Přemysla Otakara II. – největší čtvercové náměstí 

v ČR
• Vyhlídkové lety – letiště (http://akvm.vtdata.cz)
• Autodrom – půjčovna motokár, kurzy bezpečných jízd… 
  (www.autodromvmyto.cz)
• Vraclav – barokní areál (www.muzeum.myto.cz)

Město krále železného a zlatého
Naučné stezky
• Do Knířova s Karlem Havlíčkem Borovským (Knířov, 8 km, 

5 zastavení)
  Z Vys. Mýta  poutní cestou do Knířova ke kostelu Zvěstování 

Panny Marie (1349), kde pobýval K. H. Borovský. Nedaleko 
Vanic empírový statek Servácov, postavený belgickým emigran- 
tem Servácem Františkem Lecomtem (proslavil se výrobou Lim-
burského sýra). Dále okolo barokní kapličky (1860) přes návrší 
Peklovce zpět do Vys. Mýta. 

• Za tragickým osudem rodu Vršovců... (Vraclav, 7 km) 
Z Vys. Mýta Pražskou branou k odbočce na Domoradice (gotický 
kamenný smírčí kříž). Dále po zelené k Vraclavskému hřbetu se 
zbytky správního centra kraje – hradiště Vraclav, kde byli roku 
1108 vyvražděni Vršovci. Součástí komplexu je stará poustevna, 
lázně z 18. stol. nad pramenem léčivé vody a barokní kostel 
sv. Mikuláše. 

• Na pstruhy s Janem Werichem (Vinice, 5 km) 
  Naučná stezka vede výletním místem „Kujebáků“ a na pěti za-

staveních přiblíží návštěvníkům přírodu, historii a významné 
osobnosti, které zde žily nebo sem jezdily. 

Cyklotrasy 
• Putování do českých Versailles (cyklotrasa č. 18, 4227, 4180, 

neznačená stezka z Javorníčku do Vys. Mýta, 27,1 km)
  Z Vys. Mýta do Nových Hradů, Podhořan, Pustiny, Javorníčku, 

Javorníku a Džbánova. Odtud do Knířova a zpět do Vys. Mýta.  
• Kolem řeky Loučné a krajinou rybníků (cyklotrasa č. 4231, 

4229, neznačená stezka z Bučiny do Horek, 4231, 27,5 km)
 Z Vys. Mýta kolem řeky Loučné do Hrušové, Bučiny a přes 

Cerekvici na Horky a dále kolem rybníků Šváb, Betlém, Chobot, 
přes Bžundov a Jangelec do Vys. Mýta.

• Vysokomýtskou kotlinou na Vraclavský hřbet (cyklotrasa 
č. 4230, 4237, neznačená stezka z Dobříkova do Radhoště, 4195, 
25,3 km). Z Vysokého Mýta přes Slatinu do Srubů, Dobříkova, 
Zámrsku, Janoviček a Radhoště. Odtud do Stradouně a dále buď 
přímo do Vysokého Mýta přes Vraclav, nebo delší trasou přes Vi-
nary, Domoradice, Svařeň, Sítinku, Brteč a Vanice. 

   Podrobné popisy těchto cyklotras včetně map a návaznosti na další 
cyklotrasy vedoucí z Litomyšle najdete v nových propagačních 
materiálech Českomoravského pomezí, které jsou zdarma k dis-
pozici v informačních centrech Vysokého Mýta, Litomyšle, Svitav, 
Poličky a Moravské Třebové.

Více na www.kampocesku.cz nebo přímo v našem infocentru. 

B. Smetany 92, Vysoké Mýto-město,
566 32 Vysoké Mýto 
Tel.: +420 465 466 113/ 112 
Fax: +420 465 466 110
E-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz
www.vysoke-myto.cz 

Informační centrum



Co je k vidění v Polabí?
Hodně zajímavého. Že zatím ještě není dob-
ré počasí? Nevadí. Na výlet se sem můžete 
vydat kdykoliv. Tak například tuhle cestu 
jsem absolvoval v polovině března a nejenže 
jsem nezmokl, ale ani nikde nezapadl do 
sněhu, natož abych se stal cílem nějakého 
teroristického útoku. Polabí je krásná turis-
tická oblast, snad jen trochu opomíjená. Ale 
jak sami uvidíte, má co nabídnout. 
1) Do Milovic se vrátila armáda – tentokrát Svazu 
paintbollistů
2) Infocentrum zámku v Loučni
2a) Loučenský zámek s kaplí
2b) Působivé interiéry zámku
3a) Řepná drážka, Kolín-Sendražice
3b) Výletní vláček se vrací do svého nádraží
4) Kolínská synagoga
5) Dvořákovo muzeum Kolínska
6a) Hotel Kotěra
6b) Citlivě rekonstruované interiéry hotelu
7a) Gočárovo muzeum kubismu
7b) Interiéry těsně před otevřením muzea veřejnosti
8a) Zvonice svatoštěpánského chrámu v Kouřimi
8b) Rebelantský zvon zavěšený ve zvonici naopak
9a) Jedna z budov pivovaru v Kostelci nad Černými lesy
9b) Výčep pivovaru – již v provozu
9c) Sklepení – sudy, sudy, sudy...
10a) Skanzen v Přerově nad Labem
10b) Interiér jedné z budov 
10c) Škola, kde vládne kázeň...
11) Hamer tvrz na dálnici D11
11a) Romantika přichází s večerem
11b) K tanci i poslechu hraje skupina Gnomus
11c) Šermířská klání v podání skupiny Merlet
11d) Ohnivý rej „à la Merlet“ 

Alois Rula

www.kampocesku.cz

turistický magazín
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Havlíčkovo náměstí 552 
284 24  Kutná Hora
Tel./Fax: +420 327 512 873
E-mail: vlasskydvur@kh.cz          
www.guide.kh.cz

Vlašský dvůr

Za památkami na Hory Kutné
Doby, kdy v Kutné Hoře pobývali králové, jsou 
dávno pryč, pohasla sláva kutnohorských stříbrných 
dolů, docinkaly stříbrné groše, ražené ve Vlašském 
dvoře. Ale historie zde dýchá ze všech domů, 
kostelů, křivolakých uliček...
Přijměte pozvání do královského horního města, 
které opět ožívá novou turistickou sezonou a otevírá 
své pomyslné brány. 

Palackého náměstí 377 
284 01  Kutná Hora
Tel./Fax: +420 327 512 378
E-mail: infocentrum@kh.cz          
www.guide.kh.cz

Informační centrum

Kaple Božího těla
Nedostavěná gotická stavba z přelomu 
14. a 15. století měla sloužit jako kostnice. 
Je jedním z mála celistvě dochovaných 
prostor vrcholné gotiky. Z terasy se nabízí 
nezapomenutelný pohled na město.

Vlašský dvůr
Bývalá královská mincovna, která 
sloužila jako dočasné sídlo českých 
králů. Součástí prohlídky je královská 
kaple a audienční síň. Zhlédnout zde 
můžete ražbu pražských grošů mistrem 
pregéřem.

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Pozdně barokní stavba byla navržena 
Františkem Maxmiliánem Kaňkou. 
Pozoruhodná je zde nástropní malba, 
která zobrazuje legendu o sv. Janu 
Nepomuckém. 
V měsíci květnu a červnu je zde 
možné pozorovat ojedinělý jev 
– červené světlo. Tehdy sluneční 
paprsky procházejí vitráží okna a  jasně 
osvětlují srdce na obrazu sv. Jana 
Nepomuckého.

Lapka, nebo vojevůdce?
V minulém čísle jsme opustili Jana Sokola z Lamberka prá-
vě v okamžiku, kdy zmoudřel a stal se oblíbencem Václava 
IV., českého krále. Bylo to v pohnutých dobách mocen-
ských sporů moravských markrabat Jošta a Prokopa, kdy 
stál neochvějně na straně Jošta. Je až k nevíře, jakých 
vojenských úspěchů v jeho službách dosáhl. (část druhá)

Jedním z nich byla obrana Znojma roku 1404. Nutno ale říct, že Sokol 
nejprve Znojmo násilně obsadil za vydatné pomoci Hynka Jevišovic-
kého z Kunštátu. Město potom společně bránili proti přesile uher-

ského krále Zikmunda 
a rakouského vévody 
Albrechta IV., kteří 
ho obléhali celých 
šest týdnů. Epidemie 
úplavice v táboře 
Zikmunda ukončila 
nejenom obléhání, ale 
také život Albrechta 
IV. Přitom dobytí 

města bylo na spadnutí. Rakuša-
né totiž jako první u nás použili k obléhání děl. 
Nakonec se ale znojemským podařilo roku 1405 

získat město zpět pod svou kontrolu 
a na šibenici skončili někteří Hyn-
kovi přívrženci včetně jeho bratra 
Jindřicha a bratrance Petra. 

