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Japonci nepanikaří, neděsí se. Jsou trpěliví. 

Dvacet pater v  hroutícím se mrakodrapu scházejí 

spořádaně. V  klidu, v  tempu, kterému stačí nej-

starší člověk. Pomáhají si navzájem. Vůbec platí to, 

že na prvním místě jsou ostatní a teprve nakonec 

já. Média přinesla zprávu o  paní Hiroko Jamašita, 

která pod spadlou knihovnou ležela s  rozdrce-

ným kotníkem. Když po dlouhých hodinách ženu 

v  bolestech objevili záchranáři, první její slova 

byla: „Prosím, omluvte mě, že vás obtěžuji. Pokud 

je v okolí někdo, kdo potřebuje pomoc víc než já, 

počkám.“

Češi říkají, co tě nezabije, to tě posílí. Silný 

charakter těžká zkouška zocelí, slabého zlomí.  Pro 

Japonce to je samozřejmost, ale stojí za zmínku. Ja-

ponci nekradou, nerabují. Nepřepadávají, nestřílí. 

Pomáhají si naopak navzájem.

Nebude to moc korektní, ale nejde nevzpo-

menout si na obdobné katastrofy jinde na světě. 

Třeba na hurikán Katrina v New Orleans roku 2005, 

na katastrofu v zemi pro mnohé nejcivilizovanější 

a  nejvyspělejší na světě. Na davy rabujících, zná-

silňování, přestřelky na ulicích, na armádu, která 

přiletěla do postižených oblastí nikoli primárně 

zachraňovat, ale střílet zdivočelé lidi.  

Moje čtvrtina japonské krve ve mně pláče nad 

lidským neštěstím. Ona japonská čtvrtina je ale 

taky hrdá, jak postižený národ čelí apokalypse. 

Moje polovina krve moravské se děsí představy, 

jak bychom obstáli my Češi, Moravané, Slezané, 

Romové jako český zemský národ v obdobně hro-

zivé zkoušce. 

Japonci jsou za poslední století zocelení dost 

a dost. Jejich povaha se přetavila do zcela odlišné 

podoby, než je ta evropská. Nouze, neustálá hroz-

ba zemětřesení či tajfunů je naučily starat se samo-

statně o sebe i své okolí. Evropané se přesně tohle 

posledních šedesát šest let odnaučují. 

„Hlavní věcí je starat se o  sebe, kontrolovat 

a zdokonalovat sebe sama… Být samostatný, být 

samosprávný a soběstačný, to právě znamená ne-

žádat od druhého, aby ti dával, co můžeš a  máš 

dělat pro sebe sám.“ Tohle nejsou slova Japonce. 

Napsal je Tomáš Baťa, Moravan. Ono je jedno, jestli 

jsme Moravan nebo Japonec. Podstatné je, co umí-

me nabídnout jeden druhému. 

To nejdůležitější poselství Japonců světu 

je obecná pravda pro každodenní život, v  míru 

i v čase bouře: Naše cena není v tom, co máme, ale 

v tom, co dáváme druhým. 

Tomio Okamura

Ilustrace: Velká vlna u Kanagawa,

 Katsushika Hokusai (1760–1849)

Japonské memento pro nás
Japonsko prožívá nejhorší okamžiky svých dějin od konce druhé světové války. 
Jako by se nebe spiklo se zemí a všechny živly na Japonsko zaútočily. Nad 
zničenou zemí navíc visí Damoklův meč jaderné katastrofy. Zprávy o vnějších 
škodách jsou děsivé. Zprávy o lidech, o Japoncích, ale dramatické nejsou. 

www.kampocesku.cz   
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Milí čtenáři,
je tu duben, vrtka-

vý měsíc, ve kterém se 

vrtká nejen počasí, ale 

i mnohé další, včetně 

kotníků. Už to, že za-

číná aprílem a končí 

čarodějnicemi, nás na-

bádá k ostražitosti. Proto 

vyvádějte aprílem své okolí 

s  mírou, ať neskončíte na 

hranici. Proč? Protože čarodějnice jsou chráněné, 

a tudíž nedostatkové palivo. Lepší je, že dopravní 

četníci uvažují o dubnu jako o měsíci bezpečnosti. 

To už tu bylo a bylo by to fajn, protože pak by 

zbývajících jedenáct měsíců pomáhali a chránili, 

pokuty nerozdávali a body nebrali.

Jistě jste zaznamenali humbuk ohledně 

zdražování vstupného na státních památkách, 

prý v důsledku propadu výnosů ze vstupného, 

pročež se bude platit i za vstup na nádvoří. To 

znamená, že když nechodí lidé, zdraží se vstupné? 

Mistrný tah hodný těch, kteří vymysleli DPH před 

i za desetinnou čárkou (17,5 %). Ale tak to není a 

nenechte se mást. Rodinné stříbro ČR, spravované 

památkovým ústavem, příspěvkovou organizací 

ministerstva kultury, které poctivě spolufi nancuje 

každý z nás, „jen“ snížilo dotace na provoz pamá-

tek. Ale čtenář je moudrý, čtenář tomu rozumí. 

Stejně tak ví, že když si nekoupí kilo masa či jednu 

pantofl i, případně půl litru rumu nebo půl gramu 

marihuany, může na hrad, kde hodina s výkladem 

průvodce přijde maximálně na 120 korun, stejně 

jako na vyšší odborné škole. Ale hodina závodění 

na motokárách přijde na desetkrát víc.  

V dubnu začíná turistická sezona v mnoha 

městech, světí se prameny mnoha lázní a otevírají 

se brány mnoha památek. Každá z podobných 

událostí s sebou nese přehršel doprovodných 

akcí, které jsou i oslavami jara. Proto se bez ohle-

du na počasí vydejte za novinkami, jež pro vás 

připravili všichni ti, kteří se těší na vaši návštěvu. 

Tipů pro vás máme dost a dost. 

A ještě jedna maličkost. Aprílový úvodník 

jsem psal opravdu já, přestože podobnost s por-

trétem má je čistě náhodná. Stejně neuvěřitelné 

se mohou zdát i některé články v tomto vydání.  

Luděk Sládek, šéfredaktor



 Dopisy čtenářů
Vážení, pěkný pozdrav z našeho zimního Posá-

zaví. Děkuji za pěkný časopis. Je tam plno toho, co 

člověka zajímá, a snad nám dopřeje zdraví a počasí, 

abychom se mohli vše učit a dát se do vzpomínek 

na to, co je pěkné a zajímavé. Díky za pěkné náměty 

na toulky. Zatím se mějte pěkně a na shledanou.

 Jiří Mlýnský, Týnec nad Sázavou

Děkuji jménem redakce a přeji pevné zdraví.

Dobrý den, pane šéfredaktore, děkuji Vám za 

odpověď na mou kritickou poznámku k  soutěži. 

Oceňuji Váš přístup a uznání chyby. Určitě mě tato 

příhoda neodradí od čtení vašeho magazínu a webo-

vých stránek. Mnohokrát jsem z nich čerpal inspiraci 

k výletům po naší vlasti i blízkém příhraničí. Se ženou 

máme procestovanou téměř celou republiku. Nyní 

odcházíme do předčasného důchodu. Bude-li nám 

zdraví přát (a zbudou nějaké fi nance), chceme pokra-

čovat v cestování. Přeji Vám i celé redakci magazínu 

hodně zdraví a klid ve Vaší práci.  Jaroslav Honzík

Použiji okřídlené rčení, že sebekritika je první krok 

k nápravě, a dodávám, ať zdraví slouží Vám i Vaší paní 

při toulkách za nepoznaným. 

Vážená redakce, pane šéfredaktore, dobrý den. 

Po delší době jsem se rozhodl, že odpovím na Vaše 

soutěžní otázky. Hned v úvodní větě píše pan šéfre-

daktor: „Je mnoho důvodů, proč se vydat v březnu 

na výlet. Ale jsou tu také kilogramy draze nasbírané 

za dlouhých zimních večerů.“ Tak toto pro mě neplatí! 

Patřím totiž mezi ty turisty, kteří chodí dálkové po-

chody i v zimě. Ale tu obyčejnou turistiku dělám také 

rád. Mám doma malou školní mapu – tedy Českoslo-

venska, ne toho paskvilu, který si říká ČR. Ale přestože 

znám republiku dost, tak ve vašem časopise najdu 

hodně míst, která rád navštívím a dosud je neznám. 

Protože jedním z mých koníčků je historie, tak Vaše 

úvodní články, věnované historii, přečtu vždy první. 

Jsem Vám vděčný za tak nádherný časopis. Jenom 

prosím vydržte. Děkuji. Hrady, zámky, muzea také 

velice rád navštěvuji a k tomu, co neznám, mi hodně 

pomáhá Váš časopis. Zdravím a děkuji.

  Vít Záhora, Praha

S tou obtloustlostí soudím hlavně podle sebe, také 

proto, že dnes, v první jarní den, kdy sluníčko za oknem 

láká ven, sedím a píšu. Ale jen co odevzdáme aprílové 

vydání do tisku, chystám se do „Rychleb“ a nic mi v tom 

nezabrání… 

Přátelé, kvituji touto cestou všem, již se podílejí 

na tak dobrém časopisu plném zajímavostí z celého 

Česka. Jiří Sluka, Frýdlant nad Ostravicí

Cenu redakce za nejzajímavější příspěvek posíláme 

panu Vítu Záhorovi.

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Danajský dar je vedle toho slovní spojení 

označující dar, který obdarovaného nepotěší, spí-

še mu přinese potíže. Původ najdeme ve slovech 

Bavorsku té doby vládla vedlejší větev saské 

dynastie Liudolfi ngů v  čele s  Jindřichem I. Ptáč-

níkem. Po jeho smrti nastoupil na trůn jeho vnuk 

Jindřich Svárlivý. Jak už přízvisko napovídá, byl to 

člověk svárlivý, odbojný a nevyzpytatelný. Dokon-

ce se pustil do sporů s Otou II. (955–983), králem 

(961) a  císařem (967) Svaté říše římské. Ota do-

věštce Laokoona, který varuje před Řeky: „Ať je 

to cokoli, bojím se Danaů, i  když přinášejí dary.“ 

Oním darem byl trojský kůň, díky kterému Řekové 

(Achájci, Danaové) dobyli města Troja. 

Damoklův meč je přirovnání užívané v přípa-

dech, kdy by člověk neměl být klidný, protože ho 

čeká něco, na čem by mu mělo záležet, jak dopad-

ne. Za vším je syrakuský vládce Dionýsios, jehož 

moc stála na žoldnéřích, které držel v přepychu, ale 

i věčném strachu z trestu, pokud propukne povstá-

ní utlačovaných. Damokles mu záviděl jeho bohat-

ství i  moc, proto ho Dionýsios posadil k  plnému 

stolu a nad jeho hlavu spustil na koňské žíni ostrý 

meč. Damokles při pohledu na smrt visící nad jeho 

hlavou odmítl bohatství a zvolil holý život. 

Jednu z nejzdařilejších ilustrací příběhu o Da-

moklovi vytvořil Čech, Václav Hollar (1607–1677), 

známý jako Wenceslaus Hollar Bohemus. Pracoval 

v mnoha význačných dílnách Evropy a většinu ži-

vota prožil v  cizině. Zemřel v  Londýně, zůstal Če-

chem a dal to nejednou najevo, jako například po-

hledem na Prahu z roku 1636. 

-lgs-

konce Jindřicha zajal 

a  uvěznil, ale podařilo 

se mu uprchnout. Poté 

byl obklíčen v Řezně, ale opět uprchl, tentokrát do 

Čech, k Boleslavovi II. Pobožnému (asi 932 – 7. úno-

ra 999), českému knížeti z rodu Přemyslovců. 

Dobrý důvod pro Otu vpadnout do Čech. Ná-

sledovala bitva u  Plzně (Plzence), kde 

byla část Otovy armády poražena a od-

táhla zpět. Boleslav nelenil a jako správ-

ný křesťan odpověděl vpádem do říše – 

měl přece také dobrý důvod. K urovnání 

sporů mělo dojít na synodě (koncilu) 

v  Mohuči 28. dubna 976 u  mohučské-

ho arcibiskupa Willigise. Vedle biskupa 

pražského Dětmara, biskupa špýrského 

a  wormského se tu objevil také biskup 

moravský. Jeho jméno však není známo. 

Jen Kosmas se zmiňuje, že: „... byl na Mo-

ravě před časy Šebířovými jakýsi biskup, 

zvaný tuším Vracen.“ Ale tuším je v his-

torii příliš tenký led. 

Alois Rula

Ne danajských darů 
Povídat si budeme o rčeních zdomácnělých v naší mateřštině, například když 
řekneme, že někdo zachoval stoický klid. Věděli jste, že stoičtí myslitelé tak chtěli 
vyjádřit cestu k dosažení blaženého života?

Ty mě kamenem, já tebe šutrem
Historie je protkána bezpočtem vpádů k nám a naopak, našimi 
výpady. Nejinak tomu bylo před 1 035 lety, roku 976, kdy nás 
naše nejtradičnější spory svedly s vévodstvím bavorským. 

Evropa v roce 1000

Boleslav II. Pobožný

Václav Hollar, Damoklův meč

www.kampocesku.cz 2

KAM to vidí



fo
to

 ©
 W

ik
ip

ed
ie

fo
to

 ©
 W

ik
ip

ed
ie

Arcibiskup Arnošt 

z Pardubic ohlásil na prv-

ním sněmu své církevní 

provincie, konaném roku 

1349, nový církevní zá-

koník − Statuta Arnesti, 

který zůstal jako základ 

církevní organizace v Če-

chách v platnosti několik 

století. Po 127 letech se 

Statuta Arnesti stala nej-

starší inkunábulí (prvo-

tiskem) na našem území. 

Knihy však byly na našem území tištěny asi už roku 

1473, snad kočovnými tiskaři. V Plzni byl také vy-

tištěn překlad latinského díla Historia Troiana s ná-

zvem Kronika trojánská. Jak název napovídá, ná-

mětem této knihy bylo dobytí Troje. Tento prvotisk 

byl dříve považován za nejstarší v Čechách (1468), 

dnes se ale datuje do pozdějších let. 

Počátky všeho hledejme v letech 1618–1620, 

tedy v době povstání českých stavů proti Habsbur-

kům. Náboženské spory a mocenské rozpory zavdaly 

příčinu povstání, které nás přivedlo na Bílou horu. 

Zdálo by se, že Habsburkové v českých zemích pak 

upevnili svou moc, ale následné rebelie českých sta-

vů i prostého lidu stály u zrodu mnohem vážnějšího 

konfl iktu – třicetileté války.

Po prohrané bitvě přišly rozsudky nad vůdci 

povstání, první byly vyneseny už 5. dubna 1621 na 

jednání soudního tribunálu a další ortely následo-

valy. Přestože císaři Ferdinandu II. Štýrskému bylo ke 

schválení předloženo celkem 43 návrhů trestů smrti, 

potvrdil pouze 27 z nich. Veřejným žalobcem, který 

se zúčastnil procesu proti hlavním představitelům 

protihabsburského povstání jako královský proku-

rátor, byl Přibík Jeníšek z Újezda. Za jeho „služby“ 

se mu sice nedostalo oněch 30 stříbrných, ale roku 

1623 dostal panství Březnici, konfi skované po Bílé 

hoře pánům z Lokšan. 

Kuriozitou té doby je bitva u Desavy 25. dubna 

1626, kdy vojsko Albrechta z Valdštejna porazilo 

armádu žoldnéřů Petra Arnošta II. Mansfelda sever-

Jak se knihtisk rozšiřoval, inkunábulí přibývalo. 

V  Praze vyšel roku 1479 Nový zákon, o  devět let 

později tzv. Pražská bible. Jazyk děl nebyl jednot-

ný − zatímco v Čechách vznikaly především české 

knihy, na Moravě to byly knihy v latině. První mo-

ravská tiskárna vznikla v Brně o deset let později, 

než byla vytištěna Statuta Arnesti.

 – jol-

ně od Lipska. Ztráty mansfeldovců se odhadovaly 

na čtyři tisíce padlých, zatímco valdštejnovci měli 

údajně pouhých 100 mrtvých. Buď je to apríl, nebo 

Valdštejnovi pomohlo jeho osmdesát šest děl a dvoj-

násobná převaha.  Antonín Fridrich

Počátky knihtisku 
v Čechách 
Za kolébku českého knihtisku se 
považuje Plzeň, kde byla 26. dubna 
roku 1476 vytištěna Statuta Arnošta 
z Pardubic (Statuta Arnesti).

