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Týden dobré pohody

Valašská pohádka

Nech brouka žít



www.kampocesku.cz

Horká novinka 
edice KAM po Česku 

V první polovině května vyšla nová publikace edice KAM 
po Česku pod názvem „Od gotiky cesta aneb městečka 

a města Čech, Moravy a Slezska“. Jedná se o moderního průvodce 
našimi městy, který mapuje jejich historii od gotiky do současnos-
ti. Na celkem 112 celobarevných stranách najdete vedle historie 
jednotlivých měst, období rozkvětu i úpadku a slavných rodáků 
také jejich žhavou současnost. Nechybí pozván-
ky na každoročně pořádané akce, tipy na výlet 
městem či do jeho okolí, kontakty a mnohé další 
informace. Města jsou zde prezentována podle 
krajského uspořádání. Kniha je doplněna mapami 
příslušných krajů. 

� doporučená prodejní cena 
publikace je 99,- Kč

� seznam exkluzivních distribučních 
míst najdete na www.kampocesku.cz 

� internetový prodej zajišťuje 
Knihy Baset s.r.o. – www.knihybaset.cz
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www.hradkarlstejn.cz

V rcholně 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 pokla-

dů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů.

Od gotiky cestaV roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu 

a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad 

dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži.

Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karl-

štejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými 

přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let. Stavebně byl hrad po roce 

1480 upraven pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16. století potom re-

nesančně. Při poslední stavební úpravě z konce 19. století, vedené arch. 

Josefem Mockerem v duchu purismu, hrad získal dnešní vzhled.

Prohlídka hraduPrvní prohlídková trasa zahrnuje 
historické interiéry dvou pater Cí-

sařského paláce a spodních podlaží 
Mariánské věže s cenným vybave-

ním ze 14.–19. století. Druhá pak 
návštěvníky provede východním 

křídlem Císařského paláce, horním patrem Mariánské věže a Velkou věží. Nabízí ke zhléd-nutí historicky nejcennější prostory hradu včetně Kaple sv. Kříže 

nebo obranné a vyhlídkové ochozy horního hradu. 

Volně přístupná je Studniční věž.

Co možná nevíteV expozicích hradu najdete mimo 
jiné zcela ojedinělou původní ná-

stěnnou výzdobu ze 14. stol., ale také 
soubor 129 deskových obrazů Mistra 

Theodorika v Kapli sv. Kříže (největší 
na světě). Unikátní je také portrétní 

galerie českých panovníků, replika 
Svatováclavské koruny českých králů 

nebo 78 m hluboká hradní studna. 

Prozraď mi, můj pane vážený, 

kampak vedou dveře zamčený…, 
asi do věží.
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První písemné zmínky 

o Strakonicích jsou dato-

vány do roku 1235 a v roce 1367 jim 

pak byla Bavorem IV. Strakonickým 

udělena základní městská privilegia. 

Středověké dějiny města jsou pevně 

spojeny s historií strakonického hradu, 

který nechal postavit v první třeti-

ně 13. století šlechtický rod Bavorů 

na soutoku zlatonosné řeky Otavy 

a Volyňky. Část hradu darovali Bavoři 

již v roce 1243 řádu maltézských ry-

tířů, a tak začala sedm století dlouhá 

etapa jejich působení ve Strakonicích.

Od gotiky cesta
Rozvoj města v historii souvisel se strakonickým 

hradem, v jehož stínu Strakonice postupným sloučením 

čtyř osad vznikly. S rozkvětem hradu rozkvétá 

i město. Především vláda Jana z Rožmberka 

(1511–1532) vtiskla ráz hradu i městu 

a jeho stopy architektonických úprav 

jsou dodnes patrné. Z této doby 

pochází také nynější městský znak 

(pravděpodobně z roku 1525). 

Rozvoj města také významně 

ovlivnila průmyslová výroba, 

která byla do Strakonic soustředěna v 19. 

a 20. stol. Dnes jsou Strakonice neustále 

se rozvíjejícím, moderním městem, 

které rozhodně stojí za návštěvu.

Slavné osobnosti
Strakonice proslavila nejen postava 

legendárního muzikanta Švandy 

dudáka, ale i skuteční rodáci, jako 

tvůrce postav Spejbla a Hurvínka 

Josef Skupa či básník a sběratel 

lidové tvorby F. L. Čelakovský. Mezi 

současné významné osobnosti patří 

známý badatel Ing. Pavel Pavel, který 

rozluštil záhadu transportu soch 

moai na Velikonočním ostrově.

Co možná nevíte
Za českými hranicemi získaly Strakonice věhlas především  výrobou 

motocyklů ČZ, výrobou zvláštních pokrývek hlavy – fezů – a od roku 

1967 také díky pořádání ojedinělých mezinárodních dudáckých 

festivalů. Každý sudý rok se koncem srpna sjedou do Strakonic 

dudáci z celého světa a  dudy zní městem po čtyři dny a noci. 

V roce 2010 uplyne úctyhodných 775 

let od první zmínky o Strakonicích. 
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Strakonice – město dudáků
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H oršovský Týn dostal své 

jméno po nedaleké vsi Hor-

šově, správním centru rozsáhlého 

panství pražských biskupů. V letech 

1260 až 1265 přenesl biskup své 

sídlo k řece Radbuze, kde poblíž 

brodu na kupecké stezce z Prahy 

do Bavor dal vystavět pevný hrad, 

kolem něhož vyrostla osada. Jako 

město byl Horšovský Týn poprvé 

zmiňován v roce 1344 v listině ar-

cibiskupa Arnošta z Pardubic, který 

také podle tradice dal v roce 1352 

město obehnat hradbami.

Od gotiky cesta...První velký rozkvět zažilo město paradoxně po ničivém požáru 

v roce 1547. Noví majitelé – Lobkovicové – přestavěli požárem 

zničený hrad na reprezentační renesanční zámek. Jejich příkladu 

následovali měšťané, jejichž výstavné domy podnes zdobí zdejší 

náměstí. Po bitvě na Bílé hoře získal panství a město na několik 

staletí rod Trauttmansdorff ů. Za jejich vlády dostaly městské kostely 

a domy barokní podobu, což dodalo Horšovskému Týnu malebný 

ráz, který si podržel dodnes. 

Slavné osobnostiV Horšovském Týně se v průběhu staletí potkávaly 
generace českých a němec-

kých obyvatel, k nimž při-byla v 19.století i minorita 
židovská. Každá národnost 

darovala městu zajímavé 

osobnosti – připomeňme si například Maxmiliána z Trautmansdorf-

fu, významného diplomata ve službách císaře Ferdinanda II., jenž 

podepisoval v roce 1648 Vestfálský mír, či Josefa Dobrovského, vůdčí 

osobnost národního obrození, který strávil ve městě své dětství. Po-

čátkem 20.století navštívil zámek několikrát anglický král Edward VII.

Návštěvníka, který přijíždí do Hor-
šovského Týna, hned na první 

pohled upoutají jeho dominanty 
– renesanční zámek s rozsáhlým 

parkem, kostely sv.Petra a Pavla 
a sv.Apolináře, kapucínský klášter 

a poutní kostel sv.Anny. Na turisty 
však nečekají pouze stavební 

památky. Město žije bohatým kulturním životem. Koncem července 

ožívá náměstí a přilehlé ulice na několik dní tradiční Anenskou 

poutí. Zajímavý kulturní program slibují také dny adventní, vrcholící 

vánočním jarmarkem a Živým Betlémem. Svou staletou historickou tradici si 

znovu připomeneme v roce 2014, kdy 

uplyne 830 let od první písemné zmínky 

o Týnu a zároveň 670 let, kdy je Hor-

šovský Týn poprvé uváděn jako město. Horšovský Týn – perla 
Českého lesa
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V  jednom z nejkrásnějších 
koutů Krušných hor leží měs-

to, jehož historie se datuje od 13. sto-
letí, kdy stál v Nejdku gotický hrad. 
V hlubokém údolí řeky Rolavy se 
díky výskytu cínových rud usadili 
horníci a kolem roku 1250 založili 
hornickou osadu. První písemné 
zmínky o Nejdku jsou zachyceny 
v lenní listině krále Jana Lucembur-
ského z 20. září 1341 pro Petra Plika, 
která jej uváděla jako držitele panství.

Od gotiky cesta
K největšímu rozmachu dolování došlo v Porolaví za panování hrabat Šliků (1446–1602). Kromě cínové rudy se těžila také ruda železná, a tak vznikly na Nejdecku hutě a hamry. K rozkvětu regionu přispěla železniční trať z Karlových Varů přes Nejdek do Saska zvaná Krušno-horský Semmering, která byla dokončena v roce 1899. Druhá nejvýše položená trať v ČR překonává výškový rozdíl 365 m na 15 km a nabízí daleké výhledy do údolí Rolavy. 

Slavní rodáci
Jistě si každý vzpomene na krále Miroslava z pohádky Pyšná princezna, kterého ztvárnil divadelní a fi lmový herec, nejdecký rodák Vladimír Ráž. Jedním z dalších významných nejdeckých rodáků je H.K.He-nisch, profesor fyziky a vědec světového formátu. H. K. Henisch publikoval mnoho odborných článků a knih, napsal i 3 auto-biografi cké knihy vydané městem Nejdek v českém překladu. 

Zajímavosti a tipy na výlet
Největší galerií v přírodě Karlovarského 
kraje je Nejdecká křížová cesta (NKC) ležící 
v přilehlém lese Křížového vrchu. Tato 
cesta neměla a dosud nemá široko daleko 
sobě rovné pro svou délku a nádhernou 
polohu přímo nad centrem města. 

V roce 2008 byly do všech 
14 opravených kapliček 
vsazeny umělecké reliéfy 
nejdeckého výtvarníka 
Heřmana Kouby. K vý-
znamným atraktivitám 
města patří starobylá 
hradní věž stojící na skalním ostrohu nad řekou Rolavou, která v tom-to místě tvoří tzv. Rolavský loket. Věž je zbytkem gotického hradu ze 13. stol. a nyní slouží jako zvonice kostela sv. Martina. Dlouholetou tradici má červnová nejdecká pouť a Krušnohorský vánoční jarmark. Výborným tipem na výlet je rozhledna na Tisovském vrchu – Pajnd-lu. 25 m vysoká kamenná rozhledna byla postavena v roce 1897 a je turistickou atrakcí celé oblasti. Výhled z Pajndlu je jedním z nejlepších v celém středním a západním Krušnohoří. 

Nejdecko je atraktivní rekreační oblastí, která nabízí ideální podmínky pro aktivní dovolenou. Přímo v Nejdku se nachází zimní stadion, tenisové kurty, v blízkosti jsou vodní nádrže, kryté bazény. Hustá síť navzájem provázaných turistických stezek, cyklostezek a zimních lyžařských tras vás zavede 
krásnou přírodní krajinou do míst, která dýchají histo-

rií, romantikou a klidem. 

Přesně 670 let od první 
písemné zmínky o městě 

uplyne v roce 2011.

Nejdek – perla Porolaví
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Zpočátku jedna z mnoha 

malých osad v úrodném 

Poohří, doložená písemně od po-

čátku 12. století pod latinským 

jménem Luna. Díky výhodné poloze 

na obchodní stezce a brodu přes řeku 

Ohři zde král Přemysl Otakar II. 

nechal v 60. letech 13. století založit 

královské město. Ohři tehdy překle-

nul dřevěný most a listina týkající se 

jeho údržby z roku 1295 je zároveň 

první písemnou zprávou o městě.

Od gotiky cesta
Během 14. století se Louny díky obchodu dostaly mezi přední města 

v Čechách. V době husitských válek spolu se sousedním Žatcem 

vytvořily silný vojenský svaz a získaly množství původně klášterních 

vesnic v okolí. Po katastrofálním požáru centra i obou předměstí v roce 

1517 došlo k rychlé obnově ve stylu pozdní gotiky a 16. století lze bez 

nadsázky označit jakou zlatou dobu Loun. Chloubou města je stavba 

kostela svatého Mikuláše z let 1518-1538 podle projektu architekta 

Benedikta Rejta, vrcholné dílo české gotiky zařazené na seznam národ-

ních kulturních památek. Drancování Valdštejnových vojsk počátkem 

třicetileté války předznamenalo další osudy města, které ve válečných 

vírech do roku 1648 ztratilo polovinu obyvatelstva a z této rány se 

vzpamatovávalo dlouhá staletí. Teprve věk páry a elektřiny znamenal 

pro Louny další vzestup, zejména díky rozsáhlým železničním dílnám 

a lehkému průmyslu.

Osobnosti města
Zakladatelem novodobého roz-

květu Loun byl dlouholetý sta-

rosta Petr Hilbert (1834-1906), 

jehož syn a místní rodák archi-

tekt Kamil Hilbert (1869-1933) 

dokončil v roce 1929 dostavbu svatovítské katedrály na Pražském hradě. 

V oblasti práce se slovem vynikli básník Jaroslav Vrchlický (1853-1912), jeden 

z nejlepších českých překladatelů ze světové literatury, a spisovatel Karel 

Konrád (1899-1971). Lounským rodákem je také malíř Zdeněk Sýkora (1920), 

průkopník počítačového umění a přední osobnost soudobého malířství.

Co možná nevíte
Symbolem města je nezaměnitelná silueta stanových střech chrámu sv. 

Mikuláše, která spolu se sopečnými výběžky Českého středohoří vytváří 

jedinečnou scenérii. Nejlepší rozhled po městě a okolí nabízí mohutná 

gotická věž kostela s vyhlídkovým ochozem. Oslavou krásy města 

a řeky Ohře je každoroční srpnová městská slavnost s názvem Letní 

lounské vábení, na své si tu ale přijdou i milovníci sportu a turistiky, 

například nedaleké letiště Raná nabízí možnost nevšedních adrenalino-

vých zážitků při bezmotorovém létání.

Od ik
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y cesta
mž se dnes rozkládá město, bylo součástí původního 
pralesa. Pro jeho založení byl vybrán ostroh při soutoku s Tichou Orlicí, podle níž se původně jmenovalo 
d Orličkou. Od 15. do počátku 17. století prožívalo 
velkého rozkvětu díky zájmu vrchnosti na rozvoji 
odu. Listina Vratislava z Pernštejna (1580) zaručovala nání dvou velkých ročních trhů a týdenních trhů každý oviny 19. století mělo Jablonné ráz podhorského měs-šinu obyvatel tvořili drobní řemeslníci. Ti se sdružovali kazují 4 dochované pečeti z let 1650–1700. Velmi 

e těšili například jablonští ševci nebo domácí tkalci. 
epsal císař František Josef I. žádost obecních radních 
ěsto. Koncem 19. století se tu rozvíjí klihařství, kar-
ářství a výroba paramentů (bohoslužebných rouch). 

tí a přilehlé části byly vyhlášeny v roce 1976 městskou ou.