Sokol dál z bezpečí svého hradu 
Lamberk napadal města a hrady 

Joštových odpůrců. Například 
spolu s vojsky Lipolta Krajíře z 
Krajku (mezi lety 1403–1807) 
přepadli a násilím obsadili hrad 
Náměšť (dnes nad Oslavou). 
Teprve po tuhém obléhání (1408) 
se podařilo původnímu majiteli 
Lackovi z Kravař získat svůj hrad 
zpět. Nápomocni mu byli jeho 
poddaní měšťané z Meziříčí (dnes 
Velkého) a Bíteše (dnes Velké). 
Po čertech dobrý tah se Sokolovi 
podařil v květnu roku 1407, kdy 
přepadl dolnorakouské městečko 
Láva a zmocnil se tamního hra-
du. Řeč je o lázeňském městečku 
Laa an der Thaya (česky Láva nad 
Dyjí), ale protože se láva řekne 
německy die Lava, půjde nejspíš 
o další českou zkomoleninu. 
Důvodem přepadení města bylo 
odvlečení Joštových příznivců Le-
opoldem. Že se opravdu jednalo o 
čertovský kousek, dokazuje fakt, 
že sami Habsburkové nazývali 
hrad Láva „klíčem k Moravě“. 
Rozhněvaný Leopold hrad oblehl, 
ale Sokol ho vydal teprve poté, 
co Leopold svolil všechny zaja-
té vrátit a navíc zaplatit 23 000 
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Naše tipy na prohlídku



KAM do regionu

24

Nejstarší písemná zmínka o osadě při 
brodu řeky Kněžné, dnešním Rychno-
vě nad Kněžnou, pochází z roku 1258. 
Znak byl městu udělen roku 1488. 

Dnešní město žije bohatým společenským i kulturním životem. Hlásí se 
hrdě ke svým rodákům, na jejichž počest každoročně pořádá nejrůznější 
kulturní akce, jako Šlitrovo jaro nebo Poláčkovo léto. A protože letos slaví 
750 let od první písemné zmínky, připravilo pro své návštěvníky řadu 
kulturních, sportovních i společenských akcí. K návštěvě zvou napří-
klad Kolowratský zámek, zvonice kostela Nejsvětější Trojice se zvonem 
Kryštofem (třetí největší v Čechách) nebo 
muzea Orlických hor či hraček. V synagoze 
je muzeum judaismu a Karla Poláčka.

Naše město slaví!

Svatohavelská 105, 516 01  RK
Tel.: +420 494 539 027 
E-mail: mic@rychnov-city.cz 
www.rychnovsko.cz 
www.rychnov-city.cz 

MIC Rychnov 
nad Kněžnou

Nebojte se vlka nic, to je jen nadsázka, ke které 
mě inspirovala má nedávná návštěva jednoho 
oppida. Ale popořadě. Říkám si, kam na výlet, 
a napadne mě, co třeba na nějaké keltské hra-
diště. Myšlenka dobrá, ale má svá úskalí. Při podobném 
výběru výletu je potřeba počítat s tím, že mazaní Keltové 
stavěli svá hradiště především na kopcích.
To může vadit vašemu zimou unavenému tělu, zhýčkanému vánočním 
obžerstvím, gaučem a televizí. Není jaksi připraveno zdolat něco podob-
ného, jako je kopec. Ale kdyby Keltové stavěli svá hradiště jenom na 
kopcích. Oni je navíc stavěli v nepřístupné krajině a zpravidla nad řekou. 
To může být na jaře další problém. Zvednutá hladina řeky v kombinaci 
s blátem z vás udělá během okamžiku zabláceného Jóžina, což ocení 

Co Čech, to pohan především ten, kdo vám pere. Nakonec se na ten zatrolený kopec přece 
jen vyškrábete a co vidíte? Nic! 

Tedy pokud nepočítám ledabyle rozházené shluky kamenů a terénní 
nerovnosti. Koukám na tu nádheru a co mé oko nevidí. Nad tím vším 
kamením se vznáší postava dívky, ruce vzpíná ke slunci a cosi mumlá. 
Keltka, napadne mě! Začnu horečně lovit foťák, když tu si uvědomím, 
že je hloupost, aby Keltové nosili hodinky. Aniž řeším jazykové bariéry, 
dám se s dívkou do řeči svou mateřštinou. Vysvětlí mi, že sem přišla 
pozdravit boha Taranise. To mě zmátlo. 

Od starověkých písmáků víme, že Keltové byli 
velcí lidé s modrýma očima, světlými plavými 
vlasy a jemnou pletí. Často se líčili, nejen v obli-
čeji, ale po celém těle. O povaze Keltů se píše, že 
byli lidem bojovným, odvážným a rychlým, ale 
naivním. Přestože milovali boj, měli rádi také 
zábavu a hodování. Byli upovídaní, měli velkou 
obrazotvornost, ale byli také vrtkaví a toužili po 
novotách. No, celá „naše“ Keltka, která ještě 
stačila povědět, že jsme potomky Keltů, a proto 
uctívá jejich bohy. Proč ne, pomyslím si, máme 
přece demokracii, a jdu si po svém. 

Josef Grof

Obecně se tvrdí, že jediné doložené keltské hradiště ve východních Čechách 
najdeme na ostrožně nad Křižanovickou přehradou. Je tomu opravdu tak? Své 
odpovědi nám můžete posílat do 25. 4. na adresu redakce nebo e-mailem na 
kam@baset.cz. Tři ze správných odpovědí odměníme zajímavou mapou od 
nakladatelství SHOCart.

©Foto: Jaroslav Kos
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Od počátku 20. století lidé hromadně opouštěli koňská 
sedla, aby se vrhli do náruče osobních automobilů, kte-
ré jsou ve své podstatě velmi neosobní. Sto let trvalo, 
než se znovu začala rozšiřovat touha dívat se na svět 
z koňského hřbetu.

V Českých zemích postup-
ně vznikají další a další 
farmy, které kromě běž-
ných zemědělských prací 
fungují i jako hotel, kde 
si můžete užít tu pravou 
pohodu českého venkova – 
a k té vždy neodmyslitelně 
patřili koně.
Ráno se vyhoupnete do 
sedla a už se můžete pro-
jíždět okolní krajinou. Po-
kud si užíváte dovolenou 
v zimě, necháte si zapřáh-
nout saně a připadáte si 
jako v Mrazíkovi či v po-
hádce o Popelce. 

Na západ od našich hranic 
se hipoturistika osvědčila 
mnoha způsoby. Obzvláště 
tím, že poskytuje příjem-
nou formu relaxace, která 
je v souladu s tak zranitel-

nou přírodou národních parků a chráněných krajinných oblastí. 

Někdy se může stát, že při klidné projížďce narazíte na turistu pěšího 
či na cyklistu. Při takové situaci musíte být obezřetní. Váš oř sice může 
být naprostý lidumil, ale nikdy nevíte, co ho vyleká a jak se zachová. To 

je jeden z důvodů, proč 
v poslední době vznikají 
pod záštitou krajů a ji-
ných institucí hipostez-
ky, tedy cesty, které jsou 
vyhrazeny jen jezdcům 
koňmo a kde byste se 
svým koněm neměli být 
ničím rušeni.

Hipostezky často propo-
jují jednotlivé hiposta-
nice, což jsou „servisní“ 
místa, kde se váš čtyřnohý 

přítel může napojit a 
načerpat síly. To samé 
samozřejmě platí pro 
vás. V takové hipo-
stanici můžete i pře-
spat (vy v hotelovém 
pokoji, kůň ve stáji) a 
ráno se vydat na dal-
ší cestu. Přesně tak to 
dělali i naši předkové, 
jen dnešní hipostanice 

Šlápneme do pedálů
Turistická sezona se nám pomalu, ale jistě rozjíždí. Venku 
začíná být teplo, všechno se zelená a vybízí k jarním pro-
jížďkám. Všichni nadšenci kol, tříkolek a koloběžek vytahují 
a oprašují své nářadí a připravují se na první výjezdy.
Než ale vyjedete do terénu, je potřeba provést několik technických 
opatření. Především si nechejte seřídit a promazat brzdy, přehazovač-
ku a řetěz. Přece jen vám kolo celou zimu stálo ve sklepě a nebude 
v moc dobrém stavu. Když už budete mít kolo po technické kontrole, 
přicházíte na řadu vy. Podle mého názoru by měl cyklista na kole 
trošku vypadat. Takže byste měli mít cyklistické kalhoty, aby vás zadek 
netlačil, barevný dres, abyste byli na silnici dobře vidět, rukavice, to 
abyste neměli od řidítek otlačené ruce, a nedej bože, při nějakém tom 
pádu si je nepodřeli, no a nakonec to nejdůležitější, musíte 
mít přilbu. Bez té nikam nejezděte! Po splnění těchto bodů 
můžete vyrazit. Ale dejte si pozor! Cyklostezky vedou i po 
normálních komunikacích, a proto je dobré znát pravidla 
silničního provozu.
Na závěr bych na vás všechny cyklisty měla jednu otázečku, 
nebo spíše bych ráda znala váš názor. Jakým způso-
bem se zdravíte s protijedoucími cyklisty? A co si 
vůbec myslíte o takovémto pozdravu? Napište 
mi prosím na martina@baset.cz.  Zpracuji 
vaše názory a někdy v příštím vydání maga-
zínu Kam po Česku je uveřejníme. 
  