Buď budeš, nebo pudeš 
Je tomu teprve 385 let, co v dubnu léta Páně 1626 bylo všemu lidu v českých 
zemích zvláštním patentem nařízeno do dvou měsíců přestoupit ke katolickému 
náboženství. Těm, kteří by tak neučinili, bylo dovoleno majetek prodat a odejít do 
ciziny. Ale dříve celou jednu čtvrtinu stržené ceny museli odevzdat královské komoře.

KAM na výlet se:
Zbigniewem Czendlikem

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanský-

mi svátky. Oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 

ke kterému došlo třetího dne po jeho ukřižová-

ní. U  nás se název Velikonoce odvozuje od „velké 

noci“, tedy noci, kdy byl Kristus vzkříšen. 

Protože letos Velikonoce připadají právě na 

duben, rozhodl jsem se požádat o tip na výlet fará-

ře Římskokatolické farnosti – děkanství Lanškroun 

P. Dr. Zbigniewa Jana Czendlika. Snad také proto, 

že patří k představitelům církve spíše liberálnějším, 

snad proto, že se nestraní veřejného života a  po-

tkat ho můžete i tam, kde byste ho nečekali. Už we-

bové stránky farnosti (www.zibi.cz) jsou tak nějak 

jiné, třeba proto, že na nich najdete něco k zamyš-

lení: „Teprve chudoba naučí člověka hospodařit 

s bohatstvím, kterým ho zahrnuje Bůh.“ Nebo také 

k zasmání: „Víte, proč Petr třikrát zapřel Pána Ježí-

še? Protože mu uzdravil tchyni.“

Jiný tip na výlet než Lanškroun ve východních 

Čechách dát nemůžu. Je to kouzelné desetitisícové 

městečko, ve kterém už žiju osmnáct let. Během těch-

to let prošlo neskutečnou proměnou. Jeho handica-

pem bylo, že patřilo do tzv. pohraničních měst. Pře-

sto si ho obyvatelé „ochočili“, přijali za vlastní a díky 

inteligenci komunálních politiků, podnikatelského 

sektoru a  kulturně osvícených obyvatel se proměni-

lo v  pestré městečko. Všudypřítomnou cementovou 

šedou uniformu nahradila široká škála barev nejen 

na nových fasádách domů, ale i v oblasti kulturního, 

sportovního nebo společenského života. Až navští-

víte Lanškroun, možná toho moc neuvidíte, ale roz-

hodně se tady budete cítit dobře, stejně jako se tady 

cítím já. A pokud budeme mít štěstí, tak je naděje, že 

se osobně potkáme v naší farní restauraci U Pastýře. 

Tam nejen uhasíte žízeň a dáte něco do žaludku, ale 

také vám poradíme, kam a za čím dál. Tak na viděnou 

v Lanškrouně! 

Děkuji, otče, za Váš tip na výlet pro naše čtená-

ře a dovolte mi popřát farnosti lanškrounské mno-

ho zdaru, pochopení a lásky. 

Luděk Sládek

Statuta Arnesti

Valdštejn s odznaky svého postavení, s insigniemi 

Řádu zlatého rouna, maršálskou holí a šerpou

Kronika trojánská
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Král dobyvatel
1271 − 13. 4. Přemysl Otakar II. podnikl vpád do 

Uher, protože uherský král Štěpán V. porušil před-

chozí mírovou smlouvu. Vojsko českého krále ob-

sadilo Slovensko (Pezinok, Trnavu, Devín, Nitru 

a také Prešpurk, Bratislavu). Válka skončila mírem, 

podepsaným 2. června 1271 v Bratislavě.

Čtyři pražské artikuly
1421 − 21. 4. pražský arcibiskup Konrád z Vechty 

přechází na stranu husitů a uzavírá smlouvu s pra-

žany, ve které se zavazuje respektovat čtyři pražské 

artikuly. Zároveň přestal uznávat Zikmunda jako 

českého krále. Katolický klérus v  odvetu odmítl 

arcibiskupa respektovat, a  ten proto přesídlil do 

Žitavy v Horní Lužici. 

Žižka a pikarti
1421 – V  tomto roce Jan Žižka potlačil ve svém 

vojsku vzpouru extrémních heretiků, nazývajících 

se pikarti. V dubnu pak nechal upálit na Klokotech 

u Tábora na šedesát táborských stoupenců tohoto 

směru včetně zajatého kněze Petra Kániše. Druhý 

vůdce pikartů, Martin Húska, byl zajat a 21. srpna 

upálen v sudu na náměstí v Roudnici.

Počátek selských bouří
1766 − 10. 4. vypukly na Těšínsku selské bouře, kte-

ré se postupně rozšířily až na Opavsko. Poddaní ze 

137 vesnic odmítali konat své robotní povinnosti. 

Marie Terezie sice vydala ustanovení, v němž nabá-

dala vrchnost, aby s poddanými zacházela mírněji, 

ale to se zřejmě všude nedodržovalo. Nepokoje 

skončily až koncem roku 1767. 

Divadlo Bouda
1786 – 6. duben byl pro nezaměstnané herce z Pra-

hy šťastným dnem – císař Josef II. vyhověl jejich 

žádosti o založení samostatné herecké společnos-

ti. A tak vzniklo Vlastenecké divadlo neboli Bouda, 

kolem níž se seskupili první čeští dramatici a herci. 

Divadlo působilo od 8. července 1786 do června 

1789, v září téhož roku byla Bouda zbořena.

Počátky pražské konzervatoře
1811 – 24. dubna byl zahájen první školní rok na 

hudební konzervatoři v Praze, nejstarší ve střední 

Evropě. Ředitelem se stal český skladatel Bedřich 

Diviš Weber, který vypracoval plán nového ústavu 

podle vzoru pařížského a milánského. Studenti byli 

zpočátku přijímáni ve stáří pod deset let a v hodi-

nách měli k dispozici nástroje patřící konzervatoři.

Vlasta Burian, na-

rozený 9. dubna 1891 

v  Liberci, započal svou 

kariéru překvapivě 

jako brankář Sparty, za 

kterou několik let pro-

fesionálně chytal. Hrát 

začal v pražských kaba-

retech, kde se brzy stal 

miláčkem publika. Poté 

následovala celá smršť 

představení ve větších 

divadlech, nespočet fi l-

mových rolí, dokonce 

založil vlastní divadlo 

(dnes známé jako Di-

vadlo Komedie). Jeho 

humor, ať už byl černý 

nebo jen popichující, 

spontánní improvizace 

a až klaunská čísla mu vysloužily obrovskou popu-

laritu a bohatství. Tím se rád chlubil na veřejnosti, 

což vyvolávalo velkou závist.

Ačkoliv jeho před-

stavení sršela vtipem, 

král komiků ve skuteč-

nosti trpěl depresemi. 

Poválečné období pro 

něj nebylo vůbec žád-

nou komedií. Ve skuteč-

nosti to byl spíše horor 

v  podobě obvinění ze 

spolupráce s nacisty. To 

mu vysloužilo několik 

měsíců ve vězení, zaba-

vení veškerého majetku 

a  zákaz hraní. Návrat 

k  herectví v  roce 1950 

byl pro diváky smutným 

završením Burianovy 

kariéry. Jeho humor byl 

stále na dobré úrov-

ni, ale po energických 

a osobitých vystoupeních se slehla zem. Poslední 

představení svého života odehrál s  těžkým zápa-

lem plic, kterému 31. 1. 1962 podlehl. -jol-

Ve své době se Máj dočkal jen nepochopení 

a kritiky. Dnes, o 175 let později, je skladba recito-

vána na základních školách a úvodní verše zná kaž-

dý z nás. Tragický příběh, v němž loupežník Vilém 

zabije svého soka v lásce, aniž by tušil, že je to jeho 

otec, je zřejmě inspirován událostí z  roku 1774. 

Tehdy byl jakýsi Hynek Shiff ner popraven za otco-

vraždu. Zda to bylo také kvůli milované, se asi už 

nikdy nedozvíme. S  jistotou však můžeme říct, že 

Máj byl posledním dílem, které za svůj krátký život 

Mácha napsal. V básni použil tolik básnických pří-

vlastků, že jen jejich jmenování by vyplnilo celou 

stránku. Máchův romantismus − tolik opovrhova-

ný kritikou té doby − se stal symbolem následující 

generace, trefně nazývané májovci. 

Karel Hynek Mácha však nebyl jen tím romanti-

kem, který napsal dílo patřící mezi klenoty české li-

teratury. Deník a dopisy snoubence Eleonoře Šom-

kové představují žárlivou stránku Máchovy povahy 

a jejich erotický obsah je ve srovnání s romantikou 

Máje velmi překvapující. 

 – jol-

Smutný komik
Josef Vlastimil Burian, král komiků, se dostal do povědomí českého národa jako 
jeden z nejpopulárnějších herců první republiky. Jeho osud však nedopadl vůbec 
slavně.

Máj v dubnu
„Byl pozdní večer − první máj − večerní 
máj − byl lásky čas.“ Přestože máme 
teprve duben, zastavíme se na chvíli 
u Máje, vrcholného díla Karla Hynka 
Máchy, které vzniklo právě v dubnu 
roku 1836. 
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Francie svými ústupky těmto moc-

nostem. Význam paktu ale ničila 

také hospodářská politika Němec-

ka, kterému se podařilo ovládnout 

balkánské hospodářství. Poslední 

zasedání Malé dohody proběhlo 

21. srpna 1938 a po Mnichovu (29. 

9. 1938) vypověděly Jugoslávie 

a Rumunsko své spojenectví.

 -lgs-

bardéry své letky. „Přesila 

byla neúměrná, myslel 

jsem si, že budu zabit. Ve 

válce se ale uvažuje jinak 

– na vás nezáleží,“ ko-

mentoval své počínání. 

V lednu 1949 byl od letectva propuštěn. V oba-

vě z  komunistických represí uletěl se svou ženou 

v dubnu 1949 do americké zóny Německa. Domů 

se vrátil až v roce 1991, kdy se mu konečně dosta-

lo plného uznání. Kromě Řádu bílého lva a mnoha 

dalších byl i  držitelem nejvyššího francouzského 

vyznamenání − Řádu čestné legie. František Peřina 

zemřel 6. května 2006 v Praze.  -marc-

Kam se hrabe Rocky
1911 – Sto let by oslavila bojovnice za lepší míčky 

Marie Kettnerová. Vítězila na MS v  době, kdy že-

nám byla souzena role hospodyněk a  stolní tenis 

nehráli pomalu ani muži. Skóre: 23 medailí. Naro-

zeniny slaví také bratři Pospíšilové, známí kolováci, 

mistři ve fotbalu na kolech. Skóre: 20 zlatých. No 

řekněte – kdo to má?

Olbram Zoubek
1926 – 21. duben je den, kdy se narodil Olbram 

Zoubek. Tento český sochař, patřící mezi nejvý-

znamnější, má výrazný podíl na rozvoji české ar-

chitektonické plastiky. Vystudoval Vysokou školu 

uměleckoprůmyslovou u profesora Josefa Wagne-

ra a je autorem např. posmrtných masek Jana Pa-

lacha, Jana Zajíce a Pomníku obětem komunismu 

na úpatí Petřína.

Dovolená s Andělem?
1946 – je tomu 65 let od konání 1. sjezdu ROH 

v  tehdejší ČSR. Revoluční odborové hnutí ROH 

plnilo za socialismu roli odborů spíše tím, že se 

staralo o  pořádání kulturních akcí k  nejrůznějším 

příležitostem: svátky MDŽ, dovolená v  Tatrách, 

dětské tábory. Tím se snažilo ovlivňovat duchovní 

a kulturní vlastnictví národa. 

První ve vesmíru
1961 − 12. 4. vzlétl první člověk do vesmíru. Byl jím 

sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin. Bě-

hem hodiny se z něho stala doslova hvězda. Celý 

svět ho vítal, ale jeho první zahraniční cesta vedla 

do Prahy. „Viděl jsem, jak je naše planeta krásná. 

Lidé, chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale ne-

ničme ji,“ vzkázal lidstvu.

Dárek z Černobylu
1986 − 26. 4. došlo k  havárii jaderné elektrárny 

Černobyl, která leží na území dnešní Ukrajiny. Ka-

tastrofu způsobil nepovedený experiment. Po vý-

buchu putoval radioaktivní mrak nad Skandinávii 

a pak přes Polsko i k nám. Kvůli radiaci dorostly ten 

rok houby do neobvyklých rozměrů, což potěšilo 

české houbaře. Některé dokonce i svítily. 

A máme Oscara!
1996 − Před 15 lety pana Svěráka napadlo: Proč 

nenatočit komedii o muži, který se domníval, že už 

nemůže být hůř, a netušil, že právě prožívá dosud 

nejkrásnější chvíle svého života? A hle, Oscar! První 

a dodnes jediný Oscar za fi lm pro Českou republi-

ku a Kolju byl na světě. Paradox je zkrátka paradox 

a umí hýbat emocemi.

Tento pakt z  let 

1921–1939, podporo-

vaný Francií, byl pů-

vodně myšlen ironicky 

(proti Trojdohodě). 

Rozhodující úlohu 

v něm hrál náš kapitál, 

který významně přispí-

val k  vyzbrojování ru-

munské a  jugoslávské 

armády. Hlavními tvůr-

ci dohody byli Edvard 

Beneš a  rumunský Ni-

colae Titulescu. Cílem 

bylo udržet klid ve 

střední a  jihovýchodní 

Evropě, zabránit obno-

vě Rakouska-Uherska, 

čelit maďarským snahám o  revizi trianonského 

míru a současně vzdorovat snahám Německa i vli-

vu Sovětského svazu. Před druhou světovou vál-

kou došlo k ohrožení států Malé dohody ze strany 

fašistického Německa a Itálie, kterému napomohla 

Tento muž malé, podsadité postavy s  jiskrný-

ma očima a  s  tváří bez ostrých rysů hrdinů hrdi-

nou prostě byl. Za kniplem dokázal riskovat až do 

krajnosti. Stal se vůbec prvním československým 

leteckým stíhacím esem na západní frontě. 

V roce 1937 spolu s naší leteckou elitou repre-

zentoval ČSR na leteckém setkání v Curychu. V červ-

nu 1939 unikl z protektorátu přes Polsko do Francie. 

Po útoku na Francii zaznamenal řadu vítězství. Po 

pádu Francie přešel do Velké Británie, kde byl za-

řazen k 312. čs. stíhací squadroně. Během války se-

střelil nejméně 12 německých letadel. Věhlas a úctu 

si vysloužil zejména tím, když zcela sám zaútočil na 

skupinu letadel luftwaff e, aby ochránil zbylé bom-

Velká Malá dohoda
Přesně před 90 lety, 23. dubna 1921, došlo v důsledku událostí 
v Maďarsku k uzavření spojenecké smlouvy Malá dohoda. Signatáři byly 
Československá republika, Království Srbů, Chorvatů, Slovinců a Rumunska.

Generál František Peřina, legendární pilot druhé světové války, 
kterému se přezdívalo Generál nebe, se narodil před 100 lety, 
8. 4. 1911, v Morkůvkách u Břeclavi.
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Přijďte nad šálkem kávy besedovat s předními vědci na zajímavá témata!

Týden Vědeckých kaváren v Libereckém kraji
PONDĚLÍ 4. DUBNA ÚTERY 5. DUBNA

ČTVRTEK 7. DUBNA STŘEDA 6. DUBNA PÁTEK 8. DUBNA

´

 

Jeskyně víl se nachází:

a)  v Koněpruských 
     jeskyních
b)  v Kateřinských 
     jeskyních
c)  v národním parku 
     České Švýcarsko ?
Vaše odpovědi zasílejte na e-mail: info@kampocesku.cz.. Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.

Podzemí České republiky

Unikátní mapa České republiky 
s vyobrazením a popisem přístupných 
podzemních prostor na území 
České republiky. 

 mapa 1 : 500 000 
    s vyobrazením podzemních prostor

 stručný popis jednotlivých objektů 
    na rubové straně mapy

 historická městská podzemí
 hradní a zámecké sklepy
 katakomby a krypty
 kasematy
 podzemní jeskynní systémy
 hornická podzemí a expozice
 vinné sklepy
 česky, anglicky a německy

chh

tortor
ů

w
w

w
.k

ar
to

gr
af

ie
.c

z

Kč 89,-
Vaše odpovědi zasílejte do 15. dubna na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Tři autoři správných odpovědí od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografi e PRAHA, a. s.
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Po předchozí dohodě 

se můžete podívat na 

výrobu kapesních nožů 

„Rybička“ v  Mikulášo-

vicích, prohlédnout si 

mydlárnu v  Arnolticích, 

účastnit se vzdělávacích 

kurzů ve fi rmě vyrábějící přírodní 

kosmetiku Nobilis Tilia či absolvovat 

exkurzi s praktickými ukázkami výro-

by uměleckého skla ve fi rmě Sklolu-

xus. Máte-li chuť na něco dobrého, 

určitě ochutnejte dort tety Alenky 

v Café Dlask ve Varnsdorfu. 