ěsta: Na podzim po sklizni posílal lanšperský purkrabí vozy s ozbrojenou čeledí vybírat naturální dávky, např. medovinu. Stávalo se, že  skutečné výběrčí předešli 
bylo zabráněno, doprovázel výběrčí mnich, někdy jim 
byla propůjčena pouze berla. Traduje se, že jednou 

blížil naplněný vůz s medem, jehož  vůně přilákala 
od se strachy rozutekl a zvíře vylezlo za pochoutkou 
ašili a dali se do zběsilého běhu. Medvěd nemohl se-

skočit a před pádem se chránil 
tím, že se předními tlapami 
opřel o berlu. Tak vjel povoz 
na jablonské náměstí, kde se 
ho místním podařilo zastavit. 
Medvěd utekl do blízkého 
lesa. Zbraslavský opat poté 
svolil, aby Jablonné na paměť 
této události dostalo do znaku 
medvěda s berlou. 

Slavné osobnosti
Petr Figulus Jablonský (1619–1670) – biskup Jednoty bratrské, byl žákem J. A. Komenského, s kterým později odešel do polského Lešna. Prof. Dominik Filip (1879–1946) – středoškolský profesor a spisovatel, který velkou část své tvorby zasvětil Orlickému podhůří. Armádní gen. Ludvík Krejčí (1890–1972) – byl v letech 1933–1938 náčelníkem generálního štábu čs. armády, v zářijových dnech 1938 pak hlavním velitelem armády. 

V roce 2014 uplyne 710 let od první písemné zprávy o Jablonném.

Jablonné nad Orlicí je inspirující místo pro život a volný čas.
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Královské město Uherské 

Hradiště bylo založeno 

v roce 1257 českým králem Přemys-

lem Otakarem II. s cílem zabez-

pečit jihovýchodní hranici českého 

království proti zhoubným nájezdům 

z Uher. Od 1. poloviny 14. století bylo 

opevňováno kamennou hradbou, která 

byla v následujících stoletích ještě 

zdokonalována.

Od gotiky cesta
Ve středověku patřilo k vý-

znamným moravským městům, 

v baroku k zemským pevnostem. 

Kromě pozůstatků hradeb a tzv. 

Matyášovy brány lze z gotických 

památek vzpomenout kapli sv. 

Alžběty z počátku 15. století, 

budovu Staré radnice v Prostřed-

ní ulici či obvodové zdivo lodi 

a presbytáře františkánského 

kostela Zvěstování P. Marie. Svou 

strategickou úlohu si město 

uchovalo až do zrušení pevnosti v roce 1782. V průběhu 19. a na po-

čátku 20. století došlo k dalšímu rozvoji města, které se rozšířilo vně 

původních hradeb a postupně získalo svou dnešní podobu. 

Slavné osobnosti
S městem jsou spjatá jména jako básník a překladatel Felix Kadlinský, 

malíři Ignác Raab, Joža Uprka, spisovatel a bibliofi l Bedřich Beneš 

Buchlovan, dirigent Zdeněk Chalabala, keramička Ida Vaculková, spor-

tovkyně Dana Zátopková nebo primáš cimbálové muziky Hradišťan 

Jiří Pavlica.

Co možná nevíte
Po sametové revolu-

ci prohlédlo město 

do krásy, většina 

památek byla opravena 

a citlivě přizpůsobena 

potřebám moderní doby. 

Žije bohatým kulturním 

a společenským životem, 

každoročně se zde koná Letní fi lmová škola, Slovácké slavnosti vína 

a otevřených památek, Mezinárodní festival hudebních nástrojů 

lidových muzik a mezinárodní festival s tematikou životního prostředí 

Týká se to také tebe. Najdete tady také unikátní turistickou vodní ces-

tu Baťův kanál, jež nabízí atraktivní a netradiční možnost, jak poznat 

Slovácko z paluby lodi.

V roce 2012 město oslaví 755 let od své-

ho založení.

Uherské Hradiště 

– pulzující srdce slovácka
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Zajímavosti asti a tipy na výlet
Největší galerií v přírodě Kodě Karlovarského 

á
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www.mulo

nadsázky zky označit jako

kostela svatého Mikuláše z let 1518-1538 podle proj

atého Mikuláše z let 1518-1538 podle proj

Benedikta Rejta, vrcholné dílo české gotiky zařazené na seznam národ

, vrcholné dílo české gotiky zařazené na seznam národ-

ních kulturních památek. Drtek. Drancování Valdštejnových vojsk počátkem 

álky předznamenalo další oso další osudy města, které ve válečných 

telstva a z této rány se 
a z této rány se 

l 

m 

vých

třicetileté války předznam

vírech do roku 1648 ztratilo polovinu obyvatelstva a z t

vzpamatovávalo dlouhá staletí. Teprve věk páry a elektřiny znameenal

pro Louny další vzestup, zejména díky rozsáhlým železničním dílnnám

a lehkému průmyslu.
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Poloha města na křižovatce 

starých obchodních cest 

z něho učinila přirozené správní 

středisko celé oblasti. Nejstarší 

písemnou zprávu a zároveň první 

výslovnou zmínku o městě Dobruš-

ce najdete v tzv. Mutinově narovnání 

až z roku 1320. Přesto je možné 

právě z této listiny usuzovat, že jeho 

existence je mnohem starší.

Od gotiky cesta

Tržní osada Leštno, tak se původně Dobruška nazývala, vznikla na křižo-

vatce důležitých obchodních cest a již ve 13. století nabyla městského 

charakteru. Tomu nasvědčuje například udělené právo vaření piva (před 

rokem 1320). Práva hradecká či magdeburská, včetně práva hrdelního, 

získala Dobruška až v roce 1364. Doba skutečného rozkvětu začala s pří-

chodem Trčků z Lípy (1495), za nichž získalo město výsadu na výroční, 

týdenní a koňské trhy, právo volného stěhování měšťanů. Tento slibný 

rozvoj byl však násilně přerušen třicetiletou válkou. V Dobrušce měly 

svou tradici cechy řeznický (z roku 1493), ale i krejčovský, ševcovský, 

koželužský, kožešnický nebo mezulánický, soukenický, tkalcovský 

a barchanický. Cechy sdružovaly i pekaře, mlynáře, krupaře, kováře, 

zámečníky, ručnikáře a hrnčíře. Koncem 19. století tu vznikají první 

průmyslové závody a přichází železnice. Dnes je Dobruška moderním 

zemědělsko-průmyslovým městem.

Slavní rodáci
9. září 1769 se narodil dobrušskému kupci Josefu Hekovi syn František, z ně-

hož se stala ne-li nejvýznamnější, tedy bezesporu nejpopulárnější osobnost 

dějin města. Možná až trochu nespravedlivě upadl v obecném povědomí 

do zapomnění. Až teprve románové a televizní ztvárnění jeho osudů 

přineslo Hekovi popularitu, kterou mu dřívější doby poněkud nespravedlivě 

upřely. Dalším významným rodákem je František Adolf Šubert, významná 

osobnost českého národního života přelomu 19. a 20. století, první ředitel 

Národního divadla. V Dobrušce 

prožíval své dětství a mládí 

světově proslulý malíř František 

Kupka, jemuž je věnována 

stálá expozice v prostorách 

historické radnice. Její součástí 

jsou i umělcovy prvotiny.

Co je u nás k vidění?

Kupříkladu radnice, která je nejvýznamnější stavbou města ze druhé 

poloviny 16. století, nebo kostel svatého Václava, jehož paměť sahá až 

do dob, kdy město vznikalo. Významnými turistickými zajímavostmi 

jsou pak rodný domek F. Vl. Heka – (F. L. Věka), unikátní ukázka dobruš-

ské předměstské architektury 18. století, nebo židovská synagoga, hřbi-

tov a především mikve, očistná lázeň, objevená v těsném sousedství 

synagogy. Na výšině nad městem pak objevíte nádherný kostel, jehož 

zasvěcení sv. Duchu napovídá, že jeho počátky musíme hledat hluboko 

ve středověku, snad až v dobách, kdy byl zdejší kraj osídlován a vznikaly 

zde první středověké osady. V dnešní době je Dobruška centrem 

bohatého kulturního života. V měsíci květnu a červnu probíhají tradiční 

Zahradní divadelní slavnosti, na léto je připraveno pro všechny občany 

i návštěvníky města Dobrušské letní muzicírování s kapelami různých 

žánrů a v září se každoročně koná dvoudenní akce Svatováclavské 

slavnosti s jarmarkem tradičních lidových řemesel.

Přesně 690 let od první písemné zmínky 

oslaví město v roce 2010.

Dobruška – brána 

Orlických hor
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Národního divadla. V Dobrušce 

prožíval své dětství a mládí 

světově proslulý malíř František 

Kupka, jemuž je věnována 

stálá expozice v prostorách 

historické radnice. Její součástí 

jsou i umělcovy prvotiny.
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ný domek F Vl. Heka – (F. L. Věka), unikátní ukázka dobruš-

ské předměstské architektury 18. století, nebo židovská synagoga,

městské architektury 18. století, nebo židovská syna oga, hřbi-

tov a především mikve, očistná lázeň, objevená v těsném sousedství 

především mikve, očistná lázeň, objevená v těsném sousedství
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Zahradní divadelní slavnosti, na léto je připraveno pro všechny občany 

Zahradní divadelní slavnosti, na léto

Dobrušské letní muzicírování s kapelami různých 

i návštěvníky města Dobruš

v září se každoročně koná dvoudenní akce Svatováclavské 

žánrů a v září se

slavnosti s jarmarkem tradičních lidových řemesel.
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Hrad byl založen kolem roku 

1241 Zdeslavem z panského 

rodu Divišovců a pojmenován byl 

podle rodového erbu, zlaté osmihro-

té hvězdy v modrém poli, Šternberk. 

Jeho název byl podle tehdejších 

zvyklostí poněmčen. Odtud se datuje 

i nový přídomek pánů ze Sternberga, 

kteří patřili po staletí k nejpředněj-

ším v českých zemích.

Od gotiky cesta
Ke stavbě hradu si Zdeslav vybral příhodné místo na skalnatém ostrohu 

nad řekou Sázavou. Na straně východní byl hrad chráněn příkrým 

svahem spadajícím k řece Sázavě, na straně západní údolím potoka. 

Na jihu a severu byl ostroh přeťat hlubokými příkopy a obranné prvky 

byly posíleny válcovými i hranolovými věžemi. Přesto byl r. 1467 hrad 

po několikaměsíčním obléhání vojsky krále Jiříka z Poděbrad dobyt. 

Poškozený hrad byl na přelomu 15. a 16. stol. obnovován, nejzajímavěj-

ším obranným prvkem z tohoto období je jižní předsunutá věž s břitem, 

která se dochovala v téměř nezměněné podobě, a je tedy unikátním do-

kladem středověkého obranného stavitelství. Ve druhé polovině 17. stol. 

došlo k posledním větším úpravám hradu. Interiéry středověkého 

obranného sídla byly zčásti přeměněny na raně barokní zámecké sídlo.

Významné osobnosti
Zdeslav ze Sternberga († 1263) – zakladatel hradu, ve službách krále 

Přemysla Otakara II. hájil moravské země před útoky uherského krále 

Bély IV., odměnou získal území severně od Olomouce, kde založil druhý 

hrad stejného jména jako v Čechách.

Petr ze Sternberga († 1420) – odpůrce husitů, válčil r. 1419 u Nahorub, 

r. 1420 u Sudoměře a u Poříčí nad Sázavou, padl v bitvě pod Vyšehradem 

Perchta, rozená z Kravař († 1447), 

manželka Petra ze Sternberga 

– po smrti manžela se přihlásila 

ke čtyřem pražským artikulům 

a získala ochranu mírnější strany 

husitské, proto zůstalo šternberské 

panství ušetřené. 

Petr ze Sternberga – nejvyšší zemský sudí, nejvyšší komorník, hejtman 

kouřimského kraje, on a později jeho syn Jan provedli úpravy hradu 

ve stylu pozdní gotiky 

Václav Jiří Holický ze Sternberga († 1684) – císařský rada, zemský 

soudce,  podnikl nákladnou přestavbu hradních prostor ve stylu raného 

baroka, sepsal první rodopis Sternbergů.

Pozvání…
Prohlídka hradu trvá přibližně 50 minut a objednat si ji můžete 

i mimo sezonu, po celý rok. V letní sezoně jsme pro vás připravili 

ukázky dravých ptáků s výkladem sokolníka. Samostatnou prohlíd-

kou je pak návštěva „hladomorny“, jednoho z nejlépe dochovaných 

objektů pozdně gotického fortifi kačního stavitelství nejen u nás.

Přesně 760 let od svého založení oslaví 

hrad v roce 2011.

Celá staletí dominuje 

kraji hrad, kdysi nazvaný 

perlou Posázaví.

Foto: Karel Jíra
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toto předprázdninové číslo jsme se rozhodli věnovat 
mimo jiné také místům, odkud budete mít dobrý roz-
hled. Není totiž od věci se občas pořádně rozhlédnout 
kolem sebe. Místům, odkud se můžeme rozhlédnout 
dobře, se říká rozhledny nebo vyhlídky. V  červnu by-
chom se ale měli pokusit také o  nadhled. Budeme ho 
totiž potřebovat. Místem dobrého nadhledu jsou nad-
hledny, jejichž brány se otevřou v pátek a sobotu 5. a 6. 
června. Proto, pokud se rozhodnete nestrávit víkend 
například turistikou, přeji vám správný nadhled. 

Původně jsme se chtěli v tomto čísle věnovat i nejrůz-
nějším varováním před cestami do  zahraničí. Ale ne-
bude to nutné. Potom, co se objevila onemocnění slin-
tavky, kulhavky a nakonec i nemoc šílených krav, přišla 
ptačí chřipka, a letos ještě chřipka prasečí. Tím jsou ne-
jen vyčerpány tři hlavní masové komodity (hovězí, vep-
řové a drůbež), což dává Čechům možnost zapomenout 
na mnohé zahraniční destinace. Pokud by přesto někdo 
uvažoval o zahraniční dovolené, bude muset zvážit ješ-
tě jedno onemocnění – ekonomiky. Navíc ještě očeká-
vám v příštím roce chřipku rybí. Potom si snad konečně 
uvědomíme, že není až tak od věci jezdit na dovolené 
po krásné zemi uprostřed Evropy. 

Pro všechny, kdo se tak rozhodnou, máme pár tipů 
na  výlet. Tentokrát to jsou například výlety lodí z  Ústí 
do Lovosic, návštěva Valašského království či dovolená 
bez hranic na pomezí jižních Čech a Bavorska nebo Kar-
lovarska. Tajemné výlety si pak můžete dopřát v méně 
známých oblastech východních Čech, Orlických hor 
a Podorlicka. Dobrou volbou budou také města České-
ho dědictví UNESCO nebo České Inspirace, která svým 
návštěvníkům uchystala nejedno překvapení. 