A ještě jedna důležitá připomínka! 

Jak dlouhá je cyklotrasa okolo vodní nádrže Lipno? Své odpovědi nám posílejte 
na adresu redakce nebo e-mailem na kam@baset.cz, a to nejpozději do 25. 4. 
Tři z vás od nás obdrží mapu od vydavatelství Shocart.Alkohol nepatří nejen za volant, ale ani za řidítka!

Kresba: Marta Krátká

Kresba: Marta Krátká

Putování s vůní sena
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Vysočinou v sedle
Mírné táhlé kopce, rozkvetlé 
louky, zrcadla rybníků a stříbr-
né stužky potoků. Desítky cest 
v krajině přímo lákají poznávat ji 
ze sedla koně. Putování na koni 
může být příjemným způsobem, jak trávit dovolenou. 
Nebo jste ještě na koni neseděli, ale chtěli byste to zkusit?
Přes 180 jízdáren, koňských stanic a farem spojilo svou nabídku do 
katalogu Koňské stanice v kraji Vysočina. Z popisu stanic se dozvíte, 
na kterou můžete přijet na vlastním koni, a seznámíte se s podmínkami 
přenocování pro vás i ustájení pro vašeho čtyřnohého přítele. Majitelé 
jízdáren, farem a rančů vám ochotně poradí, kam na koňská putování, 
trasy si můžete vybrat podle délky nebo náročnosti. Pomohou vám 
naplánovat i vícedenní dálkové jízdy.  
Pozvolna se v regionu začínají objevovat značené koňské trasy. Např. 
Sportovní klub Starkon v Bohuslavicích u Nové Říše leží na vyznačené 
stezce velkého okruhu kolem Telče. Ta je napojená na stezku spojující 
dolnorakouský Lichtenberg, Slavonice a Telč.  Další větev vede na hrad 
Roštejn a dále až na vrcholek Javořice, která je se svými 837 m n. m. 
nejvyšším vrcholem Českomoravské vrchoviny. V Bohuslavicích po 
návratu z projížďky může dospělé jezdce zlákat nabídka zdejší palírny 
s možností ochutnávky ovocných destilátů, děti se ocitnou v ráji 
zvířátek – uvidí papoušky, lamy, svezou se na oslících. Rozhodnete-li 
se  navštívit Ranč v Bezděkově na Jihlavsku, čeká vás tu padesátka 
koní s pravou westernovou krví. Na své si přijdou nejenom zkušení 
jezdci, kterým dlouhé louky podél řek nabízejí nekonečné cvalové 
možnosti, ale také úplní začátečníci. Vyrazit můžete třeba k prameni 
Moravské Dyje, který chrání socha vodní víly. Z ranče pod Čeřínkem 
lze podnikat rekreační výlety nejen k vrchu Čeřínek, ale i na sousední 
Křemešník. Tam se můžete vydat i ze stáje Blue Horse z Rynárce. 
Vícedenní dálkové jízdy Pelhřimovskem vám pomůže naplánovat 
ranč Olešná, v Bořetíně můžete jezdit sáněmi nebo kočárem, jízdárna 
Mladé Bříště pořádá tábory pro děti. Při putování Havlíčkobrodskem 
se určitě zastavíte v Ronově nad Sázavou, kde v oboře potkáte jelení 
zvěř. Kočárem, bryčkou nebo sáněmi můžete vyrazit z Vlkanova na 
Stvořidla nebo na Lipnici. V Pohledi můžete při svém putování pře-
nocovat na peci v roubence s kachlovými kamny. Na rodinné farmě 
Kráty manželů Sedláčkových u Horní Krupé si můžete vybrat, zda 

pojedete v saních, bryčce nebo v sedle, a vyrazit třeba k řece Doubravě. 
Pro odvážné tu mají připraven adrenalinový skijöring – lyžování za 
koněm. Na Třebíčsku milovníci dálkových cest využijí nabídku jez-
deckého areálu Sokolí, ale mohou se rozhodnout pro kratší vyjížďku 
údolím řeky Jihlavy nebo na horu Mařenku. V jízdárně v Otradicích 
je centrum rekreační a rehabilitační hipoterapie. K jediné vinici na 
Vysočině, pod hradem Sádek u Kojetice, můžete zamířit ze stájí 
jezdeckého klubu Viki v Horním Újezdě nebo z rodinného ranče 
U Římovského potoka.  
A co třeba projet se po tzv. Anna-Strasse – původní kočárové trase 
z náměšťského zámku přes Vlčí kopec a Vicenice? Východištěm pro 
projížďky v okolí Velkého Dářka na Žďársku může být hotel Grunt 
nebo ranč v Hamrech nad Sázavou, kde se specializují na parkurové 
skákání a disponují vlastním závodištěm. Ve Smrčku cvičí koně pro 
filmovou a kaskadérskou práci a poradí vám různě náročné trasy pro 
projížďky do okolí. Okolí Vírské přehrady – Dalečín – Domanínský 
rybník – Skalský dvůr – údolí Svratky – to je trasa, kterou by zcela určitě 
doporučili v jezdeckém oddílu Janovičky. Milovníci jízdy na koních si 
přijdou na své na statku ve Vysokém na Žďársku, kde se naučí jezdit 
i začátečníci. Na výuku jízdy na koni ve vlastní jízdárně se specializuje 
také selská usedlost Gerlinda v Rousměrově na Žďársku. Zkušení 
jezdci mohou podnikat vyjížďky do 
přírody, zážitkem pro hosty je plavení 
koní nebo lyžování za koněm.

Žižkova 16, 586 01  Jihlava
Tel.: +420 564 602 555
E-mail: turista@region-vysocina.cz
www.region-vysocina.cz

Vysočina Tourism
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I v kraji kolem Bystřice nad Pernštejnem, v Zubří 
zemi, najdeme celou řadu přírodních, stavebních 
i uměleckých památek, které lze s přimhouřením 
oka označit za divy divoucí. 

Který z bystřických divů je však nejpodivuhodnější? Rozhodli jsme se 
požádat o pomoc veřejnost. Na webových stránkách města nebo na 
www.kampocesku.cz naleznete seznam kandidátů i hlasovací kupón. 
Ten odevzdejte nebo zašlete na adresu TIC Bystřice n. P. Můžete dát 
hlas i objektu, který vás zaujal a na seznamu zatím chybí.
V létě vyhlásíme vítěze ankety. Sedm divů Bystřicka pak budeme 
výrazně propagovat a zaměříme se na ně při dalších turistických 
akcích. Odpovědi slosujeme, výherce odměníme a vezmeme je na 
slavnostní vyhlášení. Tato akce by měla přispět ke zvýšení turistického 
ruchu na Bystřicku.

Sedm divů Bystřicka

Masarykovo nám. 1
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: +420 566 551 532; Fax: +420 566 520 953
E-mail: info@bystricenp.cz
www.bystricenp.cz

Bystřice nad Pernštejnem

Město Telč se jako jedno z nemnoha měst na 
Moravě mohlo chlubit už v 15. století tím, že mělo 
svou radnici. Přízemí budovy bylo vybudováno 
z kamene, což dosvědčuje sloup uprostřed býva-
lého mázhauzu.
Povídá se, že v dobách válek uprostřed 15. století se zmocnil Telče 
houfec husitských bojovníků. Protože Telč byla většinou katolická 
a také páni radní byli katolíci, kladli husitům odpor. Tu vtrhli husité 
do radnice a vyhodili pány radní z oken ven na náměstí. Ve starých 
listinách se dočteme, že telčská radnice byla roku 1499 zničena výbu-
chem prachu, který byl schovaný ve sklepě. Lidová pověst klade tuto 
událost do doby o něco pozdější. Vypráví se, že městská rada v Telči 
chtěla slavně přivítat na svět právě narozeného Petra Voka. Uchystali 
na radnici hostinu a také připravili obrovský ohňostroj. Pivo i víno 
teklo proudem. Když se ho u stolu už nedostávalo, poslal purkmistr 
sluhu do sklepa pro další. Ve sklepě byla tma, sluha musel jít s loučí. 
Když chtěl naplnit přinesené džbány, odložil hořící louč na přichystaný 
sud s prachem. Takový ohňostroj už pak Telč nezažila.