Značka Českosaské Švýcarsko re-

gionální produkt® je zajímavá i svým 

přesahem do Německa, kde ji pro své 

výrobky získal např. statek Permahof 

v Hohnsteinu, kde se může-

te ubytovat a hned se za-

pojit do práce – nakrmit 

zvířata, nasbírat bylinky či 

upéct chleba. K  návštěvě 

láká i Park Miniatur – Saské 

Švýcarsko, kde najdete mini-

aturní krajinu Českosaského Švý-

carska realisticky vymodelovanou 

z originálního labského pískovce. 

Před výletem do Českosaského 

Švýcarska navštivte stránky www.re-

gionalni-znacky.cz, kde na vás čekají 

i  další výrobky oceněné regionální 

značkou, a to nejen z tohoto regionu.

 

www.regionalni-znacky.cz

S kolem kolem PrahyS kolem kolem Prahy
3. ro ník – 20113. ro ník – 2011

Informace a přihlášky:

Turistické infocentrum KČT
Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2

e-mail: cyklo.praha@kct.cz, web: www.kct.cz

mobil: 736 754 105, 736 754 030, tel./fax: 224 498 355

Středa 6. 7. 2011  Den Berounska

Čtvrtek 7. 7. 2011  Den Ladova kraje

Pátek 8. 7. 2011  Den Polabí

Sobota 9. 7. 2011  Den Prahy

Oblast konání cyklosrazu:

Praha a vyznačené oblasti

Středočeského kraje

KČT Praha a KČT Středočeská oblast

pořádají 5. – 10. července 2011

3. ročník srazu cykloturistů

Regionální značky pro místní produkty – díl jedenáctý: 

Českosaské Švýcarsko 
regionální produkt® 
Pokud se vydáte na toulky romantickou krajinou 
Českosaského Švýcarska, určitě si nenechte ujít originální 
produkty, které pocházejí z rukou místních obyvatel. Někteří 
z nich nabízejí i možnost nahlédnout pod pokličku své 
výroby. 

Kulinářská 
cesta časem 
Dali byste si to, co se jedlo za císaře 
pána? V restaurantu U starýho 
Procházky můžete ochutnat speciality 
různých koutů rakousko-uherského 
mocnářství z doby před sto lety.

V  té době se ještě vařilo poctivě. Proto ani 

U starýho Procházky nenajdete polotovary či růz-

ná dochucovadla. Jídelníček se mění podle ročních 

období a  vše je připraveno z  čerstvých surovin. 

Denně zde najdete i výborné polední menu. Může-

te se rozhodnout mezi restaurací se dvěma salonky 

nebo rustikálním sklepením s udírnou a grilem. Mi-

lovníci piva si mohou vybrat z půl tuctu točených 

piv od různých menších pivovarů. 

Ať už ke „starýmu Procházkovi“ zavítáte v době 

oběda, k večernímu posezení s přáteli nebo si zvo-

líte restaurant pro fi remní, soukromou či rodinnou 

oslavu, najdete tam nejen výborné jídlo a pití, ale 

také příjemnou atmosféru a milou obsluhu. Přijď-

te a pochutnejte si třeba na škvarkovém sádle se 

strouhanými jablky a cibulkou, italské cibulové po-

lévce, jehněčí kýtě na slanině a česneku a alpském 

trhanci s brusinkami a šlehačkou. Dobrou chuť!

www.c-k-restaurant.cz
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dané místo bylo co nejvíce charakterizováno a svě-

dectví minulých generací ožilo). Akce je zakončena 

ohňostrojem na náměstí.

Turistické informační centrum

Mírové náměstí 1, 281 61  Kouřim

tel.: +420 321 784 004 

mobil: +420 728 137 488

e-mail: ic.kourim@atlas.cz

www.kourim-radnice.cz

Jedním z  tradičních míst tu-

ristů v  našem regionu je Naučné 

středisko ekologické výchovy 

Kladno-Čabárna, o. p. s. V  jeho 

blízkosti nově naleznete i  zaříze-

ní pro ukázkový chov domácích 

zvířat a  veřejnosti přístupnou 

záchrannou stanici pro zraněné 

a handicapované živočichy.

Projektem Turistická šeková knížka podporuje 

Bohemia Centralis, s. p. o., turistický ruch v regionech 

největších členských měst tohoto sdružení − v Klad-

ně, Rakovníku, Berouně. Letos je šeková knížka vy-

Městské opevnění dodnes obklopuje histo-

rické jádro města v  délce úctyhodných 1  250 m. 

Seznámit se s  jeho pozůstatky můžete na naučné 

stezce, která vás dovede také k  jedné z dochova-

ných městských vstupních bran. V roce 1995 bylo 

kouřimské opevnění zařazeno mezi národní kul-

turní památky České republiky.

Kouřim v roce svého 
významného výročí zve…

9. 4. na koncert Jaroslava Svěceného v  kostele 

sv. Štěpána

17.–19. 6. na 13. ročník Kouřimských hudebních 

slavností a Kouřimskou muzejní noc

28. 6. – 31. 10. na výstavu v  Muzeu Kouřimska 

Středověká královská města v Polabí

10. 9. na vyvrcholení oslav 750. výročí města 

v rámci Dnů evropského dědictví spojené s tradič-

ní akcí Sen noci kouřimské (na 11 stanovištích ve 

městě a okolí, zakreslených a popsaných v mapce, 

se vrací čas a místa tato ožívají významnou minu-

lostí, historickými mezníky či pověstmi tak, aby 

Kladno – turistické centrum 
i cíl rodičů s dětmi
V Kladně se rozhodně nebudete nudit. Přijeďte a uvidíte.

Kouřim v roce 750. výročí 
Letos tomu je 750 let od první písemné zmínky o královské Kouřimi (1261), kde 
byla dávána za vzor ostatním, nově vznikajícím městům s vazbou na budování 
městského opevnění.

Lázeňské město 
Poděbrady
Rok s rokem se sešel a lázeňské město 
Poděbrady se opět chystá otevřít hlavní 
lázeňskou sezonu. 

Děje se tak již tradičně vždy první májový den. 

Kromě lázeňských hostů jsme však v Poděbradech 

připraveni přivítat i  další návštěvníky. Zejména 

cyklisté a vyznavači in-line bruslení si zde přijdou 

na své. Jízda po cyklistických stezkách v okolí měs-

ta, ať už na kole nebo na kolečkových bruslích, láká 

každým rokem více a více návštěvníků všech věko-

vých skupin. Díky rovinatému terénu jsou místní 

trasy vyhledávány jak rodinami s dětmi, tak cyklisty 

seniory. 

Kromě pohybu nabízíme i  pestrou škálu kul-

turních a společenských akcí:

2. 4.: Zahájení motocyklové sezony – tradiční jízda 

motocyklů Praha − Poděbrady 

9. 4.: Mezinárodní chodecké závody, 79. ročník

10. 4.: Vzpomínání na židovské obyvatele Podě-

brad – vzpomínková akce

19. 4.: Gastro Poděbrady, 5. ročník − Kolonáda, 

mezinárodní soutěž učňů oboru kuchař-číšník

28. 4. – 1. 5.: Poděbradské dny poezie, 49. ročník – 

Divadlo Na Kovárně

1. 5.: Slavnostní zahájení lázeňské sezony – Kolo-

náda, bohatý kulturní program

14. 5.: Tour de Poděbrady – tradiční akce Klubu 

českých turistů, start  7.00–9.00 u nádraží

21. 5.: Pohádkový les – hravě turistická akce pro 

děti a rodiče, start 13.00–14.00 u sokolovny

28. 5.: Den dětí – DDM Symfonie

28.–29. 5.: Poděbradské sportovní dny – triatlon, 

silniční běh, závody dračích lodí 

Turistické informační centrum

Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady

Tel.: 325 511 946

E-mail: ticpodebrady@polabi.com

www.polabi.com

dávána již podruhé a kromě 

tipů na výlety v  ní najdete 

i slevy na vstupné. Její výtisk 

vyjde v  měsíci dubnu jako 

součást regionálních novin 

těchto tří měst.

Krásnou památkou je 

kladenský zámek, jehož 

součástí je i  atraktivní zá-

mecká zahrada s  medvě-

dáriem. Pro nejmenší občany města a  okolí jsme 

připravili Velikonoční karneval, který se uskuteční 

v Kulturním domě Kladno Sítná dne 10. 4. od 14 do 

18 hod. Letos poprvé pořádáme přímo v Zámecké 

galerii výtvarnou dílnu pod názvem Náš svět, kde 

si mohou děti s  rodiči vyzkoušet práci s  barvami 

a rozvíjet svou fantazii pod vedením lektorky umě-

lecké školy v inspirujícím prostředí galerie. Na tuto 

akci jste srdečně zváni 16. 4. (od 14 do 16 hod.).

Výlet do našeho města můžete zakončit ná-

vštěvou moderního akvaparku.

www.mestokladno.cz
www.zameckagalerie.cz
www.samk.cz Foto: Josef Seifert
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Jak se prodlužují dny a sluníčko je čím dál odvážnější, tak se i nezadržitelně 
blíží turistická sezona. Především památky otevírají v dubnu své brány a lákají 
návštěvníky na nejednu novinku. A co si pro vás letos připravila destinace Kutná 
Hora a její okolí? 

Tím však naše nabídka rozhodně nekončí. Dr-

žíme se totiž hesla, že „turistická destinace Kutná 

Hora a okolí – jeden den nestačí!“. A proto pokud 

nevěříte, přesvědčte se sami.

Více informací získáte v  našem infocentru. 

Budeme se těšit…

Informační centrum Kutná Hora
Palackého náměstí 377
Kutná Hora 284 01
tel: +420 327 512 378
e-mail: infocentrum@kh.cz
www.guide.kh.cz; www.kutnahora.cz

? 
Víte, který český král přijíždí každý rok na 

Královské stříbření Kutné Hory? Pokud ano, 

napište nám do 15. 4. na adresu redakce 

nebo na info@kampocesku.cz. Pro pět ze správných 

odpovědí máme připraveny skvělé ceny věnované 

Průvodcovskou službou Kutná Hora. 

Kutná Hora 
– jeden den nestačí

Začneme veskrze aktivně, 14. května s  námi 

můžete slavnostně pokřtít zbrusu novou rozhled-

nu v obci Bohdaneč. Červen zní v Kutné Hoře kla-

sickou hudbou. Ať už dáte přednost Mezinárodní-

mu hudebnímu festivalu nebo Opernímu týdnu, 

rozhodně se nezmýlíte. 25. června zavítá do Kutné 

Hory opět král Václav se svou družinou a  uznejte 

sami, u  dvacátého ročníku Královského stříbření 

Kutné Hory přece nemůžete chybět. 1. července 

vypukne již třetí ročník festivalu Kutnohorské 

léto, který potrvá až do konce září. Ještě vám to 

nestačí? Potom je tu ještě nultý ročník Kutnohor-

ského varhanního festivalu na konci léta, na kte-

rý jste srdečně zváni.

Náš tip na váš školní výlet
Průvodcovská služba Kutná Hora ve spolupráci 

s  Galerií Středočeského kraje, NZM Kačina a  sed-

leckým opatstvím má pro vás netradiční nabídku 

jednodenních školních výletů. Snažíme se dát 

možnost vaší fantazii, abyste si dotvořili prohlídku 

města podle svých představ a možností. 

Pilířem naší nabídky je Vlašský dvůr a stejně tak 

i  procházka městem s  průvodcem. Samozřejmos-

tí je, že si můžete z památek a programů vytvořit 

vlastní „balíček“ na míru. Vybírat si můžete ze 4 te-

maticky zaměřených prohlídek. 

 Kutná Hora – Za stříbrným grošem 

(navštívíte chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr a Mu-

zeum středověkých zločinů) 

  Kutná Hora a okolí, stříbrný kout Českého 

království 

(navštívíte Národní zemědělské muzeum a zámek 

Kačina – 5 lektorských programů) 

  Kutná Hora – Perla na náhrdelníku UNESCO 

(vstoupíte do tajuplného sedleckého opatství) 

  Kutná Hora – Od gotiky k moderně 

(poznáte historii Jezuitské koleje + lektorský pro-

gram „Vytvoř si svoji galerii“)

Výlety na míru zajistí a na vaše dotazy odpoví 
rezervační centrum:
Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. – Vlašský dvůr
Havlíčkovo náměstí 552, 284 24 Kutná Hora
tel./fax: +420 327 512 873
mobil: +420 736 485 409
e-mail: vlasskydvur@kh.cz
web: http://guide.kh.cz
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M. Chrástecký a kol. 
Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko… podobná minulost 

Publikace mapuje 

tři pohraniční oblasti, 

které byly za 2. světové 

války přičleněny přímo 

k Německé říši, a niko-

liv k  Protektorátu Če-

chy, Morava a  Slezsko. 

Představí vám nejen 

jejich historický vývoj, 

ale také současnost 

těchto území,   jejich 

obce, zajímavosti 

a  atraktivity. Kniha je 

provedena ve třech ja-

zycích – češtině, něm-

čině a  polštině – a  je 

doplněna řadou ba-

revných a  černobílých 

historických fotografi í.

Cena: 250 Kč

Námi doporučovanou knihu si můžete objednat na poštovní adrese 

Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, 748 01 Hlučín nebo na e-mailové adrese 

muzeum.hlucinska@seznam.cz.

Lubomír Imlauf a Josef Lukášek
Orlické hory a Podorlicko

Kniha v  českém, 

polském a  anglickém 

jazyce prezentuje sou-

znění přírody s  člově-

kem. Knižní novinka 

jistě potěší milovníky 

nejen tohoto regionu. 

Šťastné spojení vyni-

kajícího profesionální-

ho fotografa Lubomí-

ra Imlaufa s  autorem 

oblíbených pohádek 

z  Orlických hor i  celé 

řady dalších publikací 

Josefem Lukáškem, to 

je záruka kvality. 

„Orlické hory, malebný pás hor při severovýchodní hranici Čech. Kraj zá-

dumčivé krásy, známý svými kouty zachovalé přírody, nádhernými loukami se 

zurčícími potoky a tichými zrcadly rybníků v podhůří. Vydejme se prostřednic-

tvím této publikace na pomyslné toulky za jejich krásami.“ Úvodní slova J. Lu-

káška hovoří za vše. 

Cena: 379 Kč

Námi doporučovanou knihu si můžete objednat na e-mailové adrese 

jana@imlauf.cz. 

Kraj ušlechtilých tradic

Film o  Pardubickém kraji a  infor-

mační CD přináší informace o  samo-

správě kraje, krajském úřadě a regionu. 

Průvodcem je jeden ze symbolů kraje 

– kůň. Na jeho vlastnostech, jako jsou 

ušlechtilost, vytrvalost a  podobně, je 

přibližován celý kraj, nejen jeho tu-

ristické zajímavosti, ale i  jeho historie, 

významní rodáci, příroda, sport nebo 

doprava a  hospodářství. Vtipný text je 

podkreslen koláží záběrů z celého kraje, 

které doplňují veselé barevné animace.

Film a informace z CD jsou zájemcům 

k  dispozici prostřednictvím interne-

tových stránek kraje 

www.pardubickykraj.cz.

Miloš Zvěřina, Jaromír Gál
Žížaláci

Komiksová kníž-

ka Žížaláci je určena 

pro nejmenší čtenáře 

a  vychází z  oblíbeného 

televizního večerníčku. 

Po každém dešti vyjde 

sluníčko! A  přesně na 

to se těší dva Žížaláci. 

Jsou to náramní roš-

ťáci a  rádi tropí neple-

chy. Umí se proměnit 

v  cokoli a  pořádně tím 

zlobí Kosáka, který má 

hnízdo na stromě v  té 

samé zahrádce. A  tak 

rád by si chvíli pospal… 

A  ještě radši by ty dva 

sezobnul a  pochutnal 

si na nich! Jenže – jeho 

zobák se do žížalí dírky 

v zemi prostě nevejde!

Termín vydání: 2. 5. 

Pevná vazba s potahem, 152 stran, 299 Kč

? 
Víte, jakou barvu mají Žížaláci? Pokud ano, napište nám do 15. 4. na 

adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Pro tři ze správných 

odpovědí má Edice ČT připraveny zajímavé publikace.

S námi máte výběr!
Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti nebo v internetovém 

knihkupectví České televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

www.kampocesku.cz   10

KAM píše recenze



Veselí nad Lužnicí zahajuje 
turistickou a vodáckou sezonu

Zveme vás na 35. ročník dálkového 
pochodu a cyklojízdy Krajem rybníků 
a stejně tak i na 22. ročník vodácké 
soutěže navazující na tradici vodáckého 
závodu Po třech řekách – Veselský 
maratón. Obě akce proběhnou 
v sobotu 30. 4., tedy na čarodějnice. 