Luděk Sládek, šéfredaktor 

KAM to vidí
Noc v muzeu 2
Nech brouka žít 3
Meteorologický stroj 3

KAM do regionů
Karlštejnské klenoty 4
České Budějovice – každý den 7
Pivovar Březňák 10
Žatec – město, kde je pivo doma 11
Labe z paluby lodi Porta Bohemica 12–13

KAM na výlet
Zážitky bez hranic 5
Strakonice, město dudáků 6
Památník Terezín 15
Liberecký kraj jako na dlani 16
Tyršova rozhledna v Žamberku 19
Týden dobré pohody 20
Valašská pohádka 22
Tišnovsko – kraj nebeských výhledů 23

KAM píše recenze
Edice České televize představuje 8

ročník 3, červen 2009

S námi víte KAM



www.kampocesku.czKAM to vidí2

S velkou radostí jsem dnes dostal květno-
vé číslo – výborné. Zdravím…

Robert Mašek, Sokolov 

Děkujeme, pane Mašku, a také srdečně zdra-
víme.

„Vážená redakce, Váš magazín KAM 
PO ČESKU dostávám pravidelně do ruky. 
Mám ho rád, je mi vydatnou pomůckou 
při plánování zájezdů pro důchodce, kte-
ré pomáhám organizovat své manželce 
a které většinou slovem provázím…“
…„Nedávno jsme podnikli cestu východ-
ními Čechami s hlavním cílem poznat Li-
tomyšl s její historií a navštívit Portmone-
um, kde jsem nebyl poprvé…“
…„Před příjezdem do  Litomyšle jsme 
všechny účastníky řádně informovali, 
aby nebyli překvapeni netradičním Vá-
chalovým přístupem k umění. Myslím, že 
do muzea vstoupili dobře připraveni…
…„Ve Žďáře v  Muzeu knihy byla kdysi 
kompletní Váchalova expozice… pozdě-
ji ale přišli noví správcové, kteří naznali, 
že Váchalovo dílo je zavrženíhodný kýč 
a expozice byla odstraněna. … Díky pra-
covníkovi M. Krepsovi se podařilo všech-
ny exponáty ukrýt v  depozitáři. Dnes je 
toto dílo opět v plné kráse v Muzeu knihy 
vystaveno v  samostatné expozici. Jsme 
na to náležitě hrdí.“

M. Neugebauer, Žďár nad Sázavou

Vážený pane Neugebauere, věřte mi, že nás ne-
smírně těší, když magazín KAM po Česku slouží 
přesně k  těm účelům, o  které nám jde přede-
vším. Má být průvodcem, který vždy od počát-
ku daného měsíce informuje návštěvníky turis-
tických informačních center o  aktuálním dění 
v tom kterém měsíci. Zvýšenou pozornost také 
věnujeme našim dvěma největším čtenářským 
skupinám – rodinám s  dětmi a  seniorům. Váš 
dopis jen potvrzuje správnost našeho snažení 
a věříme, že i v budoucnu bude přinejmenším 
stejně dobrým pomocníkem při toulkách Čes-
kou republikou. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

Noc v muzeu
Strávit noc v muzeu a prožít dobrodružné příběhy oživlé minulosti, 
jako je to ztvárněno v jednom americkém fi lmu, by si přály nejen 
děti, ale možná i leckterý dospělý. Letos již popáté Národní muzeum 
s projektem Pražské Muzejní noci nabízí podobné prožitky, a to v 168 
muzeích a galeriích po celé ČR na přelomu května a června.

Jde vlastně o  to, že návštěvníci jednou 
v  roce nejsou omezeni otevírací dobou 
a  navíc mají možnost strávit čas s  přáte-
li nebo rodinou zcela jinak. Muzea a  ga-
lerie v  daném místě zůstanou otevřeny 
do  pozdních nočních hodin a  nabídnou 
návštěvníkům netradiční program, kte-
rý není přes den běžný. Cílem je i ukázat 
lidem, kteří běžně takováto místa nena-
vštěvují, že muzea a  galerie nejsou jen 
ztrátou času v  nudných prostorách za-
plněných starým či novým nesmyslným 
„harampádím“ a obrazy. 

Nabízí výjimečně strávený a  dobře vyu-
žitý čas pro celou rodinu, který je navíc 
okořeněn speciálními akcemi a  progra-
mem. Střetává se zde přímo minulost 
s  přítomností a  každý je tomuto střetu 
nadosah a zároveň se stává jeho součástí. 
Koncerty, divadelní vystoupení, recitace, 
soutěže, kvízy, přednášky, besedy, video-
projekce, happeningy a  performance, 
ukázky řemesel, workshopy, ochutnávky 
lidových jídel, dobové kostýmy, zajíma-
vosti ze zákulisí muzeí, prezentace běžně 
nevystavovaných exponátů a mnoho dal-
ších neobvyklých setkání – to vše muzea 
a  galerie pro své návštěvníky připravily. 
Stačí jen se sebrat, přijít, vidět, ale hlavně 
se bavit.

Veronika Kellerová

Pátý ročník Festivalu muzej-
ních nocí 2009 začne 15. květ-
na v Pardubicích a skončí 20. 
června 2009 tradičně v Praze.

Národní muzeum v roce 1900



Nech brouka žít
Třetího června si připomeneme 85 let od úmrtí 
spisovatele židovského původu, inovátora romá-
nové formy vyprávění a představitele německé 
literární Prahy i světové literatury. Ano, řeč bude 
o Franzi Kafkovi (3. 6. 1883 Praha – 3. 6. 1924 Ki-
erling), jednom z nejoceňovanějších spisovatelů 
20. století. 

Narodil se na Sta-
rém Městě praž-

ském v  rodině zámožného obchodníka. 
Po vystudování práv na pražské německé 
univerzitě pracoval jako úředník v  pojiš-
ťovnictví. Nejprve krátce u  Assicurazio-
ni Generali a posléze 14 let, až do svého 
onemocnění tuberkulózou v  roce 1922, 
v  Dělnické úrazové pojišťovně. Přes ne-
chutenství, jež ke  své práci choval, svou 
pečlivou a vytrvalou prací dosáhl hodnos-
ti vrchního tajemníka ústavu. 
Nejraději se ale uchyloval k  psaní. Nikdy 
netoužil své práce zveřejňovat a ve své zá-
věti doslova žádá o spálení všeho, co kdy 
napsal (povídky, romány, dopisy). Za  ži-
vota mu vyšlo několik povídek: Proměna, 
Rozjímání, Ortel, Topič atd. Větší část tvor-

by ale vyšla v pozůstalosti, kdy Max Brod, 
nedbaje závěti, nechal vydat celé jeho 
dílo (Nezvěstný, romány Proces a Zámek, 
přes 30 povídek a desítky fragmentů, de-
níky, korespondence Felice, Mileně, Ottle 
a  rodině). Hlavním znakem jeho tvorby 
je psaní výhradně o sobě a pro sebe. Ně-
kdy až podivné humorné líčení, pro nás 
mnohdy nepochopitelné, je nejspíš chví-
le, kdy bavil především sám sebe. Vztah 
s  rodinou, hlavně s  otcem, se promítá 
v symbolech jako např. v povídce Promě-
na – i v podobě brouka se snaží najít ces-
tu a pochopení otce, který se ho zbavuje 
jako obtížného hmyzu, až nakonec umírá. 
Kafka umírá na tuberkulózu v rakouském 
sanatoriu.

Veronika Kellerová
To vše je o  Lence chronicky známo. Nás 
ale zajímala trochu jiná stránka její duše. 
Proto jsme se zeptali, má-li u  nás nějaké 
oblíbené místo, které by mohla doporučit 
našim čtenářům, třeba jako tip na výlet. 

Jedním oblíbeným místem, kam se hrozně 
ráda vracím, je město a  hrad Loket. Přijde 
mi, že město není ještě stále zaprodané, 
a  doufám, že to tak zůstane. Dokonale vy-
brané místo, kde hrad stojí. Kolem lesy, řeka 
Ohře, obepínající město. Prostě romantika! 
Amfi teátr s panoramatem hradu v pozadí se 
určitě vryl do paměti nejen lidem, kteří rádi 
za  kulturou, ale i  muzikantům, kteří měli 
možnost si tam zahrát. Z Lokte je fajn pokra-
čovat na výlet třeba směrem na Bečov.

Tak to je tip na výlet s Lenkou Dusilovou. 
Děkuji za rozhovor…

Luděk Sládek

KAM s Lenkou 
Dusilovou
Výborná česká zpěvačka a pís-
ničkářka Lenka Dusilová pochá-
zí z Karlovarska. Svou hudební 
dráhu začala už v 10 letech, kdy 
se na folkovém festivalu předsta-
vila zhudebněním básně Jiřího 
Wolkera. Za svou „krátkou“ karié-
ru spolupracovala s dalšími zná-
mými ikonami hudebního světa, 
jako je Dan Landa, skupina Lu-
cie nebo Čechomor. Vrcholem 
její dosavadní kariéry bylo vydá-
ní alba Mezi světy, které se stalo 
pouhých několik týdnů po vydá-
ní zlatou deskou.
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Divíšek nebyl pouhým kně-
zem, ale také nadšeným 
vynálezcem se specializací 
na elektřinu. Zajímavostí je, že 
i když předstihl vynálezce bles-
kosvodu Benjamina Franklina 
o plných 6 let, jeho stroj na po-
časí pracoval na základě ne zcela 
správné koncepce. 
Divíšek ale vyrobil ještě celou řadu dal-
ších přístrojů pracujících s  elektřinou jako 
například elektrum (stroj vyrábějící třením 
statickou energii) nebo unikátní elektric-
ký strunný nástroj Zlatý Diviš. Statickou 
elektřinu používal také pro léčbu různých 
forem ochrnutí, revmatismu a  svalových 
křečí. Ale jeho stroj na počasí zůstává nej-
známější a vidět ho můžete buď vedle jeho 
rodného domku v  Helvíkovicích, nebo 
na budově Divišova divadla v Žamberku.

-ks-

Meteorologický stroj
Za jeho vznikem stojí český premonstrátský kněz, teolog, přírodově-
dec, léčitel, hudebník a vynálezce Václav Prokop Diviš, vlastním jmé-
nem Václav Divíšek (1698–1765). Letos uplyne již 255, co jeho blesko-
svod spatřil světlo světa.

Pokud víte, odkud přesně Lenka 
pochází, napište nám do 20. 
6. na adresu redakce nebo 
na info@kampocesku.cz. Pro tři 
ze správných odpovědí máme 
připravené CD Lenky s jejím 
podpisem. 
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     Domek Václava Prokopa Diviše
      Helvíkovice
       Tel.: +420 608 427 064, 776 123 452
        465 611 678
         www.zamberk.cz

          Otevírací doba:
           Květen–září
            Út–Pá 10–11, 14–16 hod.
             So–Ne 10–11, 14–17 hod.
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4 KAM do regionu

Svatováclavská koruna – byla zhotovena 
na popud Karla IV. (1346) pro jeho koruno-
vaci českým králem (1347). Trvale měla být 
uložena v katedrále sv. Víta a spočívat na leb-
ce sv. Václava. Ale vše bylo trochu jinak. V ne-
jistých dobách husitských (1419) byla pře-
vezena na  Karlštejn, roku 1421 ji Zikmund 
Lucemburský nechal převézt na  uherský 
Visegrád a později do Norimberku. Do Čech 
se vrátila až na jeho korunovaci (1436). Poté 
byla (do  roku 1619) uložena na  Karlštejně 
a  následně převezena, tentokrát do  Vídně. 
Odtud se přivážela do Prahy pouze na koru-
novace českých králů. Defi nitivně se vrátila 
do Čech až roku 1867 a byla uložena v kated-
rále sv. Víta. Během nacistické okupace mu-
sela být dokonce zazděna ve  sklepení Sta-
rého královského paláce Pražského hradu. 
Svatováclavskou korunou bylo korunováno 
22 českých králů – prvním byl Karel IV. (1347) 
a posledním Ferdinand V. (1836).
Císařská koruna Svaté říše římské – vy-
robit ji nechal pravděpodobně Konrád 
II. před svojí korunovací v  roce 1027, ale 
některé prameny uvádějí také jako iniciá-
tora Otu I. Velikého (korunován roku 962). 
Karel IV. získal korunu i říšský korunovační 
poklad kolem roku 1350 a korunován byl 
na císaře Svaté říše římské 5. dubna 1355. 
V  důsledku toho se začíná psát historie 
hradu Karlštejn, kde byla uložena od roku 
1358 do roku 1421, kdy byla již zmíněným 
Zikmundem Lucemburským odvezena 
a na Karlštejn se už nikdy nevrátila. Posled-
ním právoplatně korunovaným císařem 
touto korunou byl František II. Habsburský 
(1792). Dnes ji můžete vidět ve  vídeňské 
císařské klenotnici Schatzkammer.

II. prohlídkový okruh hradu
Prohlídka nabízí historicky nejcennější in-
teriéry hradu v Mariánské a Velké věži. Patří 
mezi ně Kostel Panny Marie, kaple sv. Ka-
teřiny, nástěnná výzdoba schodiště Velké 
věže nebo Kaple sv. Kříže. Od roku 2008 je 
okruh rozšířen o „vyhlídkové“ 3. patro Velké 
věže. Veřejnosti je přístupný pouze od červ-
na do konce října, mimo pondělí a po před-
chozí rezervaci. Prohlídka (max. 15 osob) 
začíná jednou, maximálně 2x za  hodinu. 
Vstupenky je možné zakoupit také on-line 
na: http://85.71.155.138:8081

Rezervace prohlídek: Rezervační 
oddělení NPÚ, Sabinova 5, 130 00  
Praha 3, Tel.: 274  008  154–157, 

Fax.:  274  008  152, E-mail: rezerva-
ce@stc.npu.cz.

Červen – měsíc dětí
• Červnové prohlídky Kaple sv. Kříže pro školy

úterý–pátek, pro předem objedna-
né školy, prohlídky v  9.00 a  9.30, cena 
100 Kč za žáka 

• Večerní prohlídky pro školy 
 ve  vybrané dny, začátky prohlídek 

od 18.00.
Rezervace školních prohlídek: Tel.: 
311 681 617, 311 681 695; E-mail: chvali-
nova@stc.npu.cz; hruby@stc.npu.cz
Michal Hrubý

Karlštejnské klenoty
Od května můžete vidět v expozici I. prohlídkového okruhu hra-
du kopie dvou významných korunovačních klenotů. Klenotem 
prvním (už bezmála 10 let) je koruna Svatováclavská, ke které 
nyní přibyla koruna druhá, císařská, z dílny šperkaře Jiřího Urbana. 