Za vlády Zachariá-
še z Hradce dostalo 
město novou tvář. 
Namísto starých 
zpola dřevěných 
domů vyrostly pěk-
né kamenné domy 
a také nová radnice, 
kterou se Telč chlubí 
dodnes.

www.telc-etc.cz

O Telčské radnici

…v Havlíčkově Brodě bývala studánka se zázrač-
nou a uzdravující vodou? A víte, kde hledat střed 
Evropy? Podle Járy Cimrmana právě zde. 

Tulipán se třemi květy
Kostel Nejsvětější Trojice tvoří šestiboká centrální stavba z let 1719 
až 1720, k níž byla v r. 1731 přistavěna dvě křídla. Podle pověsti prý 
v děkanské zahradě vyrostl tulipán se třemi květy, které symbolizovaly 
Nejsvětější Trojici, a to dalo podnět k postavení kostela, který je dodnes 
okrasou městského parku. Na místě bývalé studánky se zázračnou 
vodou byla pak v roce 1761 u kostela sv. Trojice postavena trojboká 
kaple sv. Kříže. Podle pověsti byla ve studánce zázračná, uzdravující 

voda. Od kaple vedla tzv. Křížová cesta ke Kalvárii. Do dnešní doby 
se na této cestě dochovala jen jedna barokní kaplička zastavení.

Trychtýř jako střed Evropy
V Havlíčkově Brodě, v blízkosti kavárny U Notáře, se nachází jedna 
z několika podob Středu Evropy podle českého vědce Járy Cimrmana. 
Dne 29. 6. 2002 ve 13.20 byl odhalen trychtýř symbolizující Střed 
Evropy podle Járy Cimrmana v Havlíčkově Brodě. Jeho velikost je 

nepřímo úměrná velikosti myš-
lenky slavného vědce – čím vět-
ší myšlenka, tím menší trychtýř. 
Přesto dosahuje úctyhodných 
rozměrů – 3,20 x 2,50 m a váží 
500 kg. Umístěn je na veřej-
ně přístupné parkové zahradě 
v ulici Sázavské číslo 430/1. 
Autorem je umělecký kovář 
Martin Šteller. Střed Evropy 
ve tvaru trychtýře umožňuje 
jímat všechny druhy energií 
právě do tohoto místa. 

Jak zní název třetí kuriozity v Havlíčkově Brodě, která je uvedena v publikaci Kuriozity 
po Česku, aneb jednou nohou v nebi? Své odpovědi nám posílejte do 25. 4. na 
adresu redakce nebo na kam@baset.cz. Tři z vás odměníme touto publikací.

Věděli jste, že…

Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: +420 569 497 357, 353
E-mail: icentrum@muhb.cz
www.muhb.cz

Městské informační
centrum
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Zásadní zlom v nazírání na sakrální památky přinesl politický 
převrat v únoru 1948. V očích nového režimu představovaly 
kostely a kaple ztělesnění náboženského tmářství, jež bylo 
třeba vykořenit.

Pro tento primitivní ateistický přístup znamenalo zničení každé kaple 
či kříže drobné vítězství v dlouhém boji. Proto se již na samém počát-
ku 50. let objevilo pronásledování a šikanování těch, kteří se snažili 
sakrální stavby opravovat a udržovat – ať už z náboženských či jiných 
pohnutek. Nezřídka byla jen hledána záminka, a jakmile se nějaký 
důvod našel, byl osud řady kostelů a kaplí zpečetěn – stačil špatný 
technický stav, rozšiřování silnic, poškození staveb požáry po zásahu 
bleskem, zdemolování interiérů kostelů při „spontánních“ akcích 
svazáků posílaných na zemědělské brigády ap. Často byla používána 
taktika, kdy úřady nejprve bránily opravám sakrálních staveb, a když 
pak kvůli špatnému technickému stavu začaly památky ohrožovat 
okolí, byly (s odvoláním na ochranu zdraví občanů, či ještě lépe dětí) 
demolovány. Výsledky tohoto přístupu byly zásadně rozdílné ve vni-
trozemí a v pohraničních oblastech, odkud bylo v letech 1945–1946 
vyhnáno a odsunuto původní německy hovořící obyvatelstvo. Ve vni-
trozemských oblastech se i v menších obcích téměř vždy našla skupina 
lidí ochotná snášet šikanování úřadů a svůj kostel či kapli dokázala 
v lepším či horším stavu uhájit po celých 40 let komunistického 
režimu. Ničení v těchto oblastech tak většinou zasáhlo jen drobné 

OHROŽENÉ PAMÁTKY

památky nacházející se mimo vsi – kříže či boží muka „překážející“ 
scelování polí během kolektivizace. Rozměrných kaplí nebo kostelů 
zde bylo zničeno relativně málo.
V pohraničních oblastech byly důsledky mnohem ničivější. Nově 
příchozí osídlenci si často v krátké době do roku 1948 nedokázali 
vytvořit vztah k „německým“ kostelům a kaplím, navíc byla většina 
obcí dosídlena jen částečně a mnohdy nebylo v silách několika rodin 
udržet v dobrém stavu často rozsáhlé sakrální stavby. Část osídlenců, 
které do pohraničí přilákala vidina získání vlastní půdy, se odstěhovala 
zpět do vnitrozemí poté, co jim byla půda zabavena v rámci nucené 
kolektivizace. Tím v 50. letech v pohraničí dále vzrostl počet opuš-
těných domů, jež podléhaly postupnému rozkladu a staly se zdrojem 
snadno dostupného stavebního materiálu. Podobně zde zchátrala 
i  řada kostelů a kaplí, a to nejen mimo vsi, ale často přímo v jejich 
centrech. Komunistické úřady se k vlastní neschopnosti dosídlit 
oblasti s dříve převažujícím německojazyčným etnikem postavily po 
svém. Dne 30. 1. 1956 vydalo Ministerstvo místního hospodářství 
ČSR výnos o demolicích opuštěného nemovitého majetku – jeho 
deklarovaným cílem bylo zlepšení vzhledu krajiny a odstranění 
nebezpečí zranění, které rozpadající se budovy pro obyvatele před-
stavovaly. Ve skutečnosti tím byla zahájena největší demoliční akce 
v novodobých českých dějinách, trvající přibližně až do roku 1960, 
která v celé ČSR znamenala likvidaci desetitisíců domů a dalších 
staveb. Ve všech okresech byly ustaveny komise, které ve spolupráci 
s místními národními výbory vypracovávaly seznamy opuštěných 
nemovitostí určených k likvidaci. Podle těchto seznamů postupovaly 
armádní jednotky, které vytipované budovy odstřelily a poté podle 
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Michal Valenčík
Ohrožené památky
(Kostely, kaple a kapličky v České 
republice)
Zcela ojedinělá encyklopedie se zabý-
vá zničenými církevními památkami 
Čech, Moravy a Slezska v období po 
roce 1948. Kniha podává přehled 
1 660 nejvíce poškozených církev-
ních památek, doplněný stručnou 
informací o zcela zničených památ-
kách, jejichž počet dosáhl 2 600.

přístupnosti obcí buď vhodný materiál ze 
zničených staveb drtily na silniční kámen, 
nebo jej pouze rozhrnuly buldozery.
Politické změny v listopadu 1989 zname-
naly rázný konec ničení sakrálních staveb. 
Jestliže bylo v období 1948–1989 zcela 
zničeno přes 2 500 kostelů, kaplí a kap-
liček a další tisíce byly těžce poškozeny, 
v období po roce 1989 jich bylo zničeno 
jen asi 40 – většinou pro neochotu inves-
tovat do obnovy silně poškozených staveb. 
Tyto pozůstatky komunistického přístupu 
k dědictví předchozích generací jsou ale 
naštěstí ojedinělé, celkový trend je zcela opačný – za posledních 15 let 
byly opraveny (či v některých ojedinělých případech alespoň zakon-
zervovány) tisíce kostelů a kaplí, nezřídka určených před rokem 1989 
k demolici. Obnovena byla i řada staveb komunistickým režimem zcela 
zbořená. Přesto ani 15 let nestačilo k tomu, aby byly opraveny všechny 
poškozené stavby – a právě těmi, jež dodnes zůstávají v povážlivém 
stavebně-technickém stavu, se zabývá tato publikace. Z přehledu 
je zřejmé, že zdaleka nejde jen o velké kostely ve vlastnictví církve, 
ale mnohem větší část představují poničené kaple a kapličky patřící 
většinou obcím či soukromníkům. Jejich záchrana je tedy do velké 
míry závislá na tom, nakolik se podaří povzbudit zájem místních 
obyvatel o kulturní dědictví minulosti.
(Text je zkrácenou ukázkou úvodní kapitoly encyklopedie Ohrožené 
památky vydané nakladatelstvím Baset.)