Krajem rybníků
start: průběžně od 6 do 10 hodin 

– restaurace Hokejka u zimního stadionu 

pěší trasy: 50, 35, 20 a 10 km 

cyklotrasy: 30–130 km

Veselský maratón
start: od 8.30 do 9 hodin 

 – vodácké tábořiště v Suchdole nad Lužnicí

trať: 55 km – Lužnice, Nová řeka, Nežárka

cíl: Veselí nad Lužnicí u loděnice 

na Foglarově nábřeží

Kategorie: K1-muži, K1-ženy, C1, C2, C2-mix a P5

Informace: Miroslav Pech, tel. +420 739 619 595

Předběžné přihlášky zasílejte do 27. 4. na adresu: 

Miroslav Pech, Štěpnice 735, 391 81 Veselí nad 

Lužnicí nebo na e-mail: miroslav.pech@email.cz.

Informační centrum 
nám. T. G. Masaryka 25
391 81  Veselí nad Lužnicí
tel.: +420 381 548 180 
e-mail: info@veseli.cz 
www.veseli.cz

tak stal součástí obranného systému města v do-

bách válek, bojů a nepokojů. 

Vstup do Plzeňského historického podzemí 

se nachází v budově Pivovarského muzea v Plzni. 

Prohlídková trasa je dlouhá asi 800 m a  prochází 

v hloubce 9−12 m pod povrchem. Pro starší 18 let 

je součástí prohlídky i ochutnávka pivního speciálu 

Master. Otevřeno je denně od února do prosince. 

Plzeňské historické podzemí
Veleslavínova 6, 301 14 Plzeň
Tel./fax: +420 377 235 574, +420 377 224 955
E-mail: podzemi@plzenskepodzemi.cz
www.plzenskepodzemi.cz

ochutnávka správně hořkého piva Radegast v de-

gustační věži nad pivovarem, z níž se nabízí krásný 

výhled na panorama Beskyd v čele s Lysou horou. 

Kromě zážitku z  prohlídky pivovaru Radegast 

můžete potěšit sebe nebo své blízké originálním 

dárkem z nové Radegast kolekce, který si můžete 

zakoupit v novém Radegastově obchodě. 

Exkurzi pivovarem můžete absolvovat každý 

den po celý rok. Aktuální časy prohlídek zjistíte na 

uvedených kontaktech.

Pivovar Radegast, 739 51 Nošovice
Tel.: +420 558 602 566
E-mail: exkurze@radegast.cz
E-shop: http://eshop.radegast.cz 
www.radegast.cz

Labyrint chodeb, sklepů a studní vede pod ce-

lým historickým jádrem města Plzně. Byl budován 

od 14. století a jeho celková délka je téměř 19 km. 

Sklepy byly původně budovány k uchovávání po-

travin. Dalším důležitým využitím podzemí byl 

přístup k  vodě, respektive ke studním a  jímkám, 

kterých bylo ve sklepích vyhloubeno celkem 360. 

Neméně důležité bylo využití zdejšího podzemní-

ho systému pro výrobu piva. Ve sklepech právová-

rečných domů pivo kvasilo, zrálo a skladovalo se. 

Postupem času byly sklepní prostory rozšiřovány 

a prohlubovány a někde vznikala až tři patra vzá-

jemně propojených sklepů. Podzemní systém se 

Zde se seznámíte s  historií pivovaru, varním 

procesem a  vším, co Radegast pro své příznivce 

dělá. Poznáte příběh sládka Jaromíra Franzla, který 

je otcem piva Radegast. Právě on mu vtiskl cha-

rakteristickou hořkost, které se v  Nošovicích drží 

dodnes. Můžete si sáhnout na důležité suroviny 

potřebné pro vaření piva, kterými jsou chmel a ječ-

men. Dozvíte se o propojení piva Radegast s čistou 

beskydskou přírodou, drsným životem v  regionu 

i statným bohem Radegastem. 

Během prohlídky také uvidíte výrobní prostory 

pivovaru, jako varnu nebo moderní stáčírnu. Díky 

tomu se na vlastní oči přesvědčíte, že Radegast se 

vaří v Nošovicích s láskou podle tradičního receptu 

a z nejlepších surovin. Zlatým hřebem prohlídky je 

Zveme vás na prohlídku Plzeňského historického podzemí. Poznáte život pod 
městem a odhalíte tajemství autentických nálezů a zákoutí, jež podzemí skrývá. 

Zveme vás na návštěvu pivovaru Radegast v Nošovicích, který ke 40. výročí 
uvaření první várky otevřel zbrusu nové Návštěvnické centrum − Radegastovu 
svatyni. 

Objevte život pod městem Plzní

Přijďte se podívat, 
jak se vaří pivo pro pravé chlapy

www.kampocesku.cz   11
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Pozvánkou k nahlédnutí do „živé“ 
historie budou i v letošní sezoně
oblíbené noční prohlídky. 

Akce pro všechny
29. 4. Aprílové bruslení městem 

(pro milovníky in-line bruslení)

30. 4. Zahájení sezony Muzea středního Pootaví

30. 4. Strakonické vítání léta – Johanitský den 

výlet pro cyklisty a příznivce nordic walkingu, sou-

těžní dětské odpoledne, středověký johanitský tá-

bor, dobové stolování, čarodějnice a čarování) 

7. 5. Slavnostní otevření výstavy Rožmberkové, 

řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko 

8.–9. 6. Strakonický dudáček 

(dětská přehlídka dudáckých muzik a souborů)

10.–12. 6. Strakonická 100 a Po stopách Švandy 

dudáka (dálkový etapový pochod)

17. 6. Muzejní noc 

(netradiční prohlídka Muzea středního Pootaví)

25. 6. Pivovarská pouť 

(zábavné odpoledne, soutěže, koncerty, neckiáda)

6.–7. 8. Rumpálování 

(středověké slavnosti na hradě) 

Muzeum středního Pootaví
tel.: +420 383 321 537
www.muzeum-strakonice.cz

Městské informační centrum Strakonice
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
tel.: + 420 383 700 700–1
e-mail: infocentrum@strakonice.eu
www.hradstrakonice.cz; www.strakonice.eu

Těšit se můžete na…
  ve skále vytesanou hradní studnu, objevenou na 

druhém nádvoří 

  upravený hradní příkop kolem jižního křídla bý-

valého bavorského paláce 

  Hradní safari se zakrslými ovečkami, kozami, po-

níky a oslíkem 

  zámeckou zahradu pod vyhlídkovou věží Rumpál 

  výstavní a koncertní sály s klenutými a trámový-

mi stropy v bývalém pivovaru

  plně funkční renesanční černou kuchyni s chle-

bovou pecí 

Areálem vás provedou i zcela 
nové internetové stránky 
www.hradstrakonice.cz. 

Hrad založený ve 12. století rodem Bavorů je dnes 

sídlem Muzea středního Pootaví s  ojedinělou du-

dáckou expozicí. A  protože Strakonice bývaly 

místem působení Rožmberků či řádu sv. Jana Je-

ruzalémského, bude jim věnována také nová stálá 

expozice. 

Letos poprvé můžete spatřit tento jihočeský středověký klenot v jeho
plné kráse, kdy celý areál bude po celou turistickou sezonu přístupný
veřejnosti. V loňském roce byla dokončena rozsáhlá šestiletá
rekonstrukce, která probíhala v letech 2005–2010 a odkryla mnohá
jeho tajemství. 

Strakonický hrad 
– perla na řece Otavě
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Malebná jihočeská krajina nabízí rozsáhlou síť rybníků, hlubokých lesů, značených 
cyklotras nebo památek včetně těch technických. Město Jindřichův Hradec patří 
mezi nejkrásnější česká města a jeho největšími lákadly jsou velkolepý zámek, 
původně románsko-gotický hrad z konce 12. století nebo známé Krýzovy jesličky.

lecké tapiserie nebo také funkční vodní elektrárna 

z roku 1888. 

Tip na výlet – Jindrova 
naučná stezka
(břeh rybníka Vajgar – Jindřiš – Blažejov – Malý Ratmírov)

Stezka začíná na břehu Vajgaru u  Slavíkova lesa 

a kopíruje červenou turistickou značku. Na stezce 

do údolí Hamerského potoka je osazeno celkem 21 

naučných panelů a lze ji rozdělit na 4 části. Kolem 

rybníka Vajgar (1 km), J. Hradec – Jindřiš (4 km), 

Jindřiš – Blažejov (3 km) a Blažejov – Malý Ratmí-

rov (3 km). Příjemným zpestřením je Vítkův hrádek 

(odbočka 0,3 km).

Koupání a odpočinek
Akvapark na sídlišti Vajgar v  Jindřichově Hrad-

ci nabízí návštěvníkům rekreační bazén s  vodní 

plochou cca 700 m² a  dalšími vodními atrakcemi 

(protiproud, vodní hřib, perličkové trysky, tobo-

gan). Nejmenším je určen dětský bazén s plochou 

120 m². Plavecký bazén se nachází v těsném sou-

sedství akvaparku a  díky nedávné modernizaci 

splňuje podmínky pro kvalitní relaxaci i sportovní 

vyžití. 

Jindřichohradecká „nej“ 
aneb co možná nevíte
Věděli jste, že Jindřichův Hradec patří k nejmenším 

univerzitním městům v  České republice? Jindři-

chohradecké úzkokolejky s rozchodem 760 mm 

a délkou 79 km dodnes slouží svému původnímu 

účelu. Krýzovy jesličky vznikaly více než 60 let, 

mají 1 398 fi gur lidí a zvířat, 133 se pohybuje a prá-

vem byly zapsány do Guinnessovy knihy rekordů. 

15. poledník je zárukou přesného času v  Jindři-

chově Hradci a najít ho můžete na nároží kostela 

Nanebevzetí Panny Marie v centru města. 

Váš čas strávený na Jindřichohradecku bude 

přesně měřen díky 15. poledníku, to vám ale ne-

může zabránit si to u nás parádně užít. 

Informační středisko 
města Jindřichův Hradec
ul. Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
tel. +420 384 363 546
e-mail : info@jh.cz
www.jh.cz

Kam na výlet 
Jindřichohradeckem?

Památky a expozice
 Státní hrad a  zámek v  Jindřichově Hradci je 

třetí nejrozsáhlejší památkový objekt v ČR s třemi 

prohlídkovými okruhy. Zjevuje se tu také bílá paní, 

a to zvláště o prázdninových nočních prohlídkách. 

 Muzeum Jindřichohradecka spravuje největší 

lidový mechanický betlém na světě – Krýzovy jes-

ličky. Velmi zajímavá je také expozice terčových 

zbraní a ostrostřeleckých ručně malovaných terčů 

či Síň Emy Destinnové.

 Národní muzeum fotografi e sídlí v objektu bý-

valé Jezuitské koleje a výstavní program zahrnuje 

práce domácích i zahraničních autorů.

 Zámecký mlýn a  pivovar je národní kulturní 

památkou, která slouží jako výstavní síň pro umě-
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Boleslav a polské knížectví zažili do konce 13. století 

ještě dva vpády těchto hord. 

Tataři u Olomouce
České oddíly, které nestačily do bitvy zasáh-

nout, alespoň zastavily Mongoly v Kladsku a zabrá-

nily jejich postupu do Čech. Mongolové se proto 

obrátili na nechráněnou Moravu, kde se spojili 

s  hlavními silami. Společně pak zpustošili několik 

klášterů a během čtrnácti dní poplenili mnoho ves-

nic či osad. Naštěstí se na Moravě dlouho nezdrželi.

Známá pověst poutavě vypráví o  tom, jak se 

Olomouc připravila k  boji pod vedením Jaroslava 

ze Šternberka, odrážela útoky Tatarů a  čekala na 

vhodný okamžik k  protiútoku. Ten údajně přišel 

24. června 1241, kdy Olomoučtí přepadli tatarský 

tábor, vybojovali velkou bitvu, která trvala dlouho 

a neměla vítěze. Nakonec se spolu utkali oba veli-

telé − tatarský Péta a Jaroslav ze Šternberka. Jaro-

slav vyhrál a Tataři odtáhli. 

Krásné, ale (ne)pravdivé
V  roce 1241 opravdu táhli Tataři Moravou od 

severu k  jihu, ale neexistuje žádný doklad o  tom, 

že by obléhali Olomouc, zvláště když město tepr-

ve vznikalo. Také Jaroslav ze Šternberka nemohl 

Tatary porazit, protože nikdy nežil. Ne že by Jaro-

slavů v rodě Šternberků bylo málo, ale Jaroslav ze 

Šternberka (1220−1287) je výplodem bujné fanta-

zie Václava Hájka z Libočan, stejně jako Rukopisu 

královédvorského. Příběh sám však má reálný zá-

klad. Na Moravu opravdu vtrhly hordy, ale Kumánů 

a Maďarů, kteří porazili české vojsko u Olomouce 

25. června 1253. V bojích se sice vyznamenal Štern-

berk, ale Zdeslav, který za své služby dostal od 

krále Václava I. (dva měsíce před královou smrtí) 

část území u Olomouce, kde jeho rod založil hrad 

a  město Šternberk. Pověsti o  obléhání Olomouce 

Tatary se věřilo ještě dlouhá léta, dokonce roku 

1841 se v  Olomouci konala oslava 600. výročí ví-

tězství Jaroslava Šternberka nad Tatary. Dodnes 

můžete v kapli Božího těla v Olomouci vidět malbu 

z roku 1728 od Jana Kryštofa Handkeho oslavující 

toto hrdinství.  Josef Grof

zdroj a foto: Wikipedie; www.armchairgeneral.com

Bitva u Lehnice
Toho dne tu Mongolové porazili vojska slez-

ského a  malopolského rytířstva pod velením vra-

tislavského, krakovského a  velkopolského knížete 

Jindřicha II. Pobožného. Byla by ale chyba zamě-

ňovat Mongoly s Tatary. Mongolové, to byla úzká 

elitní vládnoucí vrstva velitelů armád, ve kterých 

Tataři tvořili nejpočetnější část.

Mongolské hordy se po ovládnutí většiny rus-

kých knížectví vydaly na západ. Hlavní vojsko (asi 

50 tisíc bojovníků), vedené Bátúem a  Sübotejem, 

pronásledovalo do Sedmihradska, Moldavska 

a Uher tzv. Polovce (západní větev Polovců tvořili 

Kumáni), které mongolští náčelníci považovali za 

své poddané. Menší část armády (asi 10 tisíc bo-

jovníků) vpadla pod velením Khadana (syna chána 

Ögedeje a příbuzného dalších náčelníků z Čingis-

chánova rodu) počátkem března 1241 do Malo-

polska a  Slezska. Cílem bylo chránit týl hlavních 

sil a získat informace o tamních poměrech. Dobyli 

Sandoměř i  Krakov, porazili Poláky u  Chmielnik 

a  oblehli Vratislav. Pro Jindřicha II. Pobožného se 

stali existenční hrozbou. Sebral vojsko, nečekaje 

pouhý jeden den na příchod vojáků svého švagra, 

českého krále Václava I. Jednookého, a vyrazil proti 

hordám. Nájezdníci neměli v úmyslu dopustit spo-

jení křesťanských armád, využili unáhlenosti Jindři-

cha, zanechali obléhání Vratislavi a postavili se mu.

Jak se později ukázalo, Jindřich se unáhlil také 

tím, že rozdělil své síly na 4 oddíly. Prvnímu velel 

Boleslav, syn Přemyslovce Děpolta III., Poláky vedl 

Sulislav, dalším velitelem (včetně řádu německých 

rytířů) byl Měšek II. Tlustý, kníže opolský; Jindřich 

vedl Slezany, Moravany, templáře a maltézské rytíře. 

Lehkou slezskou jízdu Mongolové odrazili, a  když 

zaútočili Měšek a  Sulislav, sedli na lep osvědčené 

mongolské taktice, kdy jejich lehká jízda naoko 

ustoupila a  pak napadla rytíře z  boku. Současně 

mongolští lučištníci zasypali polské rytíře (přede-

vším jejich koně) šípy a mistrně je tak oddělili od pě-

choty. Pro mongolskou těžkou jízdu se těžkopádní 

pěší rytíři stali doslova lovnou zvěří. Zajímavostí je, 

že v  boji proti rytířům použili Mongolové (poprvé 

v Evropě) střelný prach − jednoduché rakety ukořis-

těné v Číně. Jindřich v boji padl, stejně jako Přemysl. 