Státní hrad Karlštej
267 18  Karlštejn 172
Tel.: +420 311 681 617 (695)
E-mail: karlstejn@stc.npu.cz
www.hradkarlstejn.cz

Svatováclavská koruna – byla zhotovena

nyní přibyla koruna druhá, císařská
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 Tento projekt je spolufi nancován Jihočeským krajem a Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Ba-
vorsko 2007–2013.

Zážitky bez hranic
Jižní Čechy a Šumava
Zoo Ohrada 
Zoo Ohrada je specializovaná výhradně 
na  evropskou faunu. K  dispozici je i  dět-
ská zoo s výběhem zakrslých holandských 
koz.
Hluboká nad Vltavou, www.zoo-ohrada.cz

Lanový park Libín 
6 tras ve  velmi atraktivním prostředí pří-
rodních scenérií. Největší lanový park své-
ho druhu  ve střední Evropě nabízí zába-
vu pro celou rodinu.
Libín (u Prachatic), www.adrenalin-libin.cz

Návštěvnické centrum dřevařství 
na Šumavě 
Unikátní interaktivní expozice, kde se 
návštěvníci můžou vlastníma rukama 
dotknout tajemství a  moudrosti našich 
předků, vyzkoušet si tisíce let staré tech-
nologie, poznat, že dřevo je i po skácení 
stromu stále živé a dokáže se měnit.
Modrava, www.sumava.net/modrava; 
www.isumava.cz

Bobová dráha Lipno 
Ideální celoroční cíl pro všechny, kteří 
preferují aktivní využití volného času, 
originální dřevěné dětské hřiště a  rybník 
s pobytovou loukou a písečnou pláží.
Slupečná, Lipno nad Vltavou, 
www.slideland.cz

Hrané kostýmované noční prohlídky 
Strašidelné pověsti města České Budějo-
vice 2009, Nevšední noc Petra Voka – Noč-
ní prohlídky hradu Rožmberk 2009
České Budějovice, Rožmberk nad Vltavou,
 www.kultur-kontakt.cz

Východní Bavorsko
Gabreta – archeologický 
zážitkový park
Vzrušující zážitek pro celou rodinu – pro-
nikněte do tajemného světa Keltů.
Ringelai, 
www.gabreta.de

Žulové centrum Bavorský les
Symbióza přírody a  moderna, zážitková 
cesta do světa kamene – s venkovní plo-
chou a prohlídkou kamenolomu.
Hauzenberg, www.stein-welten.de

Letní sáňkařská dráha na Silberbergu
600 m dlouhá letní sáňkařská dráha, zoo, 
velké dětské hřiště, další atrakce. 
Bodenmais, www.bodenmais.de

Zoo Straubing
Zoo s  1 200 zvířaty 200 druhů, možnost 
hlazení zvířat, hřiště apod.
Straubing, www.tiergarten.straubing.de

Westernové město Pullman City
Westernové město s  přehlídkami, jízda 
na poníku, rýžování zlata atd.
Eging am See, www.pullmancity.de
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Léto ve Strakonicích
6.–7. 6. Národní šampionát mažo-

retek ČR – mistrovství Čech
10.–11. 6. Strakonický dudáček
12.–14. 6. DEP Strakonická 100 

a Po stopách Švandy du-
dáka

13. 6. Slavnostní otevření naučné 
stezky Švandy dudáka

 Dance show – celorepubli-
ková přehlídka tanečních 
souborů a skupin – letní 
kino

19. 6. Noční prohlídka aneb Ob-
razy z dějin strakonického 
hradu

25. 6. Strašidla na hradě – zá-
bavné dopoledne pro děti 
plné her a kouzel – strako-
nický hrad

27. 6. Pivovarská pouť – zábava 
pro děti i dospělé (neckyá-
da, strakonické pivo)

1. 8. 360 let jsme tady pro vás 
– oslavy založení pivovaru 
Strakonice 

5. 9. Loučení s prázdninami 
17.–20. 9. Setkání – festival divadel
26.–27. 9. Václavská pouť – bohatý 

kulturní i sportovní pro-
gram

Strakonice, 
město dudáků
Strakonický středověký hrad, jehož historie se začala psát již ve 13. 
století, vám v nadcházející sezoně odkryje další ze svých tajuplných 
zákoutí. Do historie vás uvede Muzeum středního Pootaví s ojedině-
lou expozicí dud a dudáctví. Kdo najde v hradním komplexu zalí-
bení, může tentokrát po celou sezonu využít služeb Hradní vševědny 
v klenutých sklepních prostorech nebo posedět v hradní restauraci 
přímo na druhém hradním nádvoří. Děti určitě ocení možnost nakr-
mit malé poníky, ovečky a kozy v Hradním safari.

Druhý červnový týden bude, 
jak jinak, patřit milovníkům 
dud a  švandovského puto-
vání. 10.–11. června stra-
konický hrad  rozezní veselé 
dudácké písně v  podání 
dětských dudáckých muzik 
a  souborů. V  závěru týdne 
12.–14. června  budete 
moct vyrazit pěšky nebo 
na  kole do  okolí města, 
neboť své věrné hrad při-
vítá na  startu Dálkového 
pochodu Strakonická 100 
a Po stopách Švandy du-
dáka. 

Navštívit tak můžete místa, kudy chodil, 
hrál a rozdával radost bájný dudák Švan-
da. Na cestě vás čeká sedm informačních 
tabulí, kde najdete zajímavosti z dudácké 
tradice na  Strakonicku, dobové fotogra-
fi e, ale i popěvky z nejznámějších písní či 
vyprávění legend a  báchorek o  dudách 
a dudácích. První zastavení je u hradního 
příkopu pod věží Jelenkou a  celý okruh 
měří 11 km. 

Tentokráte bude do programu 
13. 6. od 9.00 hod. zařazeno 
slavnostní otevření Naučné 
stezky Švandy dudáka.

www.kampocesku.cz
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Městské informační 
centrum
Velké náměstí 2
386 21  Strakonice
Tel.: +420 383 700 700, 701
E-mail: infocentrum@strakonice.net
www.strakonice.net
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Několikrát se vám v  létě představí také 
Měšťanský pivovar Strakonice, neboť prá-
vě letos slaví 360. výročí svého založení. 
Připravena je na  27. 6. Pivovarská pouť. 
V  programu nechybí ochutnávka lahod-
ného zlatavého moku, soutěže pro děti 
ani hudba. Ti odvážnější můžou vyrazit 
po  řece Otavě na  netradičním plavidle 
a  bojovat nejen o  pohár za  rychlost, ale 
i za nejzajímavější provedení.
V  polovině prázdnin, 1. 8., proběhnou 
hlavní oslavy – 360 let jsme tady pro 
vás. Posezení na  strakonickém Podskalí 
na břehu řeky zpříjemní Michal Šindelář 
s pořadem Hořely, padaly hvězdy & vzpo-
mínky na Katapult.
Loučení s prázdninami 5. 9. Pak už bude 
připraveno převážně pro děti.



Zámek Bechyně – areál renesančního 
zámku Bechyně nabízí kromě prohlíd-
ky i  využití reprezentativního zázemí 
pro všechny druhy fi remních či spole-
čenských akcí. K  dispozici je Vokův sál, 
Hodovna, Rytířský salonek a  zbrojnice, 
Stromový gotický sál, Jízdárna a zámecký 
park. Variabilní kapacita těchto prostor 
umožňuje realizaci akcí až pro 1 200 osob 
pod střechou.

Lesní dům – nachází se v  areálu rene-
sančního zámku Bechyně. Sedm dvoulůž-
kových pokojů ve standardu 3* umožňuje 
romantický výhled na údolí řeky Lužnice 
s možností snídaně v trávě.

Hotel Bechyně – umístěný na  náměstí 
historického města. Pro návštěvníky je 
připraveno 29 nově zrekonstruovaných 
pokojů a  nabízí důstojné zázemí pro fi -
remní akce, turistické cíle, svatby a další 
slavnostní příležitosti.

Penzion Golf a  Černický zámeček – na-
chází se 7 km od  Bechyně v  areálu golfo-
vého hřiště, kde je na penzionu pro hosty 
připraveno 15 pokojů s  nabídkou teplé 
a  studené kuchyně po  celý den. Zámeček 
pak disponuje dalšími 13 pokoji a  apart-
mány. Obě tato stylová zařízení jsou ideální 
nejen pro milovníky zeleného sportu, ale 
také pro menší fi remní a  slavnostní akce, 
víkendové a prázdninové pobyty v přírodě.

www.westbohemiahotels.cz
www.resort-bechyne.cz
www.golf-bechyne.cz
Tel. recepce: +420 381 211 235

Zámecký Resort Bechyně
Bez nadsázky místo pro každou příležitost
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České Budějovice – každý den
České Budějovice jsou městem zážitků nejen po stránce kvalitních 
služeb, ale také zážitků ve volném čase. Připravili jsme pro vás čtyři 
skupiny zážitků – kulturní, gastronomické, sportovní a nejen pro děti. 
Věříme, že jakmile jednou z naší nabídky ochutnáte, rádi se k nám 
také vrátíte.

Ochutnávka piv – České Budějovice mají 
právem přívlastek – město piva. Najde-
te tu 2 pivovary – Budějovický Budvar 
n.  p.  a  Budějovický pivovar (dříve Sam-
son). Ochutnat můžete ze 4 druhů piva 
pivovaru Budvar včetně kroužkového le-
žáku nebo se dozvědět mnoho zajímavé-
ho z historie i současnosti vaření piva.
Jihočeské rybí hody – jste milovníky dobré-
ho jídla? Kapr, štika, candát, úhoř či sumec – 

máte chuť vyzkoušet speciality z  těchto ryb? 
Pravá hostina již na vás čeká. Vybírat si budete 
z  několika rybích předkrmů, polévek a  hlav-
ních jídel. Chybět nebude ani kvalitní víno 
z místní kinotéky, sladká tečka nebo káva...
 
Skákací sedmimílové boty – vyzkoušej-
te si hopsání na skákacích sedmimílových 
botách. Profi  skákací boty včetně ochran-
ných pomůcek vám půjčíme. Začátečníci 
se vše naučí pod vedením trenéra a tréno-
vat můžete v parku, na hřišti nebo třeba 
hopkat centrem města.
 
Čtyřkolky a paragliding – chcete zažít to 
správné „rodeo“ na  silném stroji? Máme 
pro vás terénní čtyřkolky s  obsahem 
250  ccm, přilby, ochranné kombinézy 
a  speciálně připravenou trať nebo dopo-

ručené trasy v  okolí města. Můžete také 
vzlétnout se zkušeným pilotem na „vzduš-
ných motorových tříkolkách“ nad krajinu 
jižních Čech. Vyhlídkové lety jsou možné 
také balonem nebo vrtulníkem.
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ručené trasy v okolí města Můžete také

také vrátíte.

Ochutnávka piv – České Budějovice mají

Turistické informační centrum
Nám. Přemysla Otakara II. č. 2
370 92  České Budějovice
E-mail: infocb@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz; www.info-cb.cz
www.nejhezcidarek.cz; 
www.zazitkyasny.cz; www.cb-info.cz
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Jak chutná Itálie
Speciál ediční řady Kluci v akci
Itálie – země vonící mořem, sluncem, 
pověstná vysokými horami, předestírá 
milovníkům dobrého jídla nejedno chut-
né překvapení. S  autory knihy z  ediční 
řady Kluci v akci tuto zemi procestujeme 
a v každém z regionu okusíme něco typic-
kého pro danou oblast. Kromě chutných 
pokrmů se dozvíme mnohé o  stolování 
v  restauracích i  italských domácnostech, 
zavítáme do království italských vín v jed-
notlivých regionech a  dozvíme se, jak 
se předestírané dobroty jmenují správ-
ně po  italsku. Pojďte s  námi procestovat 
slunnou Itálii a naučte se vařit pochoutky 
její tradiční kuchyně.  K  netradiční cestě 
vás zvou Kluci v akci.
Pevná vazba, 230 Kč

Svět tají dech
Třetí kniha komentátora České televize, 
shrnující jeho texty od září 2007 do břez-
na 2009, se tentokrát odvíjí podle tema-
tického klíče. Spolu s  pohledem na  prů-
běh „plynové“ krize i hospodářské recese 
rekapituluje autor domácí témata, která 
v daném období přesáhla naše hranice – 
počínaje „oslazeným“ českým předsednic-
tvím v  EU, jež okořenil pád Topolánkovy 
vlády, a konče politickými tanečky kolem 
radaru a Lisabonské smlouvy. Zasvěcené 
texty Zdeňka Velíška nabízejí alternativu 
k převládajícím názorům a naznačují, na-
kolik je pro sjednocenou Evropu důležité 

usilovat o důstojné partnerství s těmi, kdo 
hýbou světem, zvlášť když ani ona nesta-
čí tajit dech nad událostmi, které ovlivní 
globální politiku v 21. století.
Pevná vazba s přebalem, 220 Kč

Dětství před kamerou 
– Slavné české hvězdičky
Na stránkách knihy si připomenete dvacet 
oblíbených dětských hereckých hrdinů ze 
seriálů a  fi lmů, jako jsou např. My všich-
ni školou povinní, Páni kluci, Tajemství 
proutěného košíku, Zkoušky z  dospělos-
ti, Létající Čestmír, Lucie, postrach ulice, 
Chobotnice z druhého patra, a začtete se 
do  upřímných vyznání a  příběhů, jejichž 
scénář psal sám život.
Pevná vazba, 299 Kč

Dlužník a jiné povídky z natáčení
Za  označením „povídky z  natáčení“ se 
skrývá autorova zkušenost s  natáčením 
reportáží do  uvedených pořadů. Během 
této práce se setkal s nejrůznějšími lidmi, 
kteří mu vyprávěli své příběhy. Hrdinou 
prvních čtyř povídek je investigativní re-
portér, který natáčí reportáže pro regio-
nální kabelovou televizi a její publicistický 
pořad Krajský šleh. V naprosté oddanosti 
své profesi a  poslání odhalovat a  tepat 
nepravosti občas přestřelí a  dostane se 
do  prekérní situace, z  níž není lehké vy-
jít čestně a  s  nepošramoceným svědo-
mím a  sebevědomím. Každá povídka je 
doplněna právnickým dovětkem, který 

rozebírá popisované situace z  hlediska 
legislativy platné v  době vzniku kníž-
ky. Rozboru se ujal renomovaný právník 
JUDr. Jan Oškrdal, který léta spolupracuje 
s Českou televizí, zejména s pořadem Čer-
né ovce. Provádí právní analýzy k  někte-
rým reportážím a komentuje je v pořadu. 
Pevná vazba, 219 Kč

Knížky obdržíte v běžné obchodní síti nebo 
prostřednictvím e-shopu České televize 
www.ceskatelevize.cz/eshop. Navštivte 
www.edicect.cz a přečtěte si aktuální in-
formace o novinkách a akcích Edice ČT.