Nakladatelství Baset, Sokolská 66, 120 00 Praha 2
Tel./Fax: +420 244 402 706; E-mail: baset@ok.cz
www.baset.cz
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Tato publikace vás zavede do všech koutů naší země. Na více jak 200 
stranách, které jsou plné barevných fotografií předních fotografů 
a v neposlední řadě zajímavých textů od Jana Štursy, se seznámíte 
se všemi národními parky a chráněnými krajinnými oblastmi České 
republiky. Hlavně s jejich osobitou faunou a flórou, geologickou 
stavbou, ale také s vývojem osídlení a současným stavem ochrany. 
Kniha je velmi přehledná, členěná do jednotlivých kapitol. Každá 
kapitola je věnována jednomu chráněnému území. Závěrem každé 
kapitoly jsou pak praktické informace, které určitě využije každý 
návštěvník. Součástí publikace je i vložená podrobná skládaná mapa 
chráněných území České republiky. 

Teď by měli dávat pozor všichni ti, kteří mají rádi přírodu. 
Určitě vás totiž zaujme unikátní publikace od nakladatel-
ství Kartografie Praha Klenoty české krajiny, jejíž autorem 
je přední znalec přírody Jan Štursa. 

Do všech koutů

www.kartografie.cz

Kolik oblastí je obsaženo v této publikaci? Své odpovědi nám posílejte do 25. 4. 
na adresu redakce nebo na e-mail kam@baset.cz. Tři z vás odměníme touto 
zajímavou publikací.  

Nevíte, Kam o víkendu?
Sezona se pomalu rozjíždí a my začínáme řešit otázku, 
kam si ve volných dnech vyrazíme. Jestli do přírody, za 
památkami, za kulturou nebo za sportem. Vydavatel-
ství Computer Press vám přináší edici publikací KAM na 
víkend. Najdete v ní stovky tipů na výlety, z nichž můžete 
vybírat po jednom či využít již naplánované trasy na pro-
dloužený víkend v různých oblastech České republiky.

Edice KAM na víkend vám pomůže najít v záplavě zajímavých míst 
přesně to, co odpovídá vašim představám o báječně strávené dovolené. 
A to třeba v publikacích  Jižní Čechy II – Šumava, Písecko, Strako-
nicko od Hynka Klimka nebo Okolí Prahy-západ od autorů Milana 
Plcha a Pavlíny Veselkové. Díky přehledným ikonkám se dozvíte, 
je-li vybraná pamětihodnost, muzeum, přírodní zajímavost dostupná 
ve všech ročních obdobích, jestli je vhodná pro děti a také, jak je 
návštěva finančně náročná. Jednotlivá místa jsou doplněna kontakty, 
otevírací dobou, cenami a službami. Nechybí zde doplňkové progra-
my, třeba pro špatné počasí, nebo cyklistické trasy pro sváteční, nebo 
naopak nadšené jezdce, tipy pro vášnivé sportovce i lenivé požitkáře. 
V publikacích jsou barevné fotografie a také mapky s rejstříky, které 
umožňují rychlou základní orientaci.

Přejeme příjemné zážitky!

http:// knihy.cpress.cz
www.computerpress.cz

Kolik publikací z edice KAM na víkend doposud vyšlo? Své odpovědi nám zasílejte 
na adresu redakce nebo na e-mail kam@baset.cz. Tři z vás odměníme těmito 
zajímavými publikacemi.
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V klidné části Luhačovic nad městským cent-
rem zahájil v červenci roku 2006 provoz well-
ness hotel Rezidence Ambra****.  Po necelých 
dvou letech působení v nelehké konkurenci 
lázeňských hotelů v Luhačovicích je zřejmé, že se kvalitou 
nabízených služeb zařadil mezi špičku.
Ambra – to je vůně, pěkná 
hudba, vyhřátý bazén, hýč-
kání procedurami, relaxa-
ce, dobré jídlo a prostorné 
pokoje.  

Ambra – to je výhodná 
letní nabídka!
Termín – 15. 6.–28. 9.

Zajistěte si letní dovolenou včas a získáte něco navíc! Klienti, kteří 
provedou úhradu některého z týdenních pobytů z naší nabídky 
do 30. 4. 2008, obdrží poukaz na služby – procedury, občerstvení 
‒ v hodnotě 500 Kč na osobu. 
Nabídka pro vaše děti – dětský paušál 7 za 
6 – l den zdarma! Podmínka – úhrada do 
30. 4. 2008 a nástup na týdenní pobyt 
v pátek nebo v neděli.

Ten správný relax

Wellness hotel Rezidence Ambra

Solné 1055, 763 26  Luhačovice
Tel.: +420 577 154 111 
E-mail: recepce@rezidence-ambra.cz
www.hotel-ambra.cz

…místo odkud všechno uvidíte
Krajská metropole Zlín leží na rozhraní Valaš-
ska, Hané a Moravského Slovácka. Výjimeč-
nost města, které proslulo především zdobnou 
secesní architekturou, vynikne především při pohledu 
z tzv. „jedenadvacítky“.

Správní budova č. 21 byla dokončena v roce 1938 
a se svými 16 podlažími a výškou 77,5 m se stala 
symbolem města. Nedaleko od „jedenadvacítky“, 
v zámku uprostřed parku, se nachází Muzeum 
jihovýchodní Moravy se stálou expozicí cestovate-
lů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Mezi 
turisticky nejvyhledávanější místa ve Zlíně patří 

areál zoologické zahra-
dy s originálním zám-
kem a romantickým 
parkem v anglickém 
stylu. Pro sportovněji 
laděné návštěvníky je 
ve městě v údolí řeky 
Dřevnice k dispozici 
lanové centrum, síť 
cyklostezek a městské 
lázně. Školy, rodiny 
s dětmi, ale i senioři 
mohou ve Zlíně a oko-
lí využít možností, jež 
jim skýtají naučné 
stezky a stezky zdraví.

Zlínská jedenadvacítka…

náměstí Míru 12, 761 40  Zlín
Tel.: +420 577 630 222, 
        +420 577 630 270
Fax: +420 577 630 274
E-mail: is@muzlin.cz
www.mestozlin.cz

Městské informační 
a turistické středisko

Nalaďte se na lahodnou strunu a nechte se opájet nejen 
dobrým vínem, ale i krásou roztančených krojů na někte-
ré z mnoha folklorních akcí, které na Slovácku probíhají 
celoročně.
23.–25. 5.
Jízda králů ve Vlčnově                                        www.jizdakralu.cz

1. 6.
Kosecké písně v Buchlovicích                         www.fsbuchlovice.cz

13.–14. 9. 
IV. Slovácké slavnosti vína a památek        www.slavnostivinauh.cz

Jarmarky v Uherském Hradišti
21. 6.
Svatojánský jarmark
13.– 4. 9. 
Jarmark v rámci Slavností vína 
15.–21. 12.
Vánoční jarmark                                               www.oskunovjan.cz 

Folklor na Slovácku

Masarykovo nám. 21 
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: +420 572 525 525
E-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz

Městské informační centrum
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KAM pro bystré hlavy

Křížovka s Basetem o ceny

6 1 7

3 6 1

5 8

7 1 9 3

5 2 9

4 9 3 6

1 6

2 9 6 7

7 4 1

Snadné
8 7 2

4 1 5 9

2 6 1

3 7 1

8 9

4 5 3

2 5 7

6 7 3 2

8 5 6

Obtížné

Své odpovědi nám posílejte do 25. 4. na adresu redakce nebo  
na e-mail. Pět šťastlivců od nás dostane hezké knížky, 

věnované vydavatelstvím Baset.
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Správné odpovědi a výherci soutěží:
Soutěže 3/2008 - Výsledky