Město Lehnice v jihozápadním Polsku vzniklo na migračních stezkách keltských 
a germánských kmenů. Zmiňují ho například římský historik Tacitus či řecký 
geograf Ptolemaios. Po odchodu Germánů se tu usadili Slované. Jako město je 
Lehnice připomínána od roku 1004 v souvislosti s důležitou obchodní stezkou 
z Německa do Kyjeva. Byla sídelním městem dolnoslezských vévodů a roku 1329 
se stala součástí zemí Koruny české. Do světových dějin vstoupila před 770 lety, 
9. dubna 1241. 

Tatarský biftek 
s čínskými raketami 

Jezdecký portrét Václava I. 

v Gelhausenově kodexu
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zdarma. Od května do září navíc rozšiřuje svou pra-

covní dobu: pondělí – pátek od 8.30 do 19 hodin 

a soboty, neděle, svátky od 10 do 16 hodin.

Infocentrum Město Tábor
Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor, tel. +420 381 486 230-4
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
www.taborcz.eu

Část z  nich byla po druhé světové válce po-

stupně zpřístupněna veřejnosti. Vchod se nalézá 

na Žižkově náměstí v  budově Staré radnice. Tím 

ale průzkum podzemí v Táboře nekončí, jen o pár 

metrů dál se návštěvníkům nově otevřely prostory 

pod 500 let starým domem v Hrnčířské ulici. A ne 

jen tak ledajaké, v chodbách Strašidelného podze-

mí uvidíte mnoho hrůzostrašných stvoření – např. 

alchymistu a  jeho dílnu, bílou paní, kata, mumii 

a další. Vše je scénicky osvětleno a ozvučeno.

Tábor ale nezapomíná ani na ty, kteří se cítí 

jistěji nad zemí, pro ně je připravena nově zrekon-

struovaná expozice Husité v Husitském muzeu na 

Žižkově náměstí, od 21. dubna také věž původní-

ho hradu Kotnov s vyhlídkou na město a s přileh-

lou Bechyňskou bránou. Milovníci mincí mohou 

navštívit expozici Táborský poklad, kde je k vidění 

unikátní nález téměř 4  000 stříbrných mincí z  ja-

gellonského období. Ten, kdo chce mít ale opravdu 

rozhled, může od května vystoupat 250 schodů na 

kostelní věž, odtud bude mít město jako na dlani.

Srdečně vás zveme také 7. 5. na Otevření turis-

tické sezony. Na cyklisty čekají různě obtížné okru-

hy, při kterých budou sbírat razítka. Pěší turisté se 

mohou se svými dětmi vydat na pochod doplněný 

pohádkovou znalostní soutěží. Odpoledne zpří-

jemní koncert Roberta Křesťana a Druhé trávy na 

Žižkově náměstí.

Informace o kulturních akcích a zajímavostech 

ve městě a okolí získáte v nově zrekonstruovaném 

infocentru na Žižkově náměstí, kde máte také mož-

nost zapůjčení zvukového průvodce Audioguide 

Dodnes jsou zachována původní kamen-

ná schodiště a  prohlídka jeskyně je malou 

romantickou exkurzí do historie. Celková dél-

ka jeskynního systému, který není ještě zcela 

prozkoumán, je více než 1  200 metrů. Chý-

novská jeskyně sice nevyniká krápníkovou 

výzdobou, ale za to vás uchvátí barevností 

stěn a stropů, kde bílé, žluté a hnědé polohy 

mramorů střídají tmavé vrstvy amfi bolitů. 

Tyto dvě horniny se podílely na vzniku po-

zoruhodných kruhových útvarů na stěnách, 

tzv. ok. Strmé chodby jeskyně spadají až do 

hloubky 41 metrů na hladinu podzemního 

toku. Nenechte si ujít tuto mimořádnou po-

dívanou, která zpříjemní nejen horké letní 

dny…

 (www.jeskynecr.cz) 

www.jiznicechy.cz

Tábor z podzemí i z výšky
Pro milovníky podzemních prostor nabízí Tábor hned dvě zajímavosti. Jednak 
dnes hojně vyhledávanou památku – spletitý labyrint podzemních chodeb, který 
vznikal od 15. století hloubením sklepů pod jednotlivými domy na Starém Městě. 
Mnohé sklepy byly postupně propojeny a vytvořily soustavu podzemních prostor. 

Objevte krásu nejstarší turisticky 
zpřístupněné jeskyně v ČR
Chýnovská jeskyně je jediná zpřístupněná jeskyně na území jižních 
Čech. Byla objevena roku 1863 při práci v lomu. Roku 1868 se po 
úpravách stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území 
České republiky. 

Chýnovská jeskyně
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s audiopr vodcem

Chomutova

www.eChomutov.cz

Za památkami

Kostel sv. Kate iny

M stská v ž

tipy na výlet • videa • fotogalerie

Přijeďte zažít klid a pohodu do Karlových Varů 

na jaře, kdy bývá město nejkrásnější. Můžete zde 

pečovat o své zdraví: tělesné i duševní. Vyzkoušet 

zde můžete různé koupele, pitné kúry, vodoléč-

bu, elektroléčbu a  jiné procedury, které pomáhají 

uzdravovat především nemoci zažívacího ústrojí, 

poruchy látkové výměny, nemoci pohybového 

ústrojí a neurologická onemocnění. Večery může-

te prožít kulturně v  kině, v  divadle, na jazzovém 

koncertě, na tanečním večeru, na módní přehlídce 

nebo při procházce lesem.

Ve dnech 6. a 7. května vás zde přivítá tradič-

ní kulturně-společenská akce – Zahájení lázeňské 

sezony. V  programu je historický průvod Karla IV. 

Současnost města si mnozí spojují s  dolová-

ním hnědého uhlí, které se datuje již od konce 

18. století. Těžba této suroviny změnila významně 

atmosféru a  tvář krajiny. Přesto ve městě a  okolí 

najdete řadu památek a  přírodních krás. Sokolov 

vám nabízí procházku starým městem a  parkem 

se zámkem, návštěvu krajského muzea či pohled 

na město z rozhledny Hard. Ve městě je také širo-

ká nabídka pro milovníky kultury (např. již tradiční 

Hornická pouť v  září) a  sportu. Atraktivní pro ná-

vštěvníky je jistě moderní osmnáctijamkové gol-

fové hřiště či koupaliště Michal s mnoha vodními 

atrakcemi.

Sokolovský zámek – pozdně renesanční, vzni-

kl po roce 1663 na půdorysu starší šlikovské vodní 

tvrze. Klášterní kostel sv. Antonína – jednolodní 

klenutá stavba s  postranními kaplemi. Hornický 

dům (Městský dům kultury) – z  let 1923–1925 

podle návrhu architekta Rudolfa Welse. Rozhled-

na Hard – rozhledna na nevysokém návrší zvaném 

Hard. Na nynější rozhlednu o  výšce 14,5  metrů 

vede 55 schodů, po jejichž zdolání je vidět Sokolov 

a vrcholy Krušných hor.

Sokolovské infocentrum
5. května 655, 356 01 Sokolov
tel. +420 359 808 729, 714
e-mail: info@mdksokolov.cz
www.sokinfo.cz

a  svěcení pramenů, dále staročeský řemeslný trh, 

porcelánové slavnosti, slavnostní mše, fi nále festi-

valu jídla a pití, dětské odpoledne, koncerty skupin 

Yellow, Ready Kirken, divadlo „Máchův Máj“, ohňo-

stroj a další vystoupení.

www.karlovyvary.cz

Pozvánka do Sokolova
Sokolov leží v hornatém koutu západních Čech, na 
soutoku řek Ohře a Svatavy. Výhodná poloha předurčuje město jako výchozí bránu 
do Slavkovského lesa a západní části Krušných hor. 

Karlovy Vary – lázně hojnosti
Město založil ve 14. století Karel IV. Většina architektonických památek pochází 
z 18. a 19. století, kdy město zažívalo „období hojnosti“. Tato atmosféra mu zůstala 
dodnes.
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ček, že můžu do sprch. V Terezíně byl mezi Čechy 

jako spisovatel známý a oblíbený, ostatně tam byly 

světové kapacity a dělaly nejhorší práce. Do Osvě-

timi odjížděl stejným transportem jako můj otec 

16. října 1944. Já jsem ho viděla těsně předtím, než 

nastoupil do transportu, byl tak zubožený, když 

odjížděl, kost a kůže, to byla ruina.“ (zdroj: orlicky-

net.cz)

Dlouhá léta se věřilo, že Poláček zemřel v Osvě-

timi. Teprve nedávno očitá svědkyně, Slovenka 

Klára Baumöhlová, vypověděla, že Poláček přežil 

pochod z Osvětimi do pobočných táborů, a to jak 

do Hindenburgu, tak Gleiwitzu. Zde však nepro-

šel selekcí a  byl 21. 1. 1945 popraven a  pohřben 

do hromadného hrobu spolu se stovkami dalších 

vězňů. Přestože nacisté vzali Poláčkovi vše včetně 

života, jeho dílo je nesmrtelné. Vzpomeňme ales-

poň několik fi lmových scénářů jako Muži v off sidu, 

Obrácení Ferdyše Pištory, Hostinec U kamenného 

stolu, Bylo nás pět, U  nás v  Kocourkově (námět) 

nebo Edudant a Francimor (večerníček). Karlu Po-

láčkovi byl roku 1995 udělen in memoriam Řád 

T. G. Masaryka II. třídy.

foto: Památník Terezín 

Luděk Sládek

Otec Karla Poláčka Jindřich byl židovský ob-

chodník s  koloniálem a  matka Žofi e Kohnová vy-

chovávala čtyři Karlovy bratry – Arnošta, Kamila, 

Ludvíka, Zdeňka – a také Bertu s Milanem z otcova 

druhého manželství. Karel studoval v  Rychnově 

vyšší gymnázium, ale byl vyloučen a dostudoval až 

v Praze (1922), kde se poté zapsal na právnickou fa-

kultu. Během první světové války se dostal na rus-

kou frontu, kde se koncem války vzdal do srbského 

zajetí. Po návratu pracoval jako úředník a  v  roce 

1920 začal psát. Nejprve do satirických časopisů, 

později do Lidových novin, Tvorby, Českého slova 

a humoristického časopisu Dobrý den. V roce 1933 

se vrátil do Lidových novin, odkud byl pro svůj ži-

dovský původ v roce 1939 propuštěn. 

Za okupace pracoval v  Židovské náboženské 

obci jako knihovník. Před nacisty se mu podařilo 

zachránit jeho dceru Jiřinu, které pomohl do emi-

grace, ale sám byl 5. července 1943 deportován 

do terezínského ghetta. Jak později uvedla očitá 

svědkyně Hana Dobešová-Fischerová: „Karel už 

do Terezína nepřišel v nějaké velké kondici, nebyl 

sportovně založený. V Terezíně měl přednášky, na 

několika jsem byla, dokonce mi dvakrát dal líste-

www.pamatnik-terezin.cz

Řeč bude o Karlu Poláčkovi, rodáku z Rychnova nad Kněžnou 
(22. března 1892), který zemřel 21. ledna 1945 nedaleko 
hornoslezského městečka Gleiwitz. Právě zde přepadli 31. srpna 
1939 příslušníci SD převlečení do polských uniforem nacistický 
vysílač a na místě nechali těla vězňů z Dachau převlečená do 
polských uniforem. Přepadení mělo ospravedlnit následný vpád 
nacistů do Polska. 

Našel smrt tam, 
kde vše začalo

Co by mohlo zajímat čtenáře V  polovině břez-

na byl dán veřejnosti 

k  užívání unikátní pro-

jekt Památníku Terezín. 

Jedná se o  databázi 

osob perzekvovaných 

nacistickým režimem, 

jejíž vytváření započal 

Památník Terezín již 

koncem 60. let minulé-

ho století. Stěžejní část 

tvoří doklady o  nacis-

tických perzekučních 

zařízeních v  Terezíně 

a  dalších koncentrač-

ních táborech a  vězni-

cích. Zveřejněná data 

jsou již dnes význam-

nou pomůckou při historickém výzkumu i výchov-

ně-vzdělávací činnosti. Jak do této databáze? Stačí 

se přihlásit na stránky památníku www.pamatnik-

terezin.cz a za pomoci několika snadných kroků se 

dostat až ke kýžené odpovědi na vaši otázku. 
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to kdyby prolila Ludmilinu krev, si najala vrahy. 

Jejich jména – Tunna a Gommon, nemůžete znát 

z  našeho kalendáře, protože jsou varjagská, patří 

Vikingům. Ti na příkaz Drahomíry za blíže nevy-

jasněných okolností uškrtili, zabili bez prolití krve, 

kněžnu Ludmilu.

Tajemní Varjagové
Jedná se o  švédské Vikingy, podnikající ob-

chodní i  válečné výpravy do východní Evropy. 

Jejich slovanské označení Varjagové mělo původ 

ve skandinávském pojmenování Vaeringar nebo 

Vaeringjar – člen družiny vázaný přísahou. První 

Varjagové se objevili ve východní Evropě v 7. sto-

letí, kdy přistáli na pobřeží Finského zálivu a poté 

začali pronikat do vnitrozemí. Jejich první cesty 

vedly po Něvě, Ladožském jezeře a  proti proudu 

řeky Volchova do Ilmeňského jezera. V této oblasti 

si vybudovali první opevněné základny – jednou 

z nejstarších a nejvýznamnějších byl Aldeigjuborg 

(Stará Ladoga). Odsud pronikli po řekách a  jeze-

rech dál na Volhu a  po Kaspickém moři do vzdá-

lených arabských zemí. Od Vajragů je třeba odlišit 

Seveřany přicházející z oblasti zvané Ruotsi (Švéd-

sko) kolonizovat nepříliš hustě osídlené kraje Evro-

py, kde se spojili se silnějším slovanským i částečně 

fi nským etnikem. Význam slova Rus se zachoval 

a později se stal označením území, kterému vládla 

dynastie varjažského původu Rurikovci (původní 

vládnoucí dynastie v Kyjevské Rusi).

Jak se to všechno (ne)seběhlo?
Drahomíra, původem Němka, se narodila na 

území nedaleko dnešního Berlína, které sousedilo 

s území Varjagů. Dobře znala tyto obyvatele, není 

proto divu, že si za vrahy Ludmily vybrala právě je, 

měli všechny předpoklady k provedení tohoto zlo-

činu. Navíc jako členové družiny Drahomíry měli 

volný přístup ke knížecímu dvoru. Nebyli nikomu 

nápadní a dorozumívali se jazykem, kterému rozu-

měla jen Drahomíra. Navíc jejich kultura byla dob-

ře obeznámena s rituálními obřady včetně lidských 

obětí, dobře tedy věděli, jak zabít a přitom neroz-

hněvat zlé démony. 

Každá detektivka má své rozuzlení, stejně tak 

i ta naše. Zajímavé je, že po násilné smrti Ludmily 

(15. září 921) zavládla panika. Všichni se rozprchli 

a až poté, co najatí vrazi odešli, s velikým strachem 

a  ve velkém spěchu pohřbili dosti neuctivě tělo 

Ludmily u zdi tetínského hradu. Vrahové se mezi-

tím navraceli ke své paní a domnívali se, že budou 

navěky zaopatřeni imunitou. Ale ouha, parádně se 

přepočítali. Po jakési rozepři se neuctivě zachova-

li ke knížecímu majestátu Drahomíry, což se jim 

stalo osudným. Drahomíra se rozhodla nepohodl-

ných svědků zbavit. Tunna na nic nečekal a  prchl 

ze země a  dožil jako uprchlík, všemi nenáviděný. 

Gommon prchl se svým bratrem, ale byli dostiženi 

a zabiti. 

Josef Grof, zdroj © Wikipedie 

Vikingové – vrahové sv. Ludmily
První písemné zmínky o  přítomnosti Vikin-

gů na našem území pochází z  písemností kupce 

Ibráhíma ibn Jákúba al-Isráíli, který, jak víme, jako 

první popsal město Prahu. Nás ale zajímá jiná dě-

jinná událost, která stojí na samém počátku naší 

státnosti, příběh sv. Václava a sv. Ludmily, jeho ba-

bičky. Ludmila měla za manžela Bořivoje a porodi-

la mu 3 syny a  4 dcery. Nejstarším byl Spytihněv, 

druhým Vratislav a třetího neznáme. Po smrti muže 

se uchýlila na hrad Tetín. Když druhý syn Vratislav I. 

roku 921 předčasně zemřel, ujala se vlády jménem 

nezletilého Václava kněžna Drahomíra, jeho mat-

ka. Aby se nemusela o moc dělit s Ludmilou, roz-

hodla se svou tchyni zavraždit. 