Edice České televize 
představuje
Kdo by je z televizních obrazovek neznal, Filipa Sajlera a Ondřeje Sla-
ninu, tzv. Kluky v akci. Mistrně a s vtipem dokážou vyčarovat lákavé 
pokrmy. V druhé polovině června se na knižních pultech objeví jejich 
nová knížka Jak chutná Itálie. A věřte, že s nimi to Itálie bude.

Jak se jmenuje reportér prvních 
čtyř povídek z publikace Dlužník 
a jiné povídky z natáčení? Své 
odpovědi posílejte na adresu re-
dakce nebo na info@kampoces-
ku.cz. Pět ze správných odpovědí 
odměníme publikací z edice ČT.

www.edicect.cz

Jak chutná Itálie

ItálieItálieMart
in Fr

oyda,
Helena Bak

er

buonissimo!
buonissimo!



9KAM na výlet

Podle plánů stavitele Heinze byla na  zákla-
dech altánu vystavěna osmnáctimetrová dře-
věná nástavba o dvou vyhlídkových patrech. 
Svého otevření se dočkala 15. dubna 1908. 
Dřevěná nástavba ale postupem času chátra-
la a nakonec musela být snesena. V roce 1933 
byla kamenná podstava přestavěna na  pa-
mátník obětem první světové války a na jeho 
vrcholu osazena pětimetrová socha Krista 
sochaře Schöneckera. Během II. sv. války se 
stavba změnila ve  vojenskou pozorovatelnu 
a  socha byla roztavena pro válečné účely. 

V 50. letech tu bylo už jen její torzo. Rozhled-
nu by čekal zánik a  zapomnění, nebýt pa-
mětníků a sokolovské radnice. Ta v roce 1999 
začala podnikat potřebné kroky vedoucí 
k obnovení rozhledny v její původní podobě. 
Tak mohla být rozhledna 26. dubna 2001 slav-
nostně předána veřejnosti. Je o 4 metry nižší, 
na prosklenou vyhlídku vede 55 schodů, od-
kud se vám naskytne krásný výhled na Soko-
lov i vrcholy Krušných hor. Rozhlednu můžete 
navštívit kdykoli – klíče si vypůjčíte v protější 
budově za symbolický poplatek.

Infocentrum Sokolov
náměstí Budovatelů 655
356 01  Sokolov, Tel.: +420 359 808 729
E-mail: info@mdksokolov.cz
www.sokinfo.cz

Rozhledna Hard
V Sokolově najdete krásnou vyhlídku na návrší zvaném Hard. Kdysi 
tu býval městský hřbitov, potom střelnice nebo kamenný vyhlídkový 
gloriet (ozdobná stavba). To bylo koncem 19. století. V roce 1907 se však 
místní okrašlovací spolek rozhodl přestavět gloriet na opravdovou rozhlednu.

k 

Krásenský vrch u Krásna 
Stavba věže byla podle projektu míst-
ního sochaře Williho Russe a  architekta 
Fritze Hoff manna ukončena 2. října 1934 
a na Krásenském vrchu vznikla díky vněj-
šímu spirálovitému schodišti pozoruhod-
ná rozhlednová rarita. Zatímco dolní pod-
stava věže je 11 metrů široká, vyhlídková 
terasa, nacházející se 25 metrů nad zemí, 
má v průměru 4,2 metru. Síla zdiva u zá-
kladů dosahuje 2,5 metru. Rozhledna byla 
pro veřejnost otevřena 23. června 1935. 

Návštěvníkům také sloužila nedaleká 
chata s  restaurací. V  poválečných letech 
začala věž chátrat a  částečných oprav se 
dočkala až v roce 1980. Generální oprava 
mohla proběhnout až v roce 1996, kdy se 
podařilo zajistit prostředky ve  výši 1 mil. 
Kč. Rozhledna byla opět otevřena 5. čer-
vence 1997 a náklady na její opravu nako-
nec činily 1,3 mil. Kč.

Háj u Aše 
Monumentální rozhledna, jejíž historie se 
píše více než 100 let, se nachází nedaleko 
Aše, na  nejvyšším vrchu české části pohoří 
Smrčiny, na Háji (758 m. n. m.). Záměr zbu-
dovat zde rozhlednu se poprvé objevuje 
v  roce 1874, kdy byl za  tímto účelem zalo-
žen stavební fond. Ač byl fi nančně podpořen 
městem Aš, nestačily jeho příspěvky na stav-
bu věže ani po 20 letech. Teprve v roce 1895, 
u  příležitosti oslav 80. narozenin Otto von 
Bismarcka, nastává obrat k lepšímu. Členové 
Výboru pro výstavbu rozhledny využili této 
příležitosti a vyzvali občany, aby chystanou 
rozhlednu, která bude pojmenována právě 
podle prvního německého kancléře, podpo-
řili fi nančními dary. První návštěvníci vystou-
pali na věž 25. prosince 1903. 

Diana u Karlových Varů
Věž Diana je vysoká 35 m a podle projektu 
architekta městského úřadu Breinla ji v le-

tech 1912 až 1914 zrealizoval stavitel Fou-
sek. Náklady vyšplhaly na 110 tisíc korun 
a vedle věže vyrostla i kavárna s restaurací 
pro 250 osob. Rozhledna byla slavnostně 
otevřena 27. května 1914 a  krátce nato 
byla pojmenována po  Hansi Kudlichovi. 
Z  vyhlídkového ochozu můžeme spatřit 
prakticky celé Karlovy Vary, nahlédnout 
do údolí řek Ohře a Teplé a také shora ob-
divovat velkou část výletních míst v  roz-
sáhlých lázeňských lesích. Severnímu 
obzoru dominuje hřeben Krušných hor. 
Východ a jih zaplňují kopce Doupovských 
vrchů a Slavkovského lesa. Vyhlídková věž 
prošla na  konci roku 1997 rozsáhlou re-
konstrukcí a od ledna 1998 může návštěv-
ník k výstupu využít nejen 150 schodů, ale 
i nově zbudovaný výtah. 

Mnoho dalších tipů na zajímavé rozhled-
ny a  vyhlídky naleznete na  www.kr-karlo-
varsky.cz

Rozhledny 
Karlovarského kraje

tě íků t ké l žil d

u Aše
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Pivovar Velké Březno
Pivovarská 116
403 22  Velké Březno
Tel.: +420 475 309 111
Fax: +420 475 309 117
E-mail: du@drinksunion.cz
www.drinksunion.cz

www.kr-ustecky.cz

Pivovar Březňák 
ve Velkém Březně
Historie a současnost:
1606 Existence pivovaru doložena kupní 

smlouvou
1753 Ferdinand Bonaventura hrabě Har-

rach staví dvůr a pivovar 
1900 Pivovar vaří 18 druhů piva
1907 Prodává 77 000 hl také v USA, Afri-

ce, Jižní Americe a Evropě
1910 Dodavatelem britské Sněmovny lordů
1942 Dodává pivo pro Rommelovu Afri-

ka-korps
1945 Konfi skován a dán pod národní správu
1992 Opětně privatizován
1998 Stává se součástí akciové společ-

nosti Drinks Union
2003 Vaří a prodává kolem 200 000 hl piva 

výčepního, ležáckého a speciálu

Pivovar Březňák nabízí:
• Exkurzi pivovarem spojenou s  ochut-

návkou piv
• Živého průvodce v  češtině, angličtině 

a němčině
• Písemného průvodce pivovarem v  10 

jazycích
• Prodej dárkového piva, značkového 

skla a upomínkových předmětů
• Zajištění fi remních vzdělávacích a spo-

lečenských akcí
• Parkoviště autobusů

Exkurzní trasa v  délce 60 minut 
nabízí:
• Tradiční způsob sladování ječmene
• Ukázku klasické technologie vaření čes-

kého piva
• Hlavní kvašení na  spilce v  otevřených 

nádobách

• Zrání v pivovarských sklepích
• Moderní technologické linky při stáčení 

do lahví
• Expozici historických pivovarských 

předmětů
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Hlavní turistické 
atraktivity města
Radnice byla postavena v r. 1362 jako trž-
nice sukna, o  takřka 200 let později byla 
přestavěna v  renesančním stylu a  o  dal-
ší úpravy se v  18. století přičinilo zřízení 
krajského úřadu a dva velké požáry. Teh-
dy vznikla současná podoba 47 m vyso-
ké věže, která dnes slouží jako rozhledna 
po  městě a  okolí. Dnes je po  domluvě 
v  turistickém infocentru možné vystou-
pat až na její ochoz, kam vede celkem sto 
čtyřicet schodů. 

Chmelařské muzeum je největší ex-
pozicí svého druhu na  světě. Na  ploše 
4 000 čtverečních metrů představuje vý-
voj chmelařství od  raného středověku 
do současnosti. Výstavy a expozice Chme-
lařského muzea na náměstí Prokopa Vel-
kého si můžete prohlédnout od  května 
do  října denně kromě neděle od  10.00 
do  17.00 hodin. Individuální termíny ná-
vštěv je nutné dohodnout telefonicky. 
www.muzeum.chmelarstvi.cz 
Tel.: +420 415 710 315, +420 724 431 422 

Křížova vila se nachází v bývalé čtvrti zva-
né Skotník. Výzdobu fasády z čelní strany 
tvoří kuželková balustráda s atikou a inte-
riér je bohatě zdoben štukovými a papír-

mašovými prvky. Po náročné rekonstrukci 
byl objekt roku 2003 předán do  správy 
Regionálního muzea v Žatci, a je tak vyu-
žit ke kulturním a společenským účelům. 
Výstavy a expozice v Křížově vile je možné 
navštívit od  dubna do  konce září denně 
kromě pondělí a od října do konce března 
denně kromě neděle. 
www.muzeumzatec.cz, Tel.: +420 415 714 302

Městská památková rezervace nabízí 
řadu významných staveb a  zajímavých 
zákoutí. Díky turistickému informačnímu 
systému, který je postaven 
na  síti informačních desek 
na významných žateckých ob-
jektech, a  doplňkové brožuře 
se stanete sami sobě průvod-
cem. K  dispozici jsou celkem 
tři tematické procházkové trasy, 
které zaberou od 30 do 90 minut 
a bez problému se dají vzájemně 
kombinovat.

Žatecké komíny. Už téměř 120 let 
se nejstarší z těchto velikánů, dnes 
tvořících unikátní panoráma, rozhlížejí 
po  městě a  jeho okolí. Sklady a  balírny 
chmele, se sušárnami a  sirnými komora-
mi, kterým tyto komíny náleží, byly vysta-
věny v období od konce 19. století do po-

čátku 20. stol. a tzv. Pražskému předměstí 
daly neopakovatelný ráz. Proto je zóna 
těchto památek kandidátem pro zařazení 
na  prestižní seznam památek světového 
dědictví UNESCO. 

Chrám Chmele a Piva 
Projekt v  celkové hodnotě téměř 250 mi-
lionů Kč, jehož hlavním cílem je rozvoj 
cestovní ho ruchu v Žatci a regionu, v sobě 
zahrnuje především rekonstrukci historic-
kých komunikací v  blízkosti Chmelařské-
ho muzea, vybudování objektu rozhledny 
na  náměstí Prokopa Velkého, vybudování 
Jižní zahrady pro děti, renovaci klášterní 
zahrady u  kapucínského kláštera, revitali-
zaci renesanční sladov ny v Masarykově uli-
ci, revitalizaci historického skladu a balírny 
chmele. Projekt bude realizován postupně 
od roku 2009 do července 2011.

Městský úřad Žatec 
nám. Svobody 1, 438 24  Žatec
Tel.: +420 415 736 156
E-mail: infocentrum@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz

ŽATEC – město, 
kde je pivo doma
historie – chmel – pivo – atmosféra
Navštivte město, kde se více než 700 let vaří pivo, kde se pěstuje nej-
kvalitnější chmel pro piva světových značek, natáčelo se zde více 
než 100 fi lmů a seriálů, v jehož centru najdete 5 náměstí a tajemné 
historické objekty s ojedinělou atmosférou.
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Labe z paluby lodi 
Porta Bohemica
Od 2. května opět funguje pravidelná osobní lodní doprava na Labi 
na trase Ústí nad Labem – Litoměřice – Roudnice nad Labem. V le-
tošní sezoně byla trasa prodloužena do Štětí, celkem má tedy již 55 
kilometrů.

Řeka Labe, procházející napříč Ústeckým 
krajem, zde vytvořila velmi nevšední kra-
jinu s  hlubokým zářezem říčního údolí. 
Během plavby je možné vychutnat nád-
herné panoráma Českého středohoří s ty-
pickými kužely vyhaslých sopek a unikát-
ní přírodní útvar Porta Bohemica – Brána 
Čech, jak se nazývá kaňovité údolí Labe. 
Loď nesoucí název Porta Bohemica 1 pro 
300 osob brázdí hladinu Labe na  svých 
pravidelných cestách mezi Ústím nad La-
bem, Velkými Žernoseky, jezerem v Píšťa-
nech, Lovosicemi, Litoměřicemi, Roudnicí 
nad Labem a Štětím. 
Na lodi je k dispozici nekuřácká lodní re-
staurace „Létající ryba“ s  celkovou kapa-

citou 220 míst, kde si během plavby mů-
žete pochutnat na obědě či večeři, mimo 
hlavní sezonu restaurace nabízí rychlé 
občerstvení. Na  lodi je možné přepravo-
vat až 130 jízdních kol. Mimo pravidelný 
jízdní řád je možné si loď pronajmout pro 
různé společenské akce a  výlety s  živou 
hudbou a občerstvením.

Unikáty na trase plavby
• Proplutí nejkrásnějším úsekem Labe 

(Porta Bohemica)
• Proplutí nejširším úsekem Labe v  ČR 

(u Počapel)

• Proplutí 4 zdymadel na  trase (Štětí, 
Roudnice n. L., České Kopisty, Lovosice) 

• Proplutí soutokem Labe s Ohří
• Plavba po  největší přehradě do  50. let 

min. století (Střekovská zdymadla)
• Plavba po jezeře v Píšťanech se 4 ostrovy
• Plavba s výhledem na jedinečné pano-

ráma Českého středohoří

Větruše
• výletní restaurace, vyhlídková věž, zrca-

dlové a  přírodní bludiště, sportoviště, 
středověké popraviště

Hrad Střekov 
a Masarykova zdymadla
• středověký hrad ze 14. století – expozi-

ce hradu, galerie, výstavy
• vodní dílo z 30. let 20. stol., ve své době 

největší v ČSR, technická památka

Kostel se šikmou věží
• gotický kostel, leteckým bombardová-

ním během 2. světové války věž vychý-
lena od osy o 2 m 

Mariánský most
• architektonicky zajímavý most oce-

něn jako jedna z  10 nejkrásnějších 
světových staveb posledního destiletí 
20. stol.