Se Shocartem po Česku – soutěž o turistické mapy
Otázka: Jaký je český název pro horu Hochwald (749 m n. m.) ležící 
v Lužických horách nad německým městem Oybin? 
Správná odpověď: a) hvozd
Soutěžilo: 69; správně odpověděli: 68; špatně odpověděli: 1
Vyhráli: Martina Gabrielová, Býšť; Marcela Lisová, Jince; Barbora 
Belavá, Palkovice; Mirka Pětivoká, Hradec Králové; Jiří Čermák, Praha 9; 
Vilma Nenadálová, Mikulášovice; Jiří Tomáš, Zlín; Ludmila Čiháčková, 
Dobruška; Gebauerová Míla, Bílovec; Věra Saňková, Lipník nad Bečvou

Víkendy pro ženskou krásu
Otázka: Co obsahuje „Dárkový poukaz“?
Správná odpověď: Dárkový poukaz obsahuje péči vizážisty, stylisty, 
kosmetičky, nehtové designérky, pedikérky, maséra, kadeřníka 
a vlasového stylisty. Možnost využití hotelového bazénu (protiproud, 
vodopád, sauna, vířivka), ubytování na jednu noc se snídaní.
Soutěžilo: 15; správně odpověděli: 1; špatně odpověděli:14
Vyhráli: Barbora Nováková, Hranice

Hotel Guide 2008 pro Českou republiku
Otázka: Kolikátý český ročník Hotel Guide vyšel v roce 2008?
Správná odpověď: v roce 2008 vyšel 16. český ročník
Soutěžilo: 38; správně odpověděli: 38; špatně odpověděli: 0
Vyhráli: Petra Brázdová, Lukov; Alena Černochová, Havířov; 
Michaela Vršecká, Hrádek nad Nisou

Hotel Guide pro Slovensko 
Otázka: Na kolik samosprávných krajů, podle kterých je Hotel Guide 
řazen, se dělí Slovensko? 
Správná odpověď: dělí se na 8 samosprávných krajů
Soutěžilo: 32; správně odpověděli: 28; špatně odpověděli: 4
Vyhráli: Jana Horálková, Strakonice; Věra Pindová, Lužice u Hodonína; 
Jitka Marková, Jíloviště

Židovské památky na Vysočině
Otázka: Ve kterém roce byla Třebíč připsána na seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO?
Správná odpověď: Třebíč byla připsána na seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO v roce 2003
Soutěžilo: 88; správně odpověděli: 88; špatně odpověděli: 0
Vyhráli: Martina Pokorná, Liberec; Hanka Vovsíková, Sedlčany;
Anežka Novotná, Praha 4

Židé ve 20. století 
Otázka: Kolik stránek má tato publikace?
Správná odpověď: publikace Židé ve 20. století má 375 číslovaných 
stran a 376 skutečných stran (uznány obě možnosti) 
Soutěžilo: 68; správně odpověděli: 9; špatně odpověděli: 59; 
Vyhráli: Jan Severa, Brno; Ivo Zálešák, Přerov I. – město; 
Milada Šedová, Kočí

Sláva nazdar výletu 
Otázka: Jak se jmenuje tropická hala v ZOO Lešná?
Správná odpověď: Yucatán
Soutěžilo: 120; správně odpověděli: 120; špatně odpověděli: 0
Vyhráli: Světlana Dubnová, Týniště nad Orlicí; Pavla Ryková, Most; 
Soňa Matoulková, Brno

Křížovka
Tajenka: Je leden patnáctého
Soutěžilo: 23;  správně odpověděli: 23; špatně odpověděli: 0
Vyhráli: Lenka Kubicová, Nižní Lhoty; Josef Vít, Jablonec nad Nisou; 
Jaroslava Julínková, Mukařov; Pavel Bílík, Příbor; Eva Potužáková, 
Třeboň

Redakce magazínu Kam po Česku: Kubelíkova 30, 130 00  Praha 3; E-mail: kam@baset.cz, www.kampocesku.cz.
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Vážení čtenáři,
pokud jste poslech-
li staré přísloví 
a v březnu vlezli za 
kamna, v dubnu 
už tam nebuďte 
a rozjeďte se do 

všech koutů naší krásné republiky. Vždyť  
v každém městě, ba v každé vesničce se něco 
chystá. Ptáte se co? Na tuto otázku vám odpoví 
právě kulturní příloha magazínu KAM po 
Česku, kterou zrovna držíte v ruce. 

Dříve než o Filipojakubské noci upálíte nějakou 
tu čarodějnici, načerpejte jarní vzduch a náladu na 
jarmarcích nebo se občerstvěte kulturou v nějaké 
z pražských galerií. Možná vás nakonec ta touha 
upalovat přejde a s nebohou čarodějnicí si zajdete 
třeba na vínko...

Přeji vám mírumilovné prožití měsíce dubna 
a úsměv na každém kroku.

Michael Švec

KAM za kulturou, duben 2008
Vydavatel: Miloš Uhlíř – BASET, šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@baset.cz), zástupce šéfredaktora: Martina 
Štěpánková (martina@baset.cz), redakce: Petr Šrain (petr@baset.cz), Michael Švec (michael@baset.cz).

Kladivo na čarodějnice
Před dávnými lety sedávali sta-
ří Keltové okolo ohňů a vítali 
letní polovinu roku. Obrovské 
fatry očišťovaly od všeho zlé-
ho, co se přes zimu nashromáž-
dilo, a zároveň si mezi živé přisedávaly duše 
zemřelých předků, aby se zahřály. Keltský 
svátek Beltine se zachoval dodnes, ale ulpě-
la na něm velká krvavá skvrna... 
Středověká církev se potýkala s pohanskými obřady 
v celé Evropě. Noc z 30. dubna na 1. květen byla 
nazvána nocí Filipojakubskou, hranice však nepo-
hasly, jen se na nich stále častěji objevovaly hadrové 
nebo slaměné čarodějnice, které symbolizovaly 
novou podobu zla a démonů. Tento nový zvyk byl 
však krutým odrazem ještě krutější skutečnosti.

Už více než 500 let zůstává velmi populární kniha 
dominikánských mnichů Jacoba Sprengera a Hein-
richa Kramera Malleus Maleficarum, tedy Kladivo 
na čarodějnice. Tam bylo důkladně popsáno, jak 
se taková čarodějnice rozpozná, jak se chová a jak 
se proti jejím rejdům bránit. Kniha byla v době 
svého vydání církví odmítána, ale v průběhu sta-
letí se stala nepostradatelnou příručkou v rukou 
inkvizitora. Ten měl hned několik návodů, jak 
takovou čarodějnici poznat:

Jednou z metod byla vodní zkouška: osobu svázali 
do kozelce a hodili ji do vody. Jestli plavala na 
hladině, znamenalo to, že je to čarodějnice, jelikož 
musí být lehká, aby mohla létat na koštěti, a není 
třeba připomínat, jak takové čarodějnice končily 
– na hranici. Když se potopila, samozřejmě zemře-
la, ale zato měla důstojný křesťanský pohřeb.

Čarodějnicí se tak mohla stát žena, která si roz-
hněvala svého souseda, bába kořenářka, které lidé 
záviděli její hluboké znalosti bylin a medicíny, 
nebo prostě někdo podivínský a nepochopený. 
Udavačství funguje v každé době, nelépe však 
tehdy, když může mít tak fatální důsledky – počet 
obětí inkvizice se pohybuje v řádech tisíců.

Tento článek by měl končit nějakým ponaučením, 
ale myslím, že bude stačit jednoduché zamyšlení 
nad tím, koho jsme kdy v srdci odsoudili a na 
základě čeho.

..ještě tam budem!



Baroko v Čechách
Nová stálá expozice Sbírky starého umění Národní 
galerie v Praze
Schwarzenberský palác

Expozice sochařství a malířství
V nové stálé expozici je ve třech podlažích rekonstruo-
vaného objektu paláce prezentováno na 160 sochařských 
exponátů a 280 příkladů pozdně renesančního a barokní-
ho malířství, vytvořených od konce 16. století do konce 
století 18. na teritoriu zemí Koruny české. 

Vnitřní členění objektu Schwarzenberského paláce a vyčleně-
ní jednotlivých místností, určených pro potřeby stálé expo-
zice „Baroko v Čechách“, vedly již v roce 2002 k rozhod-
nutí prezentovat odděleně kolekce sochařskou a malířskou. 
Monumentální kamenné sochy „vítají“ návštěvníky hned 
při vstupu do budovy. Jsou zde umístěny i proslulé kamenné 
skulptury Matyáše Bernarda Brauna z atiky pražského Clam-
Gallasova paláce (1714–1716) a oba Andělé z poustevny 
u Lysé nad Labem, doplněné o sochy Mouřenínů z brány 
zámku v Kounicích od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. 
Ve třech navazujících sálech následuje expozice pojatá podle 
tradiční chronologie a slohových období raného, vrcholného 
a pozdního baroka. V sousedním prostoru jsou v takovémto 
rozsahu prvně představeny nejkvalitnější dochované příkla-
dy každodenní dílenské praxe uměleckých ateliérů zejména 
18.  století – sochařské i malířské skici, modely, autorské 
i  dílenské repliky a kopie.