Způsob vraždy uškrcením byl vybrán záměrně 

hned ze dvou důvodů. Jednak aby nebyla prolita 

krev a Ludmila nemohla být posmrtně svatořečena 

jako mučednice. Zadruhé proto, že se Drahomíra 

obávala Ludmiliných schopností ovládat přírodní 

síly, jimž se prý přiučila od nám neznámého druida 

zběhlého stejně jako všichni druidové, kteří žili ne-

jen s Kelty, ale také s Markomany, Vikingy i Slovany, 

v  různých přírodních vědách. Existuje domněnka, 

že pocházeli z mnohem starších kultur, než jsou ty 

zmíněné. A právě jejich znalostem se měla Ludmi-

la přiučit. Protože si toho byla Drahomíra vědoma, 

z  obavy před pomstou mocností jí neznámých, 

Přestože se jedná o dubnové vydání, může se vám zdát toto konstatování 
přitažené za vlasy. Přitom jsou Vikingové na našem území v průběhu posledních 
dvou tisíc let pečení vaření. Kupříkladu za třicetileté války potomkové Vikingů 
u nás kradli jako straky, dokonce s Pražany na Karlově mostě bojovali. A jejich 
potomci se v roce 2004 pokusili v Praze dobýt titul hokejových mistrů světa. Nebýt 
uklouznutí po javorovém listí, téměř se jim to podařilo. 

Vikingové v Čechách?
To myslíte vážně?

ní
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Procházka začíná na náměstí před radnicí. 

Stavba radnice podle návrhů architekta Franze 

von Neumanna proběhla v letech 1888–1893, věž 

je 65 metrů vysoká a na její špici stojí rytíř Roland, 

ochránce města. Na autobusové zastávce za radni-

cí stojí meteorologická budka z  roku 1899, uvnitř 

jsou umístěny tehdejší nejmodernější přístroje 

z  dílny věhlasného meteorologa W. Lambrechta 

z Göttingenu. 

Za radnicí stojí Divadlo F. X. Šaldy, jméno nese 

po významném libereckém rodákovi Františku 

Xaveru Šaldovi. Divadlo bylo postaveno v  letech 

1881–1883. Průčelí je zdobeno sloupy a  sochami 

nadpozemských bytostí. V interiéru je nejcennější 

zdobený strop a malovaná opona s výjevem Triumf 

va vybudovat v  zrekonstruované obřadní síni Pa-

mátník obětem šoa. 

Odtud můžeme pokračovat rovně parkem 

až ke vstupu do botanické zahrady. Botanická 

zahrada Liberec z  roku 1895 je nejstarší v  České 

republice. Zahrada disponuje největší sbírkou ma-

sožravých rostlin v  republice, může se pochlubit 

největším leknínem na světě – viktorií královskou, 

a mořskými akvárii, kde se daří úspěšně množit žra-

loky… Návštěvu botanické zahrady bychom určitě 

neměli vynechat…

Městské informační centrum Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
tel.: +420 485 101 709
www.liberec.cz

lásky od slavného malíře Gustava Klimta. Vlevo od 

divadla se nachází nejslavnější liberecká kavárna – 

Kavárna Pošta s interiérem ve stylu vídeňského ro-

koka, dnes bohužel zavřená. Kolem oken Kavárny 

Pošta zamíříme přes most k plaveckému bazénu. 

Nepřehlédnutelnou dominantou je moder-

ní Krajská vědecká knihovna. Součástí budovy je 

i Nová židovská synagoga. Knihovna stojí na místě 

Staré židovské synagogy, která byla vypálena za 

křišťálové noci  roku 1938. Dojdeme na kruhový 

objezd u  plaveckého bazénu a  pokračujeme rov-

ně až na křižovatku k Židovskému hřbitovu, který 

pochází z roku 1864. Najdeme zde pomník obětem 

1. světové války a  památník obětem holocaustu. 

V roce 2008 se podařilo dle návrhu Štěpána Gude-

Jarní Liberec 
Přijměte naše pozvání na procházku jarním Libercem 

KAM na výlet



Tak jako Pátek měl svého Robinsona, má i Čtvrtek svého Pilaře. Dnes tato 
dvojice zaujímá významné místo v srdcích mnoha generací dětí a stejně tak 
neodmyslitelně patří k městu Jičínu. 

Prohlídku města můžete začít návštěvou Měst-

ského informačního centra přímo na Valdštejnově 

náměstí. Hned vedle je totiž vchod do celoročně 

(po–ne od 9 do 17 hod.) otevřené galerie Rumcajsův 

svět Radka Pilaře.  Co tu na vás čeká? Svého druhu 

jedinečná expozice určená zvláště rodinám s dětmi, 

kde se mohou malí i velcí jako mávnutím kouzelné-

ho proutku ocitnout uprostřed příběhů o loupežníku 

Rumcajsovi. (www.rumcajsuvsvet.cz)

Jistě vás bude také zajímat, jak loupežník Rum-

cajs žil, když ještě nebyl loupežník, ale uznávaný ji-

čínský švec. Potom se vydejte z Valdštejnova náměstí 

dolů od Valdické brány uličkou Pod Koštofránkem, 

až dojdete k  domku pod věží s  červenou střechou 

a  zahrádkou pod okny. Rumcajsova ševcovna 

má otevřeno od dubna do poloviny září každý den 

(9–17 hod.). S koncem festivalu Jičín – město pohád-

ky se zavírá. (www.mujicin.cz)

Příjemným zakončením prohlídky města je krát-

ká procházka po stezce kolem rybníka Kníže, kde 

můžete potkat pohádkové postavičky v  nadživotní 

velikosti vytesané z torz stromů. No a odpočinout si 

můžete v  Knihovně Václava Čtvrtka, jejíž součástí 

je nedávno zrekonstruovaná Zahrada poznání, kde 

kromě odpočinku mohou malí i velcí spatřit na vlast-

ní oči mimo jiné sochy hlav obou pánů Čtvrtka a Pila-

ře. (http://knihovna.jicin.cz)

 Výlet do města pohádky je návratem do bez-

starostných dětských let, který dospělé osvěží 

a děti potěší. Tak na brzkou shledanou.

Městské informační centrum Jičín
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01  Jičín
tel.: +420 493 534 390
e-mail: ic@jicin.org, mic@jicin.org
www.jicin.org; www.mujicin.cz 

Jičín – město pohádky

Je málo měst, při vyslovení jejichž jména, se vám 

vybaví pohádka. No schválně, přivřete oči a řekněte 

– Jičín. Rázem je tu Rumcajs, Manka, Cipísek a jejich 

úžasná dobrodružství. Jak jistě víte, autorem televiz-

ních příběhů byl Václav Čtvrtek a ilustroval je Radek 

Pilař. A  právě letos v  dubnu si připomínáme kulaté 

výročí narození obou tvůrců. Před 80 lety se narodil 

Radek Pilař (23. dubna 1931) a před 100 lety Václav 

Čtvrtek (4. dubna 1911). Oba autoři jsou čestnými 

občany města.

Náš tip na váš výlet 
Do Jičína můžete zavítat v  jakoukoli roční, den-

ní či noční dobu a vždy tu na vás bude čekat drak, 

který se zabydlel na jičínské pěší zóně. Železná socha 

v životní velikosti draka je výmluvnou připomínkou 

všem, že Jičín je opravdu městem dětské fantazie, 

městem pohádky. 
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otevírací doba: 
červenec a srpen (denně mimo pondělí) 

9−12 a 13−17 

(jindy na objednání: +420 465 534 516 / Městské 

muzeum Česká Třebová) 

Kdo výletu odolá, když ho pozve Česká Třebová?

Turistické informační centrum
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2
tel.: +420 465 500 211, e-mail: info@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

Podle pověsti se na místě kaple zjevila svatá 

Kateřina se zástěrou plnou kamení a dala tak naje-

vo své přání, aby jí zde byla vystavěna kaple. Lidé 

však jejímu pokynu nevyhověli a začali stavět jin-

de. Tam se jim ale dílo nedařilo; co ve dne postavili, 

za noc bylo zbořeno. Nakonec jim tedy nezbylo 

než postavit kapli na místě, které si svatá Kateřina 

vybrala.

Původně románská stavba byla během staletí 

mnohokrát opravována a  přestavována, posled-

ní velká rekonstrukce skončila v  roce 2002. Od té 

doby slouží kaple opět svému sakrálnímu účelu − 

konají se zde bohoslužby, svatby, křtiny a další cír-

kevní obřady. V blízkosti svatokateřinského areálu 

se také každoročně v listopadu před svátkem svaté 

Kateřiny koná Jabkancová pouť. V tento den je ro-

tunda otevřena veřejnosti a je možné zúčastnit se 

slavnostní bohoslužby.

Zavítejte na severovýchod Čech a  poznejte 

Nové Město nad Metují. Jedinečným skvostem je 

novoměstské náměstí, které bylo v  50. letech vy-

hlášeno městskou památkovou rezervací. Ducha 

minulých století připomíná řada dochovaných 

památek: Zámek rodiny Bartoň-Dobenínů, rekon-

struovaný podle návrhů architekta D. S. Jurkoviče, 

Městské informační centrum
Na Zadomí 1226, 549 01 NMnM
tel.: +420 491 472 119, mobil: +420 731 627 741
e-mail: info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz, www.novemestonm.cz

s  krásnou zámeckou zahradou, Městské muzeum, 

které sídlí ve staré dělostřelecké baště ze 16. století, 

nebo Městská galerie Zázvorka, umístěná v budově 

bývalého vězení s kamennou věží a hladomornou. 

Za zadními trakty domů tvořících náměstí vznikly 

uličky na Zadomí, které umožňují romantickou pro-

cházku s krásnými vyhlídkami do údolí řeky Metuje. 

Česká Třebová – výlet 
na pomezí Čech a Moravy
Rotunda svaté Kateřiny ze 13. století je nejstarší stavbou ve městě 
a zároveň jedinou dochovanou románskou rotundou ve východních Čechách. 
Její vznik je dodnes zahalen tajemstvím, dosud se totiž nepodařilo uspokojivě 
odpovědět na otázky, kdy, kým a proč zde byla postavena. Obyvatelé města si její 
vznik spojovali se zázraky.

Nové Město nad Metují
Renesanční perla mezi městy 
Město otevře své brány všem návštěvníkům v sobotu 16. dubna při tradiční 
akci Brány města dokořán. Kromě návštěvy památek můžete zhlédnout bohatý 
kulturní program, navštívit řemeslné trhy na nádvoří zámku nebo se projít krásnou 
okolní přírodou při společné jarní vycházce.
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nad Orlicí. Hotel vám zprostředkuje jezdecké kurzy 

v Doudlebech nad Orlicí (3 km od hotelu), v areálu 

jízdárny a  také vyjížďky romantickým údolím řeky 

Divoká Orlice. Vše pod dozorem zkušené instruktor-

ky. Vhodné také pro začátečníky a rodiny s dětmi. 

Více na www.vychodni-cechy.info

Jsou území pří-

mo předurčená pro 

trávení volného času, 

například na ranči 

v  malebném prostředí 

zvlněných Železných 

hor nedaleko Sečské 

přehrady. Navíc vám tu 

umožní strávit několik 

dní v  sedle koně. Zna-

čené jezdecké stezky 

se ve východních Če-

chách táhnou v  délce 

přes 300 km a  ranč LL 

Kovářov nabízí putová-

ní na koních po mnoha 

z nich. Jízdu na koních si tu mohou vyzkoušet jak 

pokročilí, tak i úplní začátečníci. Největšími zájem-

ci o tento druh odpočinku jsou především rodiny 

s dětmi.

Víkend v sedle včetně ubytování a výuky jízdy 

na koni nabízí také hotel Panský Dům v  Kostelci 

Víkend v sedle
Koně jsou ve východních Čechách všude, dokonce i mnohá města mají ve svém 
znaku koně jako symbol odvahy a síly. Není náhodou, že nejstarší hřebčín v ČR 
najdete v Kladrubech, nejtěžší dostih kontinentu se jede v Pardubicích a muzeum 
koní je ve Slatiňanech. 

Více informací na 
www.ustinadorlici.cz nebo 
v Informačním centru města 
Ústí nad Orlicí a ČD, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, 
tel.: +420 465 514 111, 
+420 465 514 271, 
fax: +420 465 514 338, 
e-mail: ic@muuo.cz.

Ústí nad Orlicí 
krásně jarní

Užívejte si krásné jarní přírody na našich 

unikátních cyklostezkách na kole či in-line 

bruslích. Čtyřicet kilometrů dlouhé cyklostezky 

nabízejí aktivní odpočinek i klidnou procházku. 

Vedou do České Třebové, Letohradu 

a Chocně. Na milovníky adrenalinových sportů 

se těší tábořiště a loděnice v Cakli s horolezec-

kou stěnou, nově zrekonstruovaný krytý pla-

vecký bazén či všesportovní areál. Klidnou pro-

cházkou je výšlap po Křížové cestě na Andrlův 

chlum s vyhlídkovou věží.

Malá pozvánka na 
přivítání letních dnů…

Přijďte se pobavit na tradiční celoměstské 

slavnosti Město v pohybu – Týden dobré poho-

dy, které se konají od 30. května do 4. června 

2011 na Mírovém náměstí a v jeho blízkém oko-

lí. Připravujeme bohatý program plný zábavy, 

sportu a dobré nálady. Těšíme se na vás.

Více informací o  cyklostezkách a  možnos-

tech ubytování a dopravy získáte v našem infor-

mačním centru nebo na www.ustinadorlici.cz.
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První část projektu se soustředila na možnosti 

vedení Svatojakubské cesty na jižní Moravě s  ná-

vazností na sousední kraje. Výstupem byla obsáhlá 

studie, která shrnula současný stav, a na základě zís-

kaných informací bylo navrženo vedení této cesty. 

Podařilo se také zmapovat infrastrukturu podél na-

vrhované trasy, na jejímž dalším rozvoji bude Cent-

rála cestovního ruchu – Jižní Morava spolupracovat 

s  veřejnými i  soukromými subjekty, aby se paleta 

služeb (nejen) pro poutníky neustále rozšiřovala.

Celkově je na jižní Moravě vedeno cca 180 km 

Svatojakubských cest, které navedou návštěvníky do 

Santiaga de Compostelo ze všech stran jižní Mora-

vy. Můžete vyrazit např. z oblasti Moravského krasu, 

z Bučovic, z Brna nebo Ivančic. Vizualizace trasy a ná-

stupních míst naleznete na www.jakubskacesta.cz. 

U Mikulova navazuje trasa na již dříve otevřenou část 

Svatojakubské cesty v dolnorakouské oblasti Wein-

viertel. Tato trasa vede od Mikulova/Drasenhofenu 

přes Mistelbach směrem až ke Krems/Mautern u Du-

naje. Zde bylo nově vyznačeno 162 kilometrů tras 

pro pěší turisty. Postupně bude také trasa vybavena 

uměleckými artefakty s logem Svatojakubské cesty 

– lasturou hřebe natky. 

Pouť do Santiaga de Compostelo můžete tedy 

od letošního roku zahájit už na jižní Moravě. Ale 

samozřejmě můžete absolvovat jen vybranou část 

na jižní Moravě anebo u našich sousedů ve Wein-

viertelu. Pro návštěvníky jižní Moravy budou také 

na trase Svatojakubské cesty připravovány různé 

organizované výšlapy.

Veškeré informace včetně vizualizací nové 

trasy a  termíny aktuálních akcí naleznete na 

www.jakubskacesta.cz, a  to v  jazyce českém i ně-

meckém.

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava
Radnická 2, 602 00 Brno
info@ccrjm.cz

Přijměte naše pozvání na nově otevřenou Svatojakubskou cestu na jižní Moravě, 
která vede po značkách Klubu českých turistů. Je to první značená Svatojakubská 
cesta na Moravě s návazností na Dolní Rakousko, oblast Weinviertel. Realizace 
Svatojakubské cesty na jižní Moravě je podpořena z Fondu malých projektů 
Rakousko – Česká republika. 

Svatojakubská cesta 
na jižní Moravě

www.jakubskacesta.cz

KAM do regionu
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Jak asi víte, se slovy naší mateřštiny se dá žonglovat tak i onak, zvláště když se 
jedná o nic neříkající, naznačující či jinotajná slovní spojení. A přestože nechceme 
nikoho přímo urazit, některá slovní spojení mohou vyvolat pohoršení, i když je 
přináší sám život. Navrhuji proto pojmout vše jako legraci, šprým, psinu, vtip, žert 
či aprílovou zábavu, když je ten duben.