Zoo
• jedna z nejstarších a nejvýznamnějších 

zoo v ČR, kontaktní dětská zoo, předvá-
děcí akce, zoo vláček

Ústí nad Labem

kilometrů.
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Informační středisko 
města Ústí nad Labem
Mírové nám. 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 010 700
E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
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Jízdní řád
  pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle

Litoměřice 9:00 - 9:00 - 9:00 9:00 -

Lovosice 10:05 - 10:05 - 10:05 10:05 -

Píšťany 10:50 - 10:50 - 10:50 10:50 -

V. Žernoseky 11:20 - 11:20 - 11:20 11:20 -

Ústí n/L -Vaňov 12:30 - 12:30 - 12:30 12:30 -

V.Žernoseky 13:50 - 13:50 - 13:50 13:50 -

Píšťany 14:10 - 14:10 - 14:10 14:10 -

Lovosice 15:00 - 15:00 - 15:00 15:00 -

Litoměřice 15:40 - 15:40 - 15:40 15:40 -

Litoměřice - 9:00 - 9:00 - - 9:00

Roudnice n/L - 11:40 - 11:40 - - 11:40

Štětí - 13:25 - 13:25 - - 13:25

Roudnicen/L - 14:45 - 14:45 - - 14:45

Litoměřice - 16:00 - 16:00 - - 16:00

květen – pá, so, ne; červen a září – čt, pá, so, ne; prázdniny – každý den, říjen – so, ne

Informační centrum Lovosice
Osvoboditelů 109/12
410 30 Lovosice
Tel.: +420 416 536 677
E-mail: info@meulovo.cz
www.meulovo.cz

Lovosice

Secesní radnice
• Secesní radnici postavil litoměřický 

stavitel Alexander Grandissa v  r. 1907. 
V r. 1992 byla radnice opravena, dostala 
novou fasádu a došlo i k výměně hodin. 
Nyní však neslouží svému účelu, jsou 
v ní ordinace soukromých lékařů.

Renesanční zámek
• Renesanční zámek z 2. poloviny 16. stol. 

Stojící na  místě bývalé tvrze byl ba-
rokně přestavěn a  upraven po  požáru 
v r. 1809 knížetem Josefem Schwarzen-
bergrem. V současné době je zde střed-
ní odborné učiliště.

Barokní chrám sv. Václava
• Postaven na  místě, kde stával dřevěný 

kostelík, litoměřickým stavitelem Pet-
rem Versou. Dokončen v r. 1745. Dnešní 
zachovalé fresky ze života sv. Václava 
jsou dílem litoměřického malíře Josefa 
Čecha. Za kostelem jsou barokní sochy 
sv. Barbory, sv. Vavřince, sv. Floriána 
a sv. Jana Nepomuckého.

Sportovní areál
• Pro sportovně založenou veřejnost je 

k dispozici sportovní areál s krytým pla-
veckým bazénem, zimním stadionem, 
tenisovými kurty, sportovní halou, fot-
balovým i atletickým stadionem. V létě 
je k  dispozici koupaliště a  blízkost píš-
ťanského jezera. 

• Lovosice jsou vynikající základnou 
pro výlety do  celého labského údolí 
a do Českého středohoří.

Secesní radnice
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Všechny koncerty probíhají od 19.30 ho-
din na  zámeckém nádvoří, v  renesanč-
ním sále zámku či v  kostele Nejsvětější 
Trojice. Účastníkům kurzů Jaroslava Svě-
ceného a Dany Vlachové patří závěrečné 
festivalové odpoledne. Veškeré informace 
o hudebním festivalu naleznete na turis-
tickém webu města www.goklasterec.cz 
nebo můžete kontaktovat Turistické infor-
mační centrum města Klášterec nad Ohří. 
Případné změny programu vyhrazeny.

Program festivalu Klášterecké 
hudební prameny:
3. 7. – Slavnostní zahajovací koncert 
k 300. výročí narození českého sklada-
tele a houslisty Františka Bendy
Jaroslav Svěcený – housle, Dana Vlachová 
– housle, Český komorní orchestr
 
4. 7. – Lubomír Brabec – kytara, sopra-
nistka Gabriela Beňačková a  Jaroslav 
Svěcený – housle
 
5. 7. – Vivaldianno 2009 – multižánrový 
projekt inspirovaný barokní hudbou

Autoři: Michal Dvořák a Jaroslav Svěcený
Speciální hosté: Radim Hladík – kytara, 
Jiří Janouch – kytara, Ondřej Smeykal - di-
dgeridoo, Melody Quartett a další.
 
6. 7. – Hudba bez hranic
Francois Glorieux (Belgie) – klavír, Richard 
Pachman – zpěv a klavír, Jaroslav Svěcený 
– housle
 
8. 7. – České trio
Dana Vlachová – housle, Milan Langer – 
klavír, Miroslav Petráš – violoncello
 
9. 7. - Varhanní píšťaly zvěstují...
Josef Popelka – varhanní pozitiv, Vladimír 
Rejlek - trubka, Jaroslav Svěcený – housle
 
10. 7. od 14.00 – Ve znamení smyčců – his-
torie a současnost mistrovských smyčců
Setkání s  mistrem smyčcařem Milanem 
Oubrechtem a jeho synem Lubošem.
 
10. 7. – Evropské housle čtyř staletí 
– originální koncert s  12 špičkovými 
houslemi z evropských sbírek.

Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slo-
vo, Julie Svěcená – housle, Markéta Cibul-
ková – klavír 

11. 7. – Závěrečný festivalový koncert
Jaroslav Svěcený – housle, Dana Vlacho-
vá – housle, Virtuosi Pragenses – komorní 
orchestr, vybraní účastníci mezinárodních 
houslových kurzů 

12. 7. od  14.30 – Slavnostní koncert 
účastníků houslových kurzů
Markéta Cibulková – klavírní spolupráce

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

Klášterecké hudební 
prameny s Jaroslavem 
Svěceným

Město Klášterec nad Ohří společně s houslovým virtuo-
sem Jaroslavem Svěceným připravuje již 5. ročník letního 
festivalu Klášterecké hudební prameny. Desetidenní mul-
tižánrová přehlídka plná hudby proběhne od 3. do 12. 
července 2009 a doprovodí ji mezinárodní houslové kurzy. 

Jde o  torzo chodby ústeckého středově-
kého podzemí, která patrně sloužila jako 
sklep ke  skladování potravin a  hlavně vína. 
Návštěvníkům jsou v  informačním středis-
ku k  dispozici dva pracovníci, kteří budou 
podávat turistické informace a  zajišťovat 
prodej map a  průvodců, publikací o  městě, 
upomínkových předmětů a  také vstupenek 
na kulturní a sportovní akce. Je zde možnost 

přístupu na internet zdarma prostřednictvím 
dvou počítačů a možnost bezdrátového při-
pojení k WIFI síti. Novinkou je projekce propa-
gačních fi lmů o Ústí nad Labem či upoutávek 
na kulturní a sportovní akce, možnost půjčení 
MP3 nahrávek s  komentovanou prohlídkou 
města či zámku na  uzamčení kola. Prostor 
informačního střediska je rozčleněn do dvou 
pater, přičemž horní patro je řešeno jako ga-

lerijní prostor. 
Zahajuje vý-
stavou foto-
grafi í Ústí 
nad Labem 
očima fotografů 2008, 
následovat bude výstava ilustrací Mi-
chala Nováka ke knize pohádek z Ústí a okolí 
Labská královna. Informační středisko má 
nově otevřeno každý den od 9 do 17 hodin. 

Ústí nad Labem má 
nové informační středisko
Nové infocentrum se rozkládá na ploše zhruba 400 metrů čtverečních 
v přízemních prostorách Paláce Zdar na Mírovém náměstí ve středu 
města. Výraznou dominantou prostor je torzo gotické šíje ze 14. století, 
která byla objevena během archeologického průzkumu pod budovou.

Informační středisko 
města Ústí nad Labem
Mírové nám. 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 010 700
E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

r. 
-

rafů 2008, 
ude výstava ilustrací Mi-
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Pár drobností, 
co dávají sílu
Představovat předsedkyni Českého svazu bojovníků za svobodu 
(ČSBS) paní Andělu Dvořákovou je pro nás starší nejspíš zbytečné. 
Nicméně je také mnoho těch, kteří si zaslouží dozvědět se o této vždy 
elegantní ženě s velkým nadhledem něco víc. Její životní osudy se 
začínají psát 30. 5. 1927 v Sudovicích (okr. Příbram).

Tatínek byl poslancem za  Českosloven-
skou stranu národně sociální a  šéfredak-
torem Melantrichu. Není divu, že je v roce 
1939 vzat jako rukojmí a umístěn do vy-
šetřovací vazby. Po čase je sice propuštěn, 
ale za  svou následnou ilegální činnost 
v odbojové skupině V BOJ, byl po prozra-
zení opět zatčen. Tentokrát je převezen 
do  Německa, do  káznice v  městě Wald-
heim, kde byl 26. března 1943 ubit nacis-
ty k  smrti. Anděle po  něm zbylo jen pár 
drobností, které jí ho však nezapomenu-
telně připomínají. Je to například úmrtní 
list, kapesník s  vězeňským číslem, foto-
grafi e Andělčiny kmotry Fráni Zeminové, 
fotografi e maminky s  malou Andělou 
a  fotografi e tatínka, stojícího před jejich 
rodným domem (viz. foto). Maminka An-
děly pracovala do okupace jako ředitelka 
gymnázia, ale válku prožila ve vyšetřovací 
vazbě. Také Anděla musela opustit gym-
názium a  skrývat se. Nakonec pod cizím 
jménem a za podpory ilegální organizace 
vystudovala Učitelský ústav. 
Po  válce se provdala za  úspěšného ob-
chodníka a podnikatele. Pracovala v jeho 
rodinné fi rmě, ale pouze do  roku 1948, 
kdy museli oba fi rmu opustit. Poté Anděla 
i s mužem nastoupili do ČKD jako dělníci 
a pracovali ve slévárně. Do ČSBS vstoupila 
již v roce 1946 a prošla zde všemi funkce-
mi. Předsedkyní ČSBS je od roku 2001.
Kromě funkcí ve svazu bojovníků za svo-
bodu byla od  roku 1947 funkcionářkou 
tělovýchovné organizace Spartaku Hořo-
vice, předsedkyní oddílu ledního hokeje 
a  předsedkyní Okresního svazu ledního 
hokeje Beroun a  vedoucí Zimního stadi-
onu Hořovice až do roku 2000. Krom toho 
byla od  roku 1968 předsedkyní rehabi-
litační komise za  ČSBS a  také přísedící 
Okresního soudu v Berouně. Je držitelkou 
mnoha vyznamenání, ale nejvíce si váží 
čestné medaile Jana Masaryka, udělené ji 
za statečnost a práci.

Text: Šárka Helmichová, pro KAM po Česku 
upravil Luděk Sládek

dem něco víc. Její životní osudy se 
ích (okr. Příbram).

Anděla Dvořáková (foto: Milan Knaibl)

Terezínská tryzna 17. 5. 2009

Jedna z mnoha publikací ČSBS

www.pamatnik-terezin.cz

Pár drobností co dávají sílu
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Nejunikátnější soustavu kamenných a že-
lezných rozhleden naleznete v  Jizerských 
horách. Nebudeme daleko od pravdy, když 
budeme tvrdit, že takovýto komplex nemá 
v České republice, a dokonce ani ve světě 
obdoby. Většina rozhleden byla postavena 
na  přelomu 19.–20. století. Ty první byly 
zpravidla dřevěné, řada z nich také po ně-
kolika letech působení horského klimatu 
zanikla, jiné byly nahrazeny rozhlednami 
z  kamene či ze dřeva. O  vaši návštěvu se 
uchází rozhledna Štěpánka nad Příchovi-
cemi, která je právem označována za krá-
lovnu všech rozhleden v Libereckém kraji. 
Její neobvyklý osmiboký tvar a  rozhled 
do Jizerských hor, Krkonoš, Lužických hor 
a  Labských pískovců ji řadí mezi jednu 
z nejnavštěvovanějších rozhleden vůbec. 
Neméně krásný výhled je vám k dispozici 
z  rozhledny Královka nad Bedřichovem, 
která byla veřejnosti představena již roku 
1907, nebo z  rozhledny na  Tanvaldském 
Špičáku. Pokud se vydáte na  Jablonecko, 

neměli byste si nechat ujít návštěvu Černé 
Studnice. Odměnou za  91 vystoupaných 
schodů vám bude výhled od Krkonoš přes 
Český ráj až do Jizerských hor. Rozhledna 
Slovanka nad Maxovem nad Nisou je jed-
nou z  prvních železných rozhleden v  Če-
chách, na  druhém konci Jizerských hor 
na vás čeká Frýdlantská rozhledna na Re-
sselově vrchu. O tom, že se tyto stavby ne-
vyhýbají ani novodobému umění, svědčí 
rozhledna Smrk, která stojí na  nejvyšším 
vrcholu české části Jizerských hor, či roz-
hledna Nisanka, která je kombinována 
s telekomunikační věží. Pro zájemce o pu-
tování je připravena 13,5 km dlouhá trasa 
„Cestou rozhleden Jizerských hor“, která 
turisty dovede k nejkrásnějším rozhledům. 
Co by to bylo za putování po rozhlednách, 
kdybychom se nezastavili na  Ještědu. Sice 
se nejedná o  rozhlednu v  pravém slova 
smyslu, ale výhled do širokého okolí vám na-
bídne také. Tato charakteristická dominanta 
je symbolem celého Libereckého kraje.  
Pokud se vydáte do Lužických hor, určitě 
si nenechejte ujít rozhlednu Jedlová u Ji-
řetína pod Jedlovou, ze které je výhled 
na Krkonoše, Krušné hory, Český ráj a Čes-
ké středohoří, či rozhlednu Hvozd, která již 
leží na hranici s Německem. Ani Máchův 
kraj nezůstává pozadu a svým návštěvní-
kům nabízí rozhlednu na Vrátenské hoře, 
která je zároveň komunikační věží. 

V Krkonoších se jediná kamenná rozhled-
na nachází na vrcholu Žalý. Díky relativně 
velké nadmořské výšce (1 019 metrů nad 
mořem) je z  jejího vrcholu neomezený 
kruhový výhled, který je označován za je-
den z nejlepších v Čechách. Jsou odtud vi-
dět nejen Krkonoše, ale i celé široké okolí, 
za  dobré viditelnosti dokonce i  vrcholky 
pražských věží. 
V  Českém ráji soutěží o  vaši přízeň pře-
devším skalní vyhlídky v  Hruboskalsku 
a  Prachovských skalách, ale najdete zde 
i řadu klasických kamenných či kovových 
rozhleden. Jednou z nich je vrchol Kozá-
kov u Semil, Tábor u Lomnice nad Popel-
kou či Kopanina u Frýdštejna. Ojedinělou 
vyhlídku nabízí i město Lomnice nad Po-
pelkou a to na vrcholu nově zrekonstruo-
vaného skokanského můstku K-70. 
Liberecký kraj není jen místo rozhleden, 
ale i  skalních vyhlídek, které vám nabíd-
nou rozhledy do  Jizerských a  Lužických 
hor, na Krkonoše, Český ráj a Máchův kraj. 
Nevěříte? Přijeďte se sami přesvědčit…
Více informací o  rozhlednách a  skalních 
vyhlídkách, jejich otevíracích dobách a po-
loze naleznete na www.liberecky-kraj.cz. 