Otevírací doba:
denně kromě 
pondělí 
10.00–18.00

Vstupné
Základní 150 Kč
Snížené  80 Kč
Rodinné 200 Kč
Národní galerie 
v Praze – Sbírka starého umění, Schwarzenberský palác

www.ngprague.cz 

Každé pondělí jsou všechny expozice a výstavy uzavřeny.

STÁLÉ EXPOZICE
Zámek Troja
U Trojského zámku 1, Praha 7-Troja 
Tel.: +420 283 851 614 
út–čt 10.00–18.00, pá 12.00–19.00, so 10.00–19.00, 
ne 10.00–18.00

VĚČNÉ LÉTO V ŘÍMSKÉ VILE
Architektura a výzdoba zámku Troja. Obrazárna GHMP

FRANTIŠEK BÍLEK V TROJI
Expozice Bílkova nábytku z interiéru Bílkovy vily na 
Hradčanech nyní v oranžerii zámku Troja.

VÝSTAVY
FRANTIŠEK FOLTÝN: 
KOŠICE–PAŘÍŽ–BRNO
7. 3.–1. 6.
Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, 
Praha 1

Staroměstská radnice
Staroměstské nám. 1, Praha 1, ve 2. patře

HUSTÝ PROVOZ 
Projekty mladých umělců na bázi DIY kultury („do it 
yourself“) bez reklamy a sponzorů.

SOUČASNÝ ČESKÝ KUBISMUS 4. 3.–13. 4.

GUMA GUAR 24. 4.–1. 6.
Guma Guar je umělecko-aktivistická skupina zabývající 
se kritikou systému a ironizováním mediálního světa. 

KONCERTY
Kinsky Trio Prague, ne 13. 4. v 16.00, 
dům U Kamenného zvonu
program:
Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír, Pohádka pro 
violoncello a klavír
Antonín Dvořák: „Dumky“ Trio, op. 90

www.ghmp.cz

Národní galerie v Praze Galerie hlavního města Prahy



Národní zemědělské muzeum

Barokní jezuitská kolej vybudovaná na ploše dvou hekta-
rů se řadí ke stěžejním pražským památkám. K nejatrak-
tivnějším bodům při prohlídkách patří Zrcadlová kaple 
s bohatě řešeným interiérem a s unikátním zasazením 
zrcadel. Další barokní perlou je knihovní sál s překrásnou 
freskovou výzdobou a historicky cennými glóby. Knihy 
s nabílenými hřbety tu stály již za jezuitských dob. Astro-
nomická věž s astronomickým muzeem je vysoká 68 met-
rů a od nádherného výhledu z jejího ochozu dělí turisty 
172 schodů. 
Vchod – Karlova 1 nebo 
Mariánské náměstí 5, Praha 1
Tel.: +420 222 220 879 
        +420 733 129 257
Otevřeno denně 
10.00–18.00
PROHLÍDKY / TOURS 
220 Kč dospělí
140 Kč studenti, důchodci

- ZRCADLOVÁ KAPLE 
/ MIRROR CHAPEL

- MERIDIÁNOVÝ SÁL / 
MERIDIAN HALL

- BAROKNÍ KNIHOV-
NA / BAROQUE 
LIBRARY HALL

- ASTRONOMICKÁ VĚŽ / ASTRONOMICAL 
TOWER

KONCERTY / CONCERTS       (500,-/600,-/700,-)
www.klementinum.com

Otevřeno: denně mimo po 9.00–17.00
Vstupné: základní 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 150 Kč; 
každou první středu v měsíci vstup volný 13.00– 17.00
Bezbariérový vstup.
STÁLÉ EXPOZICE:
Vývoj výroby potravin v 19. a 20. století – staré 
řemeslné nářadí a dílenská zařízení. 
(Velký sál v 1. patře)
Jede traktor – sbírka zemědělské techniky 
NZM – unikátní historické traktory a stroje. 
(Velký sál ve sníženém přízemí)
Malá muzejní farma – 1. část živočišná: ukázky 
chovu domácích zvířat – živí králíci, slepice a ovce 
valašky; 2. část rostlinná, na malém sousedním políč-
ku: různé zemědělské plodiny a další rostliny udržova-
né od jara do podzimu ve stavu vegetace.
VÝSTAVY:
„Brambory – skrytý poklad“
Rok 2008 byl organizací OSN pro výživu a zeměděl-
ství (FAO) vyhlášen Mezinárodním rokem brambor. 
NZM se připojuje k oslavě této plodiny touto výsta-
vou, která se věnuje původu a historii brambor, jejich 
zavedení na evropský kontinent a do Čech, botanic-
kým vlastnostem a chemickému složení, pěstování, 
sklizni, skladování a také jejich využití.
(Výstavní sál v 1. patře, 18. 4.–3. 8.)
Přednášky: začátky vždy v 17.00
přednáškový sál NZM Praha – volný vstup
9. dubna
Létání nad Spojenými státy ve sportovním letadle
Ing. Karel J. DOHNAL – cestovatel a spisovatel
16. dubna
Nejkrásnější trekking v Nepálu
Mgr. Karel WOLF – cestovatel a fotograf
23. dubna
Brambory – skrytý poklad (FAO – Mezinárodní rok 
brambor 2008), Ing. Jaroslav ČEPL – ředitel Výzkum-
ného ústavu bramborářského, Havlíčkův Brod
MIMOPRAŽSKÉ POBOČKY NZM PRAHA
NZM – Zámek Kačina u Kutné Hory, Muzeum českého venkova 
NZM – Čáslav, Muzeum zemědělské techniky 
NZM – Lovecký zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou  
NZM –  Valtice, Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí 

Spojení: metro A – Hradčanská nebo metro  
C – Vltavská, tram 1, 8, 15, 25 a 26, st. Letenské nám.

Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, Praha 7

Tel.: +420 220 308 200; Fax: +420 233 372 561
E-mail: nzm.praha@nzm.cz

www.nzm.cz

Klementinum



Karlova 1 – Klementinum, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 605 532 426, www.edepol.cz

Koncerty se konají 1., 5., 8., 12., 19., 22., a 29. 4. od 19.00

Hraje:
Komorní orchestr „Praque Barogue Consort“  
Sólista Oleg Fedčuk – housle

Program:
J. S. Bach: 
Houslový koncert 
g-moll 

W. A. Mozart: 
Malá noční hudba 

A. Vivaldi:
 Jaro, Léto ze Čtvera 
ročních dob 
P. I. Čajkovský: 
Walz ze serenády 

B. Smetana: 
Vltava 

A. Dvořak: 
Valčík č. 2, Humoreska

Koncerty u sv. Klimenta

Liliová 10, Praha 1; Tel.: +420 774 624 677; 
E-mail: info@bluessklep.cz

www.bluessklep.cz
Začátky ve 21.00, ve středu ve 21.30

Výběr z programu:
2. st Fiedler Bop Session – jazz, blues
4. pá Ölveti Blues Band (HU)
6. ne Vinohradský Quintet feat, Keithen Carter 
        (CZ/USA) – jazz
11. pá Ta Jana z Velké Ohrady – emotional songs
12. so Bluesberry – blues
14. po Phil Shoenfelt a Pavel Cingl (UK/CZ)
18. pá Letouni Soumraku – Blues cirkus – blues
21. po Sylvie Krobová – šanson
24. čt Bokomara, host: Pozdní sběr – folk rock/rock’n’roll
26. so Petr Kalandra Memory Band – blues
28. po Originální Pražský Synkopický Orchestr
            – americký jazz & blues 20. let

BZ je v dubnu otevřena denně v 9–18 hodin, skleník 
Fata Morgana zůstává v pondělí uzavřen. 

Botanická zahrada hl. města Prahy
Nádvorní 134, 171 00  Praha 7-Troja 

Tel.: +420 234 148 111; Fax: +420 233 542 629 
E-mail: info@botanicka.cz, www.botanicka.cz

Nenechte si ujít v dubnu:

do 13. 4. Čína – Výstava fotografií

5.–27. 4. Výstava exotických motýlů

12. 4.
(9.00–12.00, 
13.00–16.00)

Workshop – jarní aranžování: 
Dva aranžérské kurzy, na které je 
třeba se předem objednat: pí Hana 
Kovaříková, tel.: 234 148 124.

17. 4.

Seznamte se s botanickou zahradou: 
Jarní cibuloviny. Provázení. Sraz 
v 16.00 u pokladny Areálu Jih 
(venkovní expozice).