Úsměvných situací může dosáhnout i ten, kdo 

dnes moderně užívá tři jména. Například když se 

Jana Nováková, provdaná Kalousková objedná 

k  lékaři pod jménem Nováková Kalousková – lé-

kař čeká obě dvě. Také spojení dvou příjmení žáků 

může zavdat nejednu příčinu k  všeobecnému 

veselí. Například když učitel vyvolá k  tabuli žáka 

a žákyni jménem Šlapka – Hronová nebo Hrachová 

se Slaninou či Smetanou. Totální průšvih je, když 

někomu učitel řekne, že se chová jako malý Jarda, 

a ejhle, dotyčný žák je Jaroslav Malý. Samostatnou 

skupinu tvoří rodiče, kteří svým dětem dávají k ty-

picky českým příjmením jména cizokrajná , jako 

Dolores Nováková. A  tak se stává, že se typická 

česká Míša jmenuje příjmením Pfeiff erová a  malé 

Bencové dají křestní jméno Mercedes. 

Korunu všemu před lety nasadil sportovní ko-

mentátor, který nadšeně vykřikl do mikrofonu, že 

hokejista Vimr dal gól. To už je pak na odstřel. Umí-

te si ale představit, že ministerstvům by šéfovali 

například: dopravy – Tunel, fi nancí – Brzobohatý, 

kultury – Šašek, obrany – Zběh, spravedlnosti – 

Bachař, školství, mládeže a tělovýchovy – Uhrová, 

vnitra – Špeh, zahraničí – Omyl, zdravotnictví – Ru-

báš, zemědělství – Neúroda a  životního prostředí 

– Smog? Že se to nemůže stát? Nevěřte tomu. Mož-

ná bychom ale pak pohlíželi na představitele naší 

vlády s větším úsměvem než dnes. 

Ale mou nejzamilovanější tematikou jsou ná-

zvy obcí. Z těch několika fakt šílených připomínám 

alespoň tato spojení: Hladov, Hrob, Peklo * Vajglov, 

Pivnisko, Čunín * Babín, Pičín, Bobrovníky, Rozkoš 

nebo Mrchojedy, Sviňovice, Vepříkov a  Výžerky. 

Navíc, umíte si představit, že se vás zvídavá babič-

ka zeptá „Odkudpak jsi, mladíku?“ a vy jí odpovíte, 

že z  Pekla? Nebo vás zastaví policista a  zeptá se, 

kam jedete, a vy musíte podle pravdy odpovědět, 

že do Hrobu? To je pak fakt peklo, zvláště když si 

necháte doklady od auta doma v druhé bundě na 

věšáku.  Alois Rula 

Sancta simplicitas

Uvědomme si, že někoho některá slovní spo-

jení mohou pobavit, jinému však udělat ze života 

peklo. Zvláště když se jedná o  jména a  příjmení. 

Důvěryhodně nepůsobí na posluchače tisková 

mluvčí Zatloukalová, stejně jako na pacienty chi-

rurg Řezníček nebo nápis na dveřích stomatologic-

ké ordinace – Zubatá. Podobně na tom je majitel 

cestovní kanceláře Zabloudil nebo ředitel záložny 

Švorc. Přitom příjmení ladící s  vykonávaným po-

voláním, jako pekař Vypečený, revizor Bubák či 

správce budovy Ztracený, působí spíše úsměvně. 

Stejně tak když se někdo jmenuje Prokop Buben, 

je bubeník a opravdu svůj buben prokopne. Potom 

mu už nikdo neuvěří, že se tak doopravdy jmenuje. 

(svatá 
prostoto)

nechci slevu zadarmo kdo by to byl řekl

záruka kvality doslova?

to psal Ital? 

auto pro chlapa

takřka za rohem 

Bondů plná Praha
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talizovaným zámeckým parkem. Valašské Meziříčí 

můžete projet také na kole nebo in-line bruslích po 

nově vybudované cyklostezce Bečva. 

Pokud chcete relaxovat, získáte novou energii 

v místním krytém bazénu a wellness centru s bo-

hatou nabídkou služeb. 

S  pestrou nabídkou kulturního a  sportovního 

vyžití, výletů do okolí a navazujících služeb má pů-

vabná metropole Valašska všechny předpoklady 

stát se vítaným zpestřením vašich turistických cest. 

Přejeme vám příjemný pobyt!

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

Rozvojová agentura Via o.p.s.
Informační centrum Galerie Sýpka
Komenského 169, 757 01 Valašské Meziříčí
www.agenturavia.eu

První písemná zmínka pochází z roku 1297. Va-

lašské Meziříčí proslulo řemeslnou výrobou. Stále 

živá je tradice výroby skla a  tkaní gobelínů, zalo-

žená před více než sto lety. Město se stalo centrem 

kultury a vzdělanosti, bývá proto nazýváno Valaš-

skými Aténami. Zdejší Dívčí akademie se počátkem 

20. století stala prvním reformním gymnáziem na 

území Rakouska-Uherska. Ještě dříve vznikla mu-

zejní společnost, která se zasadila o vznik druhého 

městského muzea na Moravě. Zajímavou historii 

připomínají četné památky, například zámky Žero-

tínů a Kinských nebo kostel Nejsvětější Trojice. 

Poznejte srdce našeho města
Nejhodnotnější měšťanský dům U  Apošto-

lů z  konce 16. století vyniká nádhernou fi gurální 

výzdobou fasády. Náměstí lemuje téměř padesát 

měšťanských domů, zapsaných do ústředního 

seznamu nemovitých kulturních památek. Za po-

zornost stojí zvláště renesanční budova radnice 

a domy U Černého orla a U Staré pošty. Uprostřed 

náměstí je barokní mariánský sloup a  socha sva-

tého Floriána z pozdějšího období. Malebná Kříž-

kovského ulice nás zavede z  náměstí ke kostelu 

Nanebevzetí Panny Marie, který patří mezi  nejvý-

znamnější církevní památky ve městě. Na konci 

sousední Komenského ulice se nabízí úchvatný 

pohled na  průčelí obnoveného zámku Žerotínů 

s upraveným nádvořím a kašnou. V dílnách Morav-

ské gobelínové manufaktury se můžete seznámit 

s  více než stoletou tradicí výroby a  restaurování 

gobelínů. S dětmi můžete navštívit Muzeum valaš-

ských strašidel, kde se setkáte se strašidýlky z  le-

gend a pohádek regionu Valašska.

Putování po naučných stezkách
Vydejte se po stopách T. G. Masaryka, jehož 

jméno nese naučná stezka procházející Valašským 

Meziříčím a okolím. Na okruh dlouhý 13 kilometrů 

se vydáte od náměstí a pokračujete do sedla pod 

Píškovou. Dále půjdete nad dřevěnou rozhlednou 

Jarcová směrem ke skalnímu útvaru Jarcovská kula 

a odtud zpět do Valašského Meziříčí. Další naučná 

stezka je pojmenována po Janu Karafi átovi, auto-

rovi známých Broučků. Trasa měřící 14 kilometrů 

vás povede z  nádraží Českých drah přes Velkou 

Lhotu na přehradu Bystřičku. Naučná stezka „Zá-

mecký park“ u zámku Kinských vás provede zrevi-

 
          

       
      

     

   

   

   

    

          

Valašské Meziříčí
Město leží na severozápadě regionu Vsetínsko, na soutoku Rožnovské a Vsetínské 
Bečvy. Je vstupní branou do Beskyd a také důležitou silniční a železniční 
křižovatkou. 
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cyklostezek a výletů vhodných pro sportovce i pro 

rodiny s  dětmi. Návštěvu města můžete zakončit 

v Aquaparku Delfín, který je ideálním místem pro 

odpočinek, zábavu a relaxaci. Návštěvníkům nabízí 

příjemné prostředí pro rekreaci či sportovní vyžití 

ve spojení s vodními radovánkami. 

Přijeďte poznat toto krásné město, které vás 

jistě okouzlí svou nevšední atmosférou, v  níž se 

snoubí dávná historie s moderní tváří města.

Městské informační centrum 
Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod 
tel.:+ 420 572 615 125, e-mail: mic@ub.cz
http://turista.ub.cz
www.uherskybrod.cz

Ty nejzajímavější můžete poznat prostřednic-

tvím Stezky městskou památkovou zónou s  pěti 

zvukovými průvodci. Tato naučná stezka vám po-

odhalí krásu a  zajímavosti jednotlivých památko-

vých objektů, jako je Dominikánský kostel a klášter, 

Chrám Mistra Jana Husa, Muzeum J. A. Komenské-

ho aj. Doporučujeme také využít možnosti zřízené 

průvodcovské služby v  Dominikánském kostele 

a klášteře Nanebevzetí Panny Marie, kterou je mož-

né si objednat v Městském informačním centru. 

Malebnou krajinu, řadu pamětihodností, folk-

lor a mnoho dalšího můžete poznávat také na kole. 

Město Uherský Brod pro vás připravilo cykloprů-

vodce Na kole Uherskobrodskem. Najdete zde řadu 

Stále více návštěvníků spojuje dovolenou 

s jízdou na kole, které si mohou půjčit i v místním 

informačním centru. Populární je putování po vi-

nařských cyklostezkách, kterých je v srdci Slovácka 

několik. Na nich se mohou cyklisté pokochat po-

hledem na mírně zvlněnou krajinu se siluetou hra-

du Buchlov nebo pohoří Chřiby. Na podporu této 

formy turistiky se před několika lety zrodil ve Sdru-

žení pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko 

v  Uherském Hradišti projekt Na kole vinohrady. 

Každoročně tak stovky cyklistů všech věkových ka-

tegorií symbolicky na jaře „otevírají“ a na podzim 

„zavírají“ vinařské cyklotrasy. 

Vybrané vinařské stezky vedou přes mikroregi-

ony Staroměstsko, Buchlov a Ostrožsko. Tři z nich 

jsou pojmenovány podle odrůdy vína typické pro 

danou oblast  (Rulandské bílé, Muškát moravský 

a  Blatnický roháč), čtvrtá, Velehradská, je určená 

hlavně pro rodiny s  dětmi. Najdou na ní poučení 

i zábavu. 

Pro letošní, jubilejní pátý ročník Na kole vino-

hrady se připravuje nová trasa Za Moravú. Jarní 

verze akce je naplánována na sobotu 16. dubna. 

V Uherském Hradišti vás čeká celodenní program. 

Registrace účastníků začne už před devátou ho-

dinou a  odpoledne bude pro všechny malé i  vel-

ké cyklisty i  širokou veřejnost připraven bohatý 

„dojezdový“ program s  vystoupením folklorních 

souborů, losováním o  hodnotné ceny a  malou 

ochutnávkou zdejšího vína. Na trase zvané Blatnic-

ký roháč se k  jarní verzi akce připojí i cykloturisté 

z Uherskobrodska. Jste srdečně zváni.

www.slovacko.cz
www.uherske-hradiste.cz

Jarní pozvánka 
do Opavy
Opava je přitažlivé město, které stojí za 
to navštívit v každém ročním období. 
Nejinak je tomu na jaře, kdy se příroda 
probouzí ze svého dlouhého zimního 
spánku. 

Město Opava bylo odedávna proslulé úpravou 

městských sadů. Nabízí se zde spousta možností 

k  procházkám. Krásnou jarní procházku, ale také 

vyjížďku na kole si můžete udělat podél řeky Opa-

vy − navštívit můžete rozlehlé Městské sady, nabí-

zející mimo jiné hojně využívané stezky pro in-line 

bruslaře. Za zmínku stojí opravdový klenot města 

− zelený prstenec městských parků, který lemuje 

historické centrum. Parky vznikaly postupně na 

místě starých hradeb a staly se příjemnou zelenou 

oázou pro odpočinek. Při procházce můžete obdi-

vovat nejen přírodní zajímavosti, sochy, drobnou 

architekturu, ale také řadu výstavných paláců a bu-

dov nacházejících se v blízkém historickém centru 

města. 

Jaro v  Opavě si snad už ani nelze představit 

bez tradičního velikonočního jarmarku. Ten bude 

letos probíhat na Horním náměstí v centru města 

od 6. do 21. dubna. Vystoupí dětské sbory z Opavy, 

ale program bude doplněn i o bluesové, swingové 

a revivalové hudební skupiny. Namátkou můžeme 

vybrat například hudební skupiny Expedice Apalu-

cha, ASPM a Jan Spálený, Robbie Williams Revival 

a  Charlie Straight. Každý večer je pro návštěvní-

ky připravena projekce fi lmů a  chybět nebudou 

ani oblíbené punče a  gastro speciality. Program 

opavského velikonočního jarmarku naleznete na 

www.kulturniopava.cz.

Městské informační centrum
Horní náměstí 67
746 26 Opava
tel.: +420 553 756 143
informacni.centrum@opava-city.cz
www.infocentrum.opava.cz

Uherský Brod
Přijměte pozvání do královského 
města, jehož bohatá historie se zrcadlí 
v řadě pamětihodností. 

Na kole vinohrady Uherskohradišťska
Přijeďte symbolicky otevřít cyklostezky na Slovácku 

Aquapark Delfín – foto: archiv

Foto: Kastner Richard
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V  loňském roce 

byly v centrální části 

Turnova realizovány 

dvě naučné stezky, 

které návštěvníky 

seznámí s kamenář-

skou tradicí, historií, 

slavnými osobnost-

mi i  zajímavými 

památkami. Třetí 

a  nejdelší, nazvaná 

Zámecká naučná 

stezka, spojuje Tur-

nov s  nedalekým 

zámkem Hrubý Ro-

hozec. Slavnostní 

otevření naučných stezek proběhne v  pátek 

29. 4. 2011 v 15 hodin na náměstí Českého ráje. 

Obou akcí se budou účastnit i  delegace 

z  partnerského města Turnova – polského 

Jawora.

Český ráj dětem 2011

Jako již předcházejících 7 let bude poslední sobota 

v dubnu  patřit  akci na zahájení turistické sezony 

v tomto regionu. Letošní akce Český ráj dětem se 

bude konat v  sobotu 30. dubna. Dopoledne se 

spolu s Černým rytířem bude putovat Hruboskal-

ským skalním městem. Trasa pochodu povede 

z  parkoviště pod Valdštejnem na hrad, odtud na 

Hrubou Skálu a do lázeňského areálu Sedmihorky. 

Na trase pochodu se děti setkají s  postavičkami 

z  pověstí, spoustou všetečných otázek a  podívají 

se na divadelní představení, které pro ně připravili 

žáci z  turnovských škol. Cílem letošního pochodu 

je autokemp Sedmihorky, kde bude pro všechny 

účastníky připraven bohatý kulturní program. Při-

jede i král Granát s královnou, kteří převezmou vlá-

du nad pohádkovou krajinou Českého ráje.

Více informací najdete na www.cesky-raj.info, 

www.ceskyrajdetem.cz a  na plakátech a  pozván-

kách.

Jako již předcházejících 7 let bude poslední sobota v dubnu patřit akci na zahájení 
turistické sezony v tomto regionu. Letošní akce Český ráj dětem se bude konat 
v sobotu 30. dubna. 

Znáte, děti, Český ráj?
Jak se jmenují věže zříceniny hradu Trosky?
h) Máma a Táta
i) Pat a Mat
j) Panna a Baba

Jak se jmenuje známý hrad v Českém ráji?
a) hrad Kost
b) hrad Koks
c) hrad Kuks

Která pohádková postava pochází z Jičína?
p) Harry Potter
q) maxipes Fík
r) loupežník Rumcajs

Z jakých skal pochází skřítek Pelíšek?
x) Skleněné skály
y) Prachovské skály
z) Pelíškovy skály

Které město je srdcem Českého ráje?
j) Brno
k) Turnov
l) Praha

Která hora Českého ráje 
je spojena s drahými kameny?
r) Ovčákov
s) Kozákov
t) Kuřátkov

Z čeho jsou skály v Českém ráji?
e) z pískovce
f ) z perníku
g) z papíru

Jak se jmenují lázně v Českém ráji?
a) Devětsilky 
b) Osmisměrky
c) Sedmihorky

Své odpovědi nám posílejte do 15. 4. na adresu 

redakce nebo na  info@kampocesku.cz. Pro tři ze 

správných odpovědí máme připraveny zajímavé 

ceny, které věnovalo Město Turnov. 

Tento projekt je spolufi nancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje 

– Fond mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 – 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa 

„PŘEKRAČUJEME HRANICE“.

Regionální turistické informační centrum Turnov 

náměstí Českého ráje 26, 511  01 Turnov 

www.turnov.cz

www.infocetrum-turnov.cz

www.cesky-raj.info
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Anděl Petronel, paličaté přetrhdílo 
a čert Uriáš, pokušitel nad jiné. Že 
znáte dobře oba? Není divu, patří totiž 
do jedné z nejkrásnějších českých 
pohádek. Chcete vědět, kde se 
pohádka natáčela? Potom jste srdečně 
zváni, na náš hrad. 

V sezoně 2011 jsme pro 
vás připravili…
28.–29. 5. Dětské prohlídky – každou celou hodi-

nu vstup vyhrazen rodinám s dětmi, pro něž bude 

výklad upraven; průvodkyně v  kostýmu, soutěž 

o vstupenky na Putování šternberskou historií.