Liberecký kraj 
jako na dlani
Chcete mít Liberecký kraj jako na dlani? Pak neváhejte vystoupat 
na kteroukoliv rozhlednu, kterých je v  kraji několik desítek, a rozhléd-
něte se. Za tu námahu to jistě stojí…

Špičáku. Pokud se vydáte na  Jablonecko, je
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loze naleznete na www.liberecky-kraj.cz.
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Vaše odpovědi zasílejte na e-mail: info@kampocesku.cz. Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.

www.kartografie.cz

Ve kterém pivovaru se 
natáčel film Postřižiny

1. Svijany
2. Dalešice
3. Nymburk

o jedinečné dílo mapující 
 nejpopulárnější odvětví 
 českého průmyslu

o mapa s vyobrazením všech  
 fungujících pivovarů na území
 České republiky

o brožura s textovými informa-  
 cemi o každém pivovaru

o nádherné ilustrace J. Staňka

o přehled vyráběných druhů   
 piva

o muzea, možnosti exkurze   
 a ochutnávky 

o měřítko 1 : 500 000

Navštivte s Kartografií PRAHA   PIVOVARY ČESKÉ REPUBLIKY

?
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Co u nás můžete navštívit?
Synagoga a  Židovské muzeum Podor-
licka – otevřeno v pracovních dnech: 
květen–září: 9.00–12.00/13.00–17.00; ří-
jen: So a Ne a po předchozí domluvě na: 
494  533  173 nebo 494  534  450. Ornito-
logická expozice – památník Karla Pla-
chetky je ucelená ornitologická sbírka 
255 ptačích druhů a  700 preparovaných 

exemplářů. Otevřeno mimo pondělí: 8.00–
12.00/13.00–15.00 a po předchozí domlu-
vě na  tel. čísle: 494  534  450. Kostel sv. 
Havla, farní kostel ze 13. stol., je nejstarší 
dochovanou zděnou stavbou ve  měs-
tě. Sousoší Bylo nás pět na Panské ulici 
před Pelclovým divadlem. Muzeum hra-
ček – otevřeno (od 15. 4. do 15.10.) mimo 
pondělí: 10.00–12.00/13.00–16.00; So 
a Ne: 13.00–16.00 a po předchozí domluvě 
na: 603  193  122, 732  781  228 (www.mu-
zeumhracek.wz.cz). Kolowratský zámek 

– otevřeno: květen–sr-
pen, mimo pondělí: 
9.00–12.00/13.00–17.00. 
Délka prohlídky 60 mi-
nut. Kostel Nejsvětěj-
ší Trojice (1594–1602), 
Zvonice – renesanční čtyřboká stavba 
(1604) se zvonem Kryštof (www.kolowrat.
com). Stálá expozice Hladíkova síň – ote-
vřeno mimo pondělí: květen–září: 9.00–
13.00/14.00–17.00; říjen–duben: 9:00–
13:00/14:00–16:00. Tel.: +420 494 534 450.

Rychnov na řece Kněžné

C á ůž š í i ?

Pelclovo divadlo
Prázdninové pohádkové 
pátky (10. 7.–21. 8. od 17.00)

10. 7. Plaváček – Divadlo Na cestě Li-
berec

17. 7. Šípková Růženka – Divadlo 
U staré herečky Hradec Králové

24. 7.  Kocour v botách – Divadlo KO-
RÁB Brno

31. 7. Indiánská pohádka – Divadélko 
ROMANETO Praha

7. 8. Jak šlo tele do  světa – Divadlo 
eMILLIon Jihlava

14. 8. Zvířátka a  loupežníci – Divadlo 
VYSMÁTO Praha

21. 8. Eko pohádky – Divadlo ŠUS Praha 
Harmonikáři (koncerty na  nádvoří 

od 18.30)
10. 7. harmonikář Jiří Hampl
21. 8. duo Petr Šimáček a Dana Sokolová

Pelclovo divadlo
Panská 79, 516 01  Rychnov n. Kn.
Tel.: +420 494 535 329
E-mail: divadlo@rychnov-city.cz

Muzeum a galerie Orlických hor 
Za  prohlídku jistě stojí již zmíněná syna-
goga s  expozicí dějin judaismu a  Karla 
Poláčka. Ve  výstavních prostorách Mu-
zea a galerie Orlické galerie bude možné 
zhlédnout výstavy Psí život aneb historie 
psího rodu, Kováři a podkováři v českých 
zemích, Iva Hüttnerová – litografi e, Orlic-
ké hory v díle Jana Trampoty, Letní motivy 
v  grafi ckém díle Maxe Švabinského. Více 
na www.moh.cz.

Městské informační centrum 
Svatohavelská 105, 516 01  Rychnov n. Kn.
Tel: +420 494 539 027-8 
E-mail: mic@rychnov-city.cz
www.kulturark.cz; www.rychnov-city.cz
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Program Poláčkova léta najdete v příloze KAM 
za kulturou
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Schodů na  Homol je víc než dost, a  kdo 
se rozhodne je vyjít, musí počítat s tím, že 
jich zdolá 153. Naštěstí si cestou vzhůru 
ke kostelu Panny Marie Bolestné můžete 
odpočinout na celkem 16 odpočívadlech. 
To dává Homoli nesporné výhody před 
klasickými rozhlednami, kde vás výhle-
dů chtivý dav žene před sebou vzhůru, 
a  ti co jdou dolů, se vám jen stěží vyhý-
bají. Přitom zdejší počet schodů i  odpo-
čívadel nebyl zvolen náhodně. Pamatuje 
na poutníky, kteří se tak můžou při výstu-
pu ke  chrámu pomodlit růženec. Počet 
schodů odpovídá počtu Zdrávasů ve Vel-
kém růženci s  úvodními třemi Zdrávasy 
a počet odpočívadel pak počtu Otčenášů. 
Z vrcholu můžete za dobrého počasí vidět 
například Sněžku nebo Kunětickou horu.

-lgs-

www.borovnice.info

Víte, jak se jmenoval dnes již 
zaniklý hrad stojící na kopci 
viditelném z Homole? Pokud 
ano, napište nám do 20. 6. na 
adresu redakce nebo na info@
kampocesku.cz. Pro tři ze správ-
ných odpovědí máme mapy od 
vydavatelství Kartografi a. 

Schody 
nad jiné
Výhled do kraje nemusíte nut-
ně zažít jen poté, co vystoupáte 
na nějakou rozhlednu. Dokla-
dem toho je například poutní 
místo Homol, vybudované hra-
běnkou Terezií Eleonorou Ugarte 
v letech 1690–1696.

Koncem roku 2004 se začalo uvažovat 
o stavbě nové vyhlídkové věže poblíž Ka-
stelu. V  srpnu  2005 stavba začala a  již 
15. dubna 2006 byla rozhledna předána 
veřejnosti do  užívání. Výška rozhledny 
je 30 m a nejvyšší vyhlídková plošina je 
ve výšce 25,5 m. Výhled je odtud na Ku-
nětickou horu, Sněžku nebo vrchol-
ky Orlických hor. Navštívit ji můžete 
v  dubnu o  víkendech (13.00–17:00), 
v  květnu také o  víkendech (10.00–
12.00 a  13.00–17.00) a  v  hlavní turis-
tické sezoně denně. V  případě nepří-
znivého počasí je uzavřena. Mimo 
uvedenou dobu si je možno předem 
dohodnout návštěvu na  tel. číslech 
494 547 244 a 190.

-lgs-

Rozhledna Vrbice
Nad obcí, na vrchu zvaném Kastel, stával před dávnými 
časy kostel. Ten se ale nedochoval. Přibližně na témže místě 
postavila v roce 1937 československá armáda 37 metrů vysokou tri-
angulační věž. Stejně jako jinde, i ona začala po čase sloužit turistům 
jako rozhledna. V roce 1946 však musela být kvůli špatnému stavu 
konstrukce stržena.

     www.vrbice.info

-lgs-Tyršova rozhledna 
v Žamberku
Malebné město Žamberk leží v severovýchodní části Pardubického kra-
je na řece Divoká Orlice, 55 km od Pardubic a 50 km od Hradce Králové.
Tyršova rozhledna ve tvaru husitské hlás-
ky stojí na Kapelském vrchu na západním 
okraji města od  roku 1932. Místní jí dali 
jméno Rozálka. Rozhledna je stěžejním 
bodem „Výletního okruhu města“, kte-
rý spojuje zajímavá místa v  Žamberku. 
Na  trase lze navštívit kromě rozhledny 
městské muzeum a  židovský hřbitov, 
domek Prokopa Diviše (vynálezce bles-
kosvodu), kostel sv. Václava, zámecký 
park, ale také ochutnat místní pivo v pří-
jemném prostředí minipivovaru. 

Otevírací doba rozhledny je: 
květen–říjen / víkendy 10–17 
od 15. 6. do 15. 9. / denně 10–17

Orlická brána 23.–25. 7. 
- divadelní festival s hudebním 
doprovodem u rozhledny

Informační středisko
Kostelní 446, 564 01 Žamberk 
Tel.: +420 465 612 946
E-mail: info@orlicko.cz 
www.zamberk.cz
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Město navštíví profesionální umělci a hu-
dební skupiny, jako například Petra Janů 
se skupinou Golem, Divokej Bill, Lenka 
Filipová, Jarmila Šuláková, Věra Špinaro-
vá, Čechomor, Argema, Patrola – Šlape-
to, Děda Mládek Illegal Band, No name, 
a mnoho dalších.
Doprovodné programy budou nabízet 
například ukázky vojenské techniky či ha-
sičského sportu, představí plavecké štafe-
ty, břišní tance nebo pěvecká seskupení. 
Chybět nebude módní přehlídka a bowlin-
gové turnaje. Samostatným celkem bude 
program, představující partnerská města 

Neukölln a Bystrryca Kłodzka. Vstup bude 
zdarma a občerstvení, co jen hrdlo ráčí. 

Více o celé akci se dozvíte v městském infor-
mačním centru. Podrobný program najdete 
na našich webových stránkách nebo v pří-
loze KAM za kulturou.

Těšíme se na Vás...  

Informační centrum města
Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 514 111, 271
E-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz

Týden dobré pohody
Město Ústí nad Orlicí vás srdečně zve na jubilejní 10. ročník týdenních 
slavností „Město v pohybu“ pořádaných ve dnech 8.–14. června 2009. 
Od pondělí do neděle je pro návštěvníky připraven bohatý program 
a nejen na Mírovém náměstí.
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města
www.ustinadorlici.cz
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www.telc.eu www.telcsko.cz

PŘIJEĎTE DO TELČE
A VYBERTE SI Z BOHATÉ NABÍDKY AKCÍTELČ

Malebné město uprostřed Českomoravské vrchoviny láká své návštěvníky do již
zapomenutých časů.

Impozantní renesanční zámek s původním dodnes zachovalým interiérem s re−
nesanční zahradou a parkem získal svůj charakteristický vzhled v 16. století.
Překrásné náměstí s renesančními a barokními měšťanskými domy ze 16. a 17.
století jsou uchovány téměř v nepozměněném stavu a ročně okouzlí tisíce turistů.
V roce 1992 bylo historické centrum zapsáno na Seznam světového přírodního
a kulturního dědictví UNESCO.

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

Zveme vás do Telče, do města šťastných lásek, s duchem renesance plného po−
hostinných lidí, nepřeberného množství různorodé muziky, dobrého piva, starých
příběhů, pověstí, pohádek. Ať přijedete kdykoliv, najdete si to své − fascinující večery
na Prázdninách v Telči, letní filmové kino, historické slavnosti, kde se na náměstí
nebo u kašny potkáte se Zachariášem z Hradce a jeho chotí, dny otevřených památek
nebo řemeslné trhy, kde spatříte um lidí, kteří stále ovládají stará řemesla.

Festival, koncerty, divadla,
výstavy, šermířské
vystoupení na zámku
www.prazdninyvtelci.cz

Prázdniny v Telči nejsou
festival, ale způsob života!

Tentokráte společně oslavíme 910 let od zalo−
žení města Telče s velkomožným pánem
Zachariášem z Hradce a jeho chotí Kateřinou
z Valdštejna. Sobotu zpestří hry, různé soutěže
a velkolepý průvod v čele se Zachariášem
z Hradce, který přivítá nejen historická skupina
z rakouského města Waidhofen an der Thaya, ze
slovenského města Šaly, ale i místní lid.
Budou zde jarmarečníci, kejklíři, komedianti,
fakíři a muzikanti, tanečníci, šermíři.
Přijměte pozvání velkomožného pána Zacha−
riáše z Hradce do renesanční Telče a každý den
i večer se vám promění v zážitek.

létání horkovzdušných
balónů
www.telc.balon.cz

14. 8. - 15. 8. 2009

24. 7. - 9. 8. 2009

17. 7. - 19. 7. 2009

Balóny nad Telčí

Prázdniny v Telči

Historické slavnosti
Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna

Ve  středověku si panovníci 
uvědomovali, jak je důležité 
mít zmapované území pro 
své politické, obchodní i vo-
jenské ambice. V  minulém 
čísle jsme vám představili 
první a  nejstarší zmapová-
ní české země na  tzv. Klau-
dyánově mapě. Ta se stala 
po  50 letech vzorem a  in-
spirací druhé nejstarší mapy 
Čech (Crigingerova mapa). 
V roce 1568 byla vyhotove-
na luteránským knězem Jo-
hannem Crigingerem (1521 
Jáchymov – 1571 Marien-
berg) a  ačkoli ji kreslil tzv. 
od zeleného stolu v pohodlí 
domova, je mnohem doko-
nalejší než její předloha.

Obsahuje zákres 224 měst a obcí v měřít-
ku asi 1 : 683 500. V porovnání s Klaudy-
ánovou mapou má podrobněji výškopis, 
tvořený tzv. kopečkovou metodou. Má 
tvar oválu a osy 486 a 412 mm. V rozích je 
vyplněna rytinami, které zobrazují muž-
ské postavy a erbovní znaky Čech, Mora-
vy, Slezska, Horní a Dolní Lužice. Na hor-

ní hraně ornamentálního 
rámu je zobrazen v malém 
kruhovém rámečku me-
dailon s profi lem císaře Ru-
dolfa II. Crigingerova mapa 
obsahuje také velmi zdařilý 
záznam českých horských 
masivů a vodních toků. 
Existují dva exempláře. Prv-
ní najdete ve Strahovském 
klášteře, druhý pak v  Sal-
zburgu. Mapa byla převza-
ta do mnoha nizozemských 
atlasů, jako např. Ortelius, 
Mercator nebo De Jode. 
Dodnes tvoří důležitou 
součást vývoje mapového 
zobrazení našich zemí.