19.–27. 4. 
Hmatová výstava – mokřady 
a tůně

30. 4. 
Čarodějnice... Vývar z ropuch, 
bradavicový lektvar, dražba koček...

Co se děje v Botanické zahradě 
hl. města Prahy

30. 4. 20.00–1. 5. 12.00
na hradu a zámku Jindřichův Hradec
 
Program je sestaven z hudebních, tanečních a šer-
mířských vystoupení a z přednášky archeologa, který 
zasadí místo konání do historické souvislosti. Součástí 
programu je předvádění řemesel, která se na našem 
území v době Keltů provozovala, stavba keltské vesnice 
s ukázkami tehdejšího života. Návštěvníci mají po celou 
dobu možnost zahrát si staré deskové, smyslové i „akční“ 
hry, zhlédnout výstavu kresleného humoru EkoFór, svézt 
se na huculských koních. 

Bratrstvo Keltů, o. s.
Korunovační 8, 170 00  Praha 7 

Mobil: +420 603 801 370
E-mail: kelt@beltine.cz

www.beltine.cz

Blues SKLEP

Svátek keltské kultury Beltine



19. 4. 9.00
Krajinou barona Ringhoffera – turistický pochod 
– 20 km ( z Mirošovic do Kamenice) – Jedinečná pro-
cházka naučnou stezkou v okolí Prahy přibližující činnost 
barona Františka Ringhoffera, významného průmyslníka 
19. stol. Během pochodu se projdete přírodním parkem 
Velkopopovicko, můžete navštívit pivovar Velké Popovi-
ce, hrobku rodiny Ringhofferů a další zajímavosti. 
Na trase jsou připraveny soutěže a hry.

www.laduv-kraj.cz

Český ráj dětem 2008 – 26. 4.
Zveme vás na 5. ročník akce Český ráj 

dětem, která vychází z úspěšné turistické hry 
Za pověstmi Českého ráje. V letošním roce 
se bude putování odehrávat v Boreckých 

skalách.

Celodenní program:
8.30–11.00 start v Rovensku pod Troskami
10.00–12.00 atrakce v areálu Šťastná země

12.00–16.00 bohatý kulturní program plný 
soutěží a písniček

14.00 příchod krále Granáta s královnou 
a všemi postavami z pověstí, předání vlády 

nad pohádkovou krajinou
Pro účastníky jsou zajištěny pohádkové auto-
busy: odjezd z Turnova (nádraží ČD) a Jičína 
(nádraží ČD) v 8.00, 9.00 a 10.00. Odjezdy 
z areálu Šťastné země po skončení programu.

Odjezdy vlaků:
Turnov: 7.33, 9.33 Jičín: 7.32, 9.34

Ladův kraj

11. 4.  6. Pohádkový den se Zdeňkem I. Troškou zvaným 
Tábor

www.pohadkovekralovstvi.cz

12. 4.  Výstava „Amarylis“ – zámek Třeboň

19. 4.  Květinová Třeboň – Masarykovo náměstí v Třeboni, 
doprovodné akce, hudba

19. 4.  Den Země – stanice „Pomoc přírodě“, slavnostní 
otevření nových informačních tabulí

www.pomocprirode.cz

26. 4.  Krajem rybníků – 32. ročník dálkového pochodu 
a cyklojízdy po hrázích CHKO – Třeboň

www.tnv.cz
30. 4.  Stavění staročeské máje s doprovodnými akcemi 
– Masarykovo nám.

www.itrebon.cz

30. 4.  Kouzelný Krumlov – slavnosti, jarmark, rej čaro-
dějnic

www.ckrumlov.cz/highlights

30. 4.  XII. Rej čarodějnic a bludiček – Farská louka, 
bohatý program, hudba Second Servis Band

www.lomnice-nl.cz

Jihočeský kraj

ČESKÝ RÁJ DĚTEM 
26. 4. 2008 

 

5. ročník zahájení turistické sezony v Českém ráji 

v rámci hry „Za pověstmi Českého ráje“

Čeká na vás soutěžní putování, při kterém potkáte 

nejednu postavu z českorajských pověstí, a v cíli pak 

bohatý kulturní program a spousta zábavy.

Start: 8.30–11.00 v Rovensku pod Troskami

Cíl: Areál Šťastná země v Radvánovicích u Turnova, 

kulturní program od 10.00

 

Bližší informace: Městské informační středisko 

Turnov 

tel.: 481 366 255-6, e-mail: info@cesky-raj.info

www.cesky-raj.info 
www.turnov.cz



Město Teplice každoročně ožívá poslední květnový víkend 
hudebními, sportovními a kulturními akcemi. Probíhají 
do pozdních večerních hodin a jsou slavnostně ukonče-
ny velkolepým ohňostrojem. V letošním roce připadá 
„Zahájení lázeňské sezony“ na 24. a 25. května, všichni 
jste srdečně zváni.

Statutární město Teplice
Informační centrum

Benešovo náměstí 840
415 01  Teplice

Tel.: +420 417 510 666
E-mail: tic@teplice.cz

www.teplice.cz

Frýdlant nad Ostravicí
19. 4.
9. Otevírání ondřejnických studánek
Frýdlant n. Ostravicí, restaurace Las Vegas – pěší 
pochod pro malé děti a jejich rodiče, při kterém plní 
různé úkoly v pohádkovém lese, za což je pak čeká 
sladká odměna.
Start 9.00–11.00 – KČT Frýdlant n. Ostravicí
Hukvaldy
26. 4. 
Slet čarodějnic na hukvaldském hradě
Místo konání – Hrad Hukvaldy
Štramberk
26. 4.
5. Štramberský lidový 
jarmark s vůní perníku
Štramberk - náměstí 
IC Relax
Ostravice
27. 4. 
Otevírání „Peřejí“ s pro-
gramem pro děti; Ostravice, 
řeka Ostravice – peřeje
Cca od 10.00 – Mirago.

www.beskydy-valasko.cz

Beskydy – Valašsko

Byl, nebo nebyl kat Mydlář – 19. 4., 9.00–13.00
Další z oblíbených jarmarků na Resselově náměstí, ten-
tokrát ve stylu renesance a raného baroka. Atmosféru 
umocní vystoupení Divadelního spolku Jana Nepomuka 
Štěpánka „Ukrutná Dorota aneb Pravdivý příběh chru-
dimského rodu Mydlářů“ a hudba skupiny Jagabab. Na 
kramářském trhu budete mít možnost zakoupit medovi-
nu, keramiku a další dobové zboží.

František Kupka – Lysistrata (do 3. dubna)

Galerie Art
Resselovo nám. 12
Tel.: +420 469 622 436
www.galerieart.cz

Po–pá 14.00–17.30
So 9.00–11.30

Chrudim

Batelov
19. 4. od 14.30
Historická bitva
Ukázky dravých ptáků, historického šermu, právo 
útrpné – Svobodní páni z Jihlavy, večerní bitva s ohněm, 
ukázky IZS.
Místo konání: Batelov – plácek za Motorpalem

Třešť
26.‒27. 4.
Kateřinská pouť
Tradiční pouť, atrakce v Selské ulici a Na Kanále

www.trest.cz
Telč
13. 4.
Setkání pěveckých sborů Vysočiny
Tradiční setkání 
pěveckých sborů 
z Vysočiny.
Místo konání: 
Kulturní dům, 
Krahulčí

VysočinaTeplice

www.chrudim.eu
www.chrudim-city.cz
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Přílohu KAM za kulturou najdete také 
na našich webových stránkách

www.kampocesku.cz
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Kuriozity po Česku 
aneb jednou nohou v nebi
 
Věděli jste, že do Hořovic každý den při-
chází slunce svou vlastní branou? Že 
v Chrasti můžete vidět kousek Ďáblovy 
bible a v Ústí nad Labem zase nejšikmější 
stavbu na sever od Alp? Tušíte, kde stá-
val zpropadený zámek, kde hledat scho-
dy, co vedou do nebe, a kde žil loupež-
ník Toulovec? Viděli jste už nad Libercem 
UFO, na Šumavě Carnac nebo les kozo-
rohů? Pokud ne, hledejte odpovědi na 
tyto a mnohé další otázky v prvotině edič-
ní řady Kam po Česku..., která je prostým 
dokladem tvrzení, že je možné se dotknout 
nebe. Nechte se inspirovat a podívejte se 
na Českou republiku z trochu jiného úhlu.

Kuriozity zakoupíte v síti vybraných informačních center, u svého knihkupce 
nebo si je můžete objednat v naší redakci, případně na internetových 
stránkách 

www.baset.cz.
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■  
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