Veronika Kellerová 

Gde proboha su
Dnešní doba nám orientaci v terénu, ve městech a na cestách usnadňu-
je prostřednictvím širokého sortimentu nejrůznějších map. Ovšem stále 
více využívaným se stává systém GPS (Global Positioning Systém), vo-
jenský polohový družicový systém, s jehož pomocí je možno určit polohu 
a přesný čas kdekoliv na Zemi. To je dnes, ale co tomu předcházelo?
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Valašské království
Dolní 494
744 01  Frenštát pod Radhoštěm 
Tel./Fax: +420 556 831 402; 556 839 274
E-mail: info@valasske-kralovstvi.cz
www.valasske-kralovstvi.cz

Valašská 
pohádka
Za sedmero horami, sedmero ře-
kami a sedmero lesy bylo jedno 
království, kde ve štěstí a spokoje-
nosti žil dobrý lid. Ano, možná už 
správně tušíte, že řeč bude o Va-
lašském království.

Valašské království najdete na  severní 
Moravě, podle sčítání lidu z roku 2003 má 
68 984 lidiček. Jejich každodenní starost 
je o  pálení slivovice, národního nápoje 
Valachů, a  dodržování základního pra-
vidla celého království. „Všecko možeš 
ztratiť, ale humor si uchovaj.“ Pokud jste 
se právě rozhodli emigrovat, vězte, že 
budete vlídně přijati a  budou vám za-
jištěna základní práva („Dřevo a  uhlí si 
možeš nechať složiť až před chalupu.“) 
i vzdělání na Valašské královské univerzi-
tě, první zážitkové škole na světě. Rovněž 
vám bude umožněno užít si dne formou 
zážitkových balíčků a  nabídky různých 
sportovních a  kulturních aktivit. Kdyby, 
nedejbože, někdo vaše práva ohrožoval 
či porušoval, vyhledejte spravedlivou 
vrchnost sídlící na  Štramberské trúbě, 
kterou má Valašské království od 1. dub-
na v držení. 

Nina Kročilová

22 KAM na výlet

Valašské Meziříčí
Metropole Valašska, vstupní brána do Beskyd a Valaš-
ské Athény – to jsou přívlastky, kterými se město Valaš-
ské Meziříčí pyšní. Přičteme-li k tomu tradiční pohostin-
nost a vstřícnost zdejších lidí, je to dobrý důvod k návštěvě.

Dějiny města sahají až do středověku. První 
zmínka o něm pochází z roku 1297. Domi-
nantou města je renesanční zámek Žerotí-
nů z  poloviny 16. století, který je součástí 
městské památkové zóny a  zároveň cent-
rem kulturního života ve městě. K městské 
památkové zóně náleží 45 měšťanských 
domů, vesměs ze 16. a  17. století, z  nichž 
k  nejhodnotnějším patří dům U  Dvanácti 
apoštolů, budova radnice a farní kostel Na-
nebevzetí Panny Marie. Muzeum v budově 
zámku Kinských patří k  nejstarším českým 
muzeím na Moravě, jeho součástí je i kostel 
sv. Trojice. Za návštěvu určitě stojí i Morav-
ská gobelínová manufaktura, barokní Sýpka 
s galerií, hvězdárna, bývalá vězeňská kaple, 
aj. Valašským Meziříčím prochází síť znače-
ných cyklotras a  několik naučných stezek. 
K  nejvýznamnějším patří Naučná stezka 
T. G. Masaryka, která vede z náměstí k Jar-
covské kule v  Hostýnských vrších (13 km) 

a  Naučná stezka Jana Karafi áta vedoucí 
z nádraží ČD přes Velkou Lhotu na přehra-
du Bystřička (14 km). Za  nepříznivého po-
časí lze navštívit krytý bazén, který v  roce 
2009 získal prestižní cenu bazén roku.

Nina Kročilová

Valašskem na kole
Léto je za dveřmi, a tak hezké počasí vylákalo výletníky z úkrytu 
za pecí zase do přírody. Připojte se k nim a využijte příjemných teplot, 
třeba na kole.

Valašské království je protkáno nejrůz-
nějšími cyklostezkami. Já osobně bych 
vám doporučila Helfštýnskou trasu. Patří 
totiž mezi středně obtížné. Začíná i  kon-
čí ve  Valašském Meziříčí a  provede vás 
po krásných zákoutích Valašska. 
Pokud se rozhodnete zpříjemnit si den cyk-
lovýletem po této trase, po cestě narazíte 
na  řadu zajímavostí, jako např. na  zámek 
Kinských v Krásně, větrný mlýn ve Skalnič-

ce, Slovanské hradiště v Ústí, lázně 
Teplice nad Bečvou s nádhernými 
aragonitovými jeskyněmi nebo 
hrad Helfštýn. Cestou necestou 
se můžete vykoupat  ve štěrkáči 
v Hustopečích nad Bečvou nebo 
se můžete vrátit do Valašského 
Meziříčí přes Kladeruby, Choryň 
a Lhotku nad Bečvou. 

Popis trasy
Valašské Meziříčí hvězdárna–Valašské 
Meziříčí informační centrum–Krásno nad 
Bečvou–Lhotka nad Bečvou–Choryně–
Kelč–Skalička–Ústí–Teplice nad Bečvou–
Valšovice–Paršovice–Maleník–Týn  nad 
Bečvou–hrad Helfštýn–Hranice–Teplice 
nad Bečvou–Ústí–Skalička–Zámrsky–Ně-
metice–Kladeruby–Choryň–Lhotka nad 
Bečvou–Valašské Meziříčí 

Více informací na www.kampocesku.cz
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Rozvojová agentura VIA o.p.s.
Informační centrum 
Komenského 169
757 01  Valašské Meziříčí
Tel.: +420 571 615 200
info@agenturavia.eu
www.agenturavia.eu

Nina Kročilová

Rozvojová agentura VIA o.p.s.



Tišnovsko je kraj výhledů, rozhledů a roz-
hleden. Kopcovitý ráz krajiny, skalnaté os-
trohy i táhlé kopce člověka přímo vybízejí, 
aby se zastavil a rozhlédl po nádheře blíz-
kého i dalekého okolí. Dřevěné rozhledny 
Babylon, Křivoš či zděná Klucanina, jež 
shlíží na celé Tišnovsko, telekomunikační 
věže – rozhledny Kozárov a Čebínka – 
poteší oko i duši pohledem z nebeských 
výšin. Hluboká údolí se skalnatými útvary, 
vypínajícími se kolem jiskrných potoků a 
peřejnatých řek, se střídají s  prastarými 
ovocnými sady i hlubokými lesy na úbo-
čích kopců. Krkatá bába, Trenckova rokle, 
Sokolí skála, Orlí hnízdo jsou jen některé 
názvy romantických výtvorů divoké příro-
dy. Z vyhlídkových míst, zvoucích k pose-
zení, stojí za zmínku vyhlídka Křižovice, 
Maria Laube, romantický výhledový al-

tánek nedaleko hradu Pernštejna (www.
marencino-loubi.wz.cz/o-vyhlidce.php), 
Veselý Chlum, starobylé romantické mís-
to, kde dávné kamenné zídky pořád ještě 
oddělují pastviny a staré ovocné sady. 

www.regiontisnovsko.cz

Tišnovsko – kraj 
nebeských výhledů
Velké zalíbení v krajině musela najít začátkem 13. století česká krá-
lovna Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., v místech dnešní-
ho Předklášteří, když se rozhodla vybudovat zde klášter Porta Coeli 
– Brána nebes.

Vinnetouova divadelní před-
stavení pod širým nebem, 
koňské show v obrovském 
přírodním amfi teátru, ka-
baret na  motivy 
fi lmu Limonádo-
vý Joe v novém 
Sand City Sa-
loonu, speci-
ální víken-
dové akce, 
které do-
plňují hlavní 
program, country 
bály s  výukou tan-
ců, noční předsta-

vení koňské show a mnohem více zažijete 
pouze u  nás. Vyzkoušet si můžete hod 

tomahawkem, střelbu z  luku, rýžování 
zlata nebo jízdu na  koni. Ubytování 
je možné ve westernových hotýlcích 
a srubech. 
Přímo v  areálu se konají dětské in-
diánské tábory s  dobrodružným 

programem. Tábor je zaměřen 
na získávání dovedností starých 

indiánů. Děti jsou ubytovány 
v  indiánských stanech tee-pee 
a  naučí se vyrábět indiánské 
amulety, šípy nebo náramky.

Za indiány 
do Boskovic
Chcete zažít atmosféru Divokého západu? Navštivte westernové měs-
tečko v Boskovicích. Divadelní představení v obrovském přírodním 
amfi teátru s krásným vodopádem, který dodá indiánským a kovboj-
ským příběhům to pravé kouzlo. Celodenní program nabízí spoustu 
zábavy nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro ty, kteří mají chuť se bavit 
v jakémkoliv věku.

a divadelní před-
širým nebem,
v obrovském
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www.westernove-mestecko.cz
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III. Krajské dožínky Zlínského kraje
krajské dožínky za účasti zástupců Hané, 
moravského Slovácka a Valašska, ve kterých 
se představí folklórní soubory z celého kraje 
telefon +420 573 321 201
Kroměříž - Velké náměstí - 5. září 2009  
Součástí dožínek je dvoudenní jarmark lido-
vých řemesel
41. ročník Kroměřížského hudebního léta
přehlídka českých a zahraničních orchestrů, 
vokálních skupin, věhlasných dirigentů 
a špičkových sólistů 
telefon +420 573 500 583
Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži 
7. až 25. září 2009 začátky v 19,00 hodin  
Program:
Virtuosi di Praga - 7. 9. 2009 
Jaroslav Svěcený – houslový recitál - 14. 9. 2009 
Moravská filharmonie Olomouc - 16. 9. 2009 
Musica Flora - 21. 9. 2009 
Koncert studentů konzervatoře
P. J. Vejvanovského - 25. 9. 2009 



www.kampocesku.cz

Správné odpovědi a výherci
Soutěže květen 2009
(Celkem došlo 1 442 odpovědí)

Křížovka od Baseta

Sudoku

Tajenku a řešení sudoku nám 
zasílejte do 20. 6. na adresu 
redakce nebo na info@kampo-
cesku.cz. Deset šťastlivců od nás 
dostane mapy.Redakce magazínu Kam po Česku: Kubelíkova 30, 130 00  Praha 3; 

E-mail: info@kampocesku.cz; www.kampocesku.cz

24 KAM pro bystré hlavy

Zřícenina Frýdštejn
Otázka: Víte ale, kdo a kdy zpřístupnil Frýdštejn veřejnosti?
Správné odpovědi: Frýdštejn zpřístupnil r. 1892 Turnovský 
okrašlovací spolek
Celkem soutěžilo: 225; Správně odpověděli: 204; Špatně odpo-
věděli: 21
Výherci: Františka Matoušková, Ivančice; František Matějka, Bran-
dýs nad Orlicí; Ilja Návrat, Ostrava

Kartogtafi e Praha
Otázka: Jan se nazývá nejznámější zřícenina Českého ráje?
Správné odpovědi: Trosky
Celkem soutěžilo: 82; Správně odpověděli: 82; Špatně odpově-
děli: 0
Výherci: Jana Štruncová, Plzeň; Hana Čermáková, České Meziříčí; 
Tomáš Dvořák, Střelice u Brna

Kdepak je ta mrtvola
Otázka: Víte, proč a odkdy se budově Josefa Portmana v Litomyš-
li říká Portmoneum?
Správné odpovědi: Budově Josefa Portmana v Litomyšli říká 
Portmoneum od roku1993, kdy byl otevřen. Jméno nese podle 
toho, jak dům pojmenoval Váchal v Krvavém románu z roku 1924.
Celkem soutěžilo: 167; Správně odpověděli: 167; Špatně odpo-
věděli: 0
Výherci: Zdeňka Pádivá, Třešť; Pavel Kroupa, Pardubice; Eva 
Dřízgová, Lipník nad Bečvou; Ludmila Zásmětová, Tábor; Lenka 
Linková, Plzeň

Kam za kulturou
Otázka: Jestlipak víte, jaký svátek slavíme druhou květnovou 
neděli?
Správné odpovědi: Den matek
Celkem soutěžilo: 199; Správně odpověděli: 196; Špatně odpo-
věděli: 3 
Výherci: Milan Kaplan, Nová Paka; Milada Homolková, Pelhřimov; 
Bronislava Kaplová, Nové Město pod Smrkem

Slovácko sa nezdá
Otázka: Víte, čemu se říkalo dusanice?
Správné odpovědi: Dusanice je hlína promíchaná s plevami 
a sypala se do bednění, které tvořilo profi l búdy a při dusání se 
polévala vodou.
Celkem soutěžilo: 224; Správně odpověděli: 220; Špatně odpo-
věděli: 4
Výherci: Karel Uhlka, Lanškroun; Ivana Boudová, Hostivice; Jakub 
Sluka, Liberec; Iva Musilová, Židlochovice; Šárka Schlesingerová, 
Vřesina u Hlučína

Májové novinky České televize
Otázka: Víte, ze které sbírky pocházejí fotografi e hvězd pamět-
nických fi lmů?
Správné odpovědi: ze sbírky Milana Wolfa
Celkem soutěžilo: 164; Správně odpověděli: 159; Špatně odpo-
věděli: 5
Výherci: Hana Fišerová, Strakonice; Marie Hemplová, Hradec Krá-
lové; Petr Albrecht, Jaroměř; Vladimír Hrbas, Vsetín; Yvona Rohre-
rová, Dětmarovice

Křížovka
Tajenka: slepičí vejce snesla slepice
Celkem soutěžilo: 242; Správně odpověděli: 242; Špatně odpo-
věděli: 0
Výherci: Rudolf Kolář, Bruntál; Milena Janková, Litultovice; Miloš 
Ziegler, Dolní Kounice; Alena Košťáková, Mělník; Jana Glaserová, 
Praha 3

Sudoku
Řešení: 432 596 178
Celkem soutěžilo: 142; Správně odpověděli: 77; Špatně odpo-
věděli: 65
Výherci: Václav Materna, Lázně Bělohrad; Jitka Kotěšovcová, Ko-
žlany; Zdena Hofmanová, Jesenice; Dagmar Dědicová, Brno; Jana 
Rybářová, Jičín

Všem výhercům blahopřejeme.
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