1. 5. – 31. 8. Výstava Babiččiny kočárky – výstava 

historických kočárků pro děti i panenky z let 1860

–1960. Kromě kočárků si budete moci prohlédnout 

také dobové miminkovské oblečení, zavinovačky, 

polštářky, ukázky dětských pokojíčků nebo nádobí 

pro panenky.

11. 9. EHD – v  rámci Dnů evropského dědictví 

bude mimořádně zpřístupněna jižní terasa hradu 

a kaple svatého Jiří.

22.–23. 10. Putování šternberskou historií – 

oživená historie, netradiční prohlídky. Účinkující 

v dobových kostýmech, kteří vám prostřednictvím 

scének a  dialogů představí děje, události, osudy, 

o kterých se při tradičních prohlídkách nedozvíte. 

Součástí putování je také doprovodný program na 

nádvoří a u hladomorny.

Zdeněk Sternberg 
257 27 Český Šternberk 1, tel.: +420 317 855 101 
e-mail: info@hradceskysternberk.cz 
www.hradceskysternberk.cz   

–  „Pohádková země“ – výstava skřítků a strašidýlek 

V. Klimtové

náš tip pro vás 
–  návštěva Růžové zahrady se skleníky

–  večerní prohlídky s průvodci v dobových kostý-

mech

–  Zámecká restaurace na nádvoří zámku 

–  Růžová kavárna v Růžové zahradě nebo kavárna 

d´Este

Otevřeno máme od dubna do 17. listopadu denně 

mimo pondělí.

rezervace prohlídek 
tel.: +420 274 008 154-6 
e-mail: rezervace@stc.npu.cz 
on-line: www.zamek-konopiste.cz

Státní zámek Konopiště
Konopiště 1, 256 01 Benešov
tel.: +420 317 721 366, mobil: +420 602 349 068
e-mail: konopiste@stc.npu.cz
www.zamek-konopiste.cz

V bohatém interiéru zámku můžete obdivovat 

vzácné sbírky zbraní v Estenské zbrojnici či unikát-

ní kolekce plastik a obrazů s tematikou sv. Jiří s dra-

kem, dále reprezentační salony a loveckou chodbu. 

Můžete nahlédnout i  do soukromých apartmánů 

následníkovy rodiny. 

zámek Konopiště dětem
–  přivítejte s námi nového himálajského medvěda 

–  30. 6. chystá nakladatelství Egmont již „8. prin-

ceznovský bál“

Dobříšský zámek 
Rokokový zámek pochází z 18. století, 
kdy přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel 
Mansfeld. Jeho dcera Marie Isabella 
byla provdána za Františka Gundakara 
Colloreda. Tímto vznikl šlechtický 
rod Colloredo-Mannsfeld, který zde 
pobýval až do roku 1942, kdy byl zámek 
vyvlastněn Německou říší. Roku 1945 
byl konfi skován československým 
státem a využíván jako Domov 
spisovatelů. V roce 1998 byl zámek 
spolu s francouzským a anglickým 
parkem vrácen zpět rodině Colloredo-
-Mannsfeld. Na co se u nás můžete těšit?

Zámecká expozice −11 pokojů (dobový mobiliář), 

Zrcadlový sál a Spisovatelský pokoj. 

Galerie JCM − rodinná sbírka obrazů. 

Přízraky Dobříšska − strašidelná podívaná inspi-

rovaná místními pověstmi. 

Francouzský park − vzácná ukázka rokokové za-

hradní architektury.

doplňkové služby

Hotel Garni**** Zámek Dobříš, Zámecká restaura-

ce, svatební obřady, pronájem prostor (konference, 

galavečery).

doporučené akce

* Velikonoční prohlídky * Prohlídky při úplňku * 

Svatováclavské slavnosti * koncerty * Adventní 

prohlídky * Lampionový průvod * Zvonkový po-

chod * a mnoho dalších akcí.

pro hromadné skupiny

Jarní nabídka prohlídek pro seniory (duben/kvě-

ten, zvýhodněné vstupné).

Nabídka prohlídek pro školy (květen/červen, zvý-

hodněné vstupné).

Otevřeno máme celoročně, od pondělí do nedě-

le. Srdečně vás zveme na návštěvu.

 

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

Hrad Český Šternberk
aneb rodinný výlet za pohádkou

Státní zámek Konopiště
Původní gotická pevnost Konopiště, založená před 700 lety, v průběhu času 
střídala často své majitele a měnila podobu. Roku 1887 koupil zámek arcivévoda 
František Ferdinand d´Este, který proměnil zchátralé panství v honosné 
reprezentační sídlo. 
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Roku 1623 zakoupila Ne-

lahozeves Polyxena z  Pern-

štejna, žena Zdeňka Vojtěcha 

Popela z  Lobkowicz. Tato ve-

lice svědomitá žena se zasa-

dila o  založení dnes světově známé lobkowiczké 

umělecké sbírky. Roku 1992 se zámek vrátil zpět 

do vlastnictví rodu Lobkowiczů, kteří zde návštěv-

níkům zpřístupnili nádherné zámecké prostory 

a  ojedinělou sbírku čítající stovky zajímavých děl 

např. od Petera Paula Rubense a  Paola Verone-

se. Interiér zámku připomíná, jakým způsobem 

žila stará a  vlivná šlechtická rodina v  jednom ze 

svých předních zámků na venkově na přelomu 19. 

a 20. století. Vidět tu můžete také fascinující lovec-

kou expozici úžasných trofejí, které nebyly dosud 

nikde vystaveny. K  zakoupení je zde vyhlášené 

Lobkowiczké roudnické víno. 

Zámek Nelahozeves je přístupný  od 1. 4. do 

31. 10. denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

www.zamek-nelahozeves.cz

Zámek Nelahozeves
Zámek se začal stavět roku 1553 na 
skalnatém návrší nad řekou podle vzoru 
sídel italských šlechticů. Architekti přijeli 
přímo ze severní Itálie a byla mezi nimi 
jména jako Giovani de Statio, Pietro 
Ferrabosco či Giovanni Spazio. 

Státní hrad Grabštejn 
Hrad v bývalém vojenském prostoru prošel po 

20 letech rozsáhlou rekonstrukcí, na niž navazuje 

příprava nové prohlídkové trasy. První část bude 

představena veřejnosti už letos v  dubnu. První 

patro hradu tak nabídne interiéry zařízené dobo-

vým nábytkem, obrazy i  dalšími doplňky (pokoj 

hraběnky Josefíny Clam-Gallasové, která se přáte-

lila s  L. van Beethovenem, rokokový společenský 

salon i  renesanční pokoje – sál s  krbem, hodovní 

Novinky na státních hradech 
a zámcích v Libereckém kraji
V průběhu roku 2011 připravuje Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Liberci hned několik novinek. Na ty nejzajímavější vás chceme pozvat 
už nyní.

Loreta Praha
Jedním z významných poutních míst 
17. století bylo italské Loreto, kde je 
uctíván domek, v němž žila Panna 
Maria, Ježíš a svatý Josef. Kopie pak byly 
budovány v různých částech Evropy.

V Praze dala podnět ke stavbě kněžna Benig-

na Kateřina Lobkowiczová. Loretu budovali Lob-

kowiczové postupně, od 3.  června 1626, kdy byl 

položen základní kámen, až do roku 1695, kdy byly 

posvěceny zvony zvonkohry a propojeny na hodi-

nový stroj. Od té doby zní nad pražskými střecha-

mi mariánská píseň „Tisíckrát pozdravujeme tebe“. 

Prvním architektem byl Giovanni Battista Orsi. Po 

něm převzal stavbu rod Dienzenhoferů. 7. června 

1737 byl posvěcen kostel Narození Páně a komplex 

Lorety tak byl dostavěn. Duchovní péče o poutní-

ky byla při založení Lorety svěřena Řádu menších 

bratří kapucínů, kteří mají klášter v  sousedství. 

V  době komunismu ale museli kapucíni opustit 

klášter i  Loretu. Nyní je Loreta opět v  jejich sprá-

vě. Obvyklý projev vděku poutníků – votivní dary 

– dal vzniknout pozoruhodné sbírce předmětů cír-

kevních i profánních. Tak vznikla známá klenotnice. 

(Otevírací doba: 9–12, 15, 13–17 hod.)

Loreta Praha
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1
tel.: +420 220 516 740 
e-mail: loreta@kapucini.cz
www.loreta.cz

síň a pokoj Jiřího Mehla ze Střelic). Spodní podlaží 

s unikátní renesanční kaplí doplní sál předků s por-

tréty Gallasů a Clam-Gallasů.

www.hrad-grabstejn.cz

Státní zámek Sychrov
V měsíci květnu bude v zámeckém parku slav-

nostně otevřena bývalá oranžerie, jejíž obnova 

byla hrazena z  tzv. Norských fondů. Vedle kultur-

ních pořadů nabídne zároveň příjemné posezení 

v tamější kavárně.

www.zamek-sychrov.cz 

Státní zámek Hrubý Rohozec
Všechny děti se mohou těšit na přelom června 

a  července, kdy se prohlídka zámku rozšíří o  dět-

ské pokoje (ložnice hraběcích synů a dětská herna 

s původním kolejištěm). 

www.hruby-rohozec.eu 
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  Barochov
Čarodějnice v Barochově
30. 4.
Rej čarodějnic v  korunách stromů, čarodějnice 

prohánějící se na divokých ořích, čarodějnice ob-

klopené kouzelnými paprsky, lanové centrum na 

stromech, akční střílečka battlefi eld live, jízda na 

koních, soutěže pro děti + doprovodný program 

– to všechno můžete zažít poslední dubnový den!

www.arealbarochov.cz

  Cheb
8. 4.–28. 5. Thomas Brenner 
– výstava německého fotografa, Galerie 4

12. 4. Letecké pohledy na města, 
hrady a zámky z r. 1924 
– veselé i  tragické historky z  chebského letiště, 

přednáší Luděk Matějíček, městská knihovna od 

18.15 hod.

13. 4. Vyhlášení výsledků literární 
a výtvarné soutěže chebských ZŠ 
a zahájení výstavy Cheb v roce 2111 
– radnice

22. 4. Setkávání s osudy 
– turistické infocentrum od 17 hod.

28. 4. Z historie Chebu 1 
– přednáší Mgr. Zbyněk Černý, městská knihovna 

od 18.15 hod. 

www.mestocheb.cz

Krňovice
Den Země 
16. 4.
Den země se oslaví v Podorlickém skanzenu Krňo-

vice. Pro jednotlivé návštěvníky a  rodiny s  dětmi 

je připraven bohatý program nejen s  tematikou 

ochrany přírody (např. naučná stezka, jak třídit od-

pad). V průběhu dne budou zpřístupněny expozice 

skanzenu a výběh se zvířaty.

www.krnovice.cz

Ostrava
Jednou nahoře, jednou (v) dole 
Největší hornické muzeum v České republice s nej-

širší nabídkou doplňkových služeb nabízí svým 

návštěvníkům celodenní výlet mezi památkami 

v přírodě. Přijďte si vyzkoušet, co znamená jednou 

nahoře, jednou (v) dole.

www.muzeumokd.cz

 Pivovar Gambrinus 
Soutěž o let balonem 
do 1. 5.
Přijďte se podívat do mladšího pivovaru Plzeňské-

ho Prazdroje – pivovaru Gambrinus. Čeká na vás 

prohlídka nabitá akcí a zábavou. Navíc se můžete 

zapojit do tipovací soutěže a  vyhrát let balonem 

nebo permanentky na zápasy FC Viktoria Plzeň. 

(Otevřeno denně  8–18 hod.)

www.gambrinus.cz

 Pivovarské muzeum v Plzni
Velikonoční soutěžení 
23.–24. 4. 
Zpestřené velikonoční prohlídky čekají na návštěv-

níky Pivovarského muzea a Plzeňského historické-

ho podzemí (10–18 hod.). 

www.prazdrojvisit.cz

 Pivovar Velké Popovice
Krajinou barona Ringhoffera pěšky i na kole 
23. 4. 
6. ročník turistického pochodu Mirošovice–Velké 

Popovice–Kamenice (od 9.30 hod). Turisté oble-

čení ve stylu rakousko-uherské monarchie jsou 

vítáni. Nejpovedenější modely budou oceněny. 

Pro účastníky pochodu od 10 do 13 hod. prohlídka 

pivovaru s ochutnávkou zdarma.

www.kozel.cz

 Praha
Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
24. 4.
Divadelní hra katedry alternativního a loutkového 

divadla DAMU podle stejnojmenné pohádky byla 

oceněna hlavní cenou Erik na festivalu Přelet nad 

loutkářským hnízdem. Jde o příběh o přátelství, sli-

bech a rozhodnutích. Kombinace čtyř herců a sed-

mi loutek dělá ze hry ideální zábavu pro děti od 4 

do 11 let a jejich rodiče. Začátek v 15:00.

www.vltavska.cz

 Rožnov pod Radhoštěm
Velikonoce na Valašsku
23. – 25. 4.
Kdo by nechtěl oslavit Velikonoce tradičně, se všemi 

zvyklostmi střeženými po staletí? A  když tradičně, 

kde jinde než na Valašsku? Od soboty až do neděle 

se můžete přijet podívat na ceremonie,  jako je vy-

nášení Mařeny, jedení velikonoční hlavičky, pletení 

tatarů a  vrbových metliček, barvení vajíček podle 

originálních receptur, a na muziku kapely Staré gatě.

www.vmp.cz

 Teplá
The Underground Birthday Party
16. 4.
Chcete si připomenout staré dobré The Plastic Pe-

ople of the Universe? Dům kultury v Teplé od 16 

hodin rozdrnčí řada českých interpretů doby minu-

lé (Vlastimil Třešňák, J. S.  Fiala, Holomraz a další). 

www.staryskrpal.cz

Železný Brod
Korálky, skleněné fi gurky a bižuterie
Podívejte se na tradiční výrobu u sklářského kaha-

nu. Máte zájem dozvědět se zajímavosti o sklářství 

v tomto regionu? Vyzkoušejte si ruční výrobu na 

vlastní kůži! Každý kus je originál, skleněné výrob-

ky si můžete také koupit. 

www.kortanglass.com

Oslavte s námi šedesát 
sezon Městských divadel 
pražských!
Před šedesáti lety se poprvé otevřely divadelní brá-

ny Městských divadel pražských. 

Za tu dobu tudy prošla řada výrazných talentů 

a osobností – herci, režiséři, dramaturgové. Mnohé 

inscenace dnes budí opravdový obdiv, jiné možná 

upadly v zapomnění. 

U příležitosti výročí šedesáté sezony připravila Měst-

ská divadla pražská velkolepé oslavy – 7. května 

2011 připomeneme, co vše se za posledních še-

desát sezon na divadelních prknech Městských di-

vadel pražských urodilo. V 10 hod. bude zahájena 

velká výstava znázorňující nejdůležitější milníky 

v historii „Městskejch“ a bude otevřena pro všechny 

kolemjdoucí a zdarma – najdete ji ve dvoraně vedle 

pokladny Divadla ABC v pasáži U Nováků. Pokud 

vás zajímá, jak to vypadá v zákulisí divadel ABC 

a Rokoko, nenechte si ujít prohlídky s divadelními 

průvodci, kteří vás provedou divadelním labyrintem 

a poodhalí některá tajemství – třeba kde se skrývá 

nápověda, jak se stahuje opona nebo kudy vlastně 

chodí herci do divadla.

Od 11 až do 16 hod. vám výstavu zpříjemní i hu-

dební vystoupení skupin spřízněných s Městskými 

divadly pražskými – přímo ve dvoraně v pasáži 

U Nováků si budete moci poslechnout písničky 

z představení Šakalí léta nebo Pan Kaplan má třídu 

rád, koncert Jitky Smutné, která zahraje a zazpívá 

s Terezou Nekudovou a Lukášem Burianem, anebo 

písničky Veroniky Gajerové a Jiřího Janoucha. A na 

pódiu se také vystřídají herci divadel ABC a Rokoko, 

kteří vás budou oslavami provázet. V 17 hodin začne 

v Divadle Rokoko představení Prolomit vlny a v Di-

vadle ABC jedna z nejnavštěvovanějších inscenací 

Městských divadel pražských – Pan Kaplan má třídu 

rád. Toto představení je vyprodané vždy během 

několika hodin, a proto zveme diváky do pasáže 

U Nováků na živý přenos tohoto představení.

www.MestskaDivadlaPrazska.cz 

KAM za kulturou
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Tyto a mnoho dalších pobytů v Chorvatsku najdete 

v našem katalogu Jadran 2011.

Pokud však nenajdete, co jste hledali, kontaktujte 

nebo navštivte některou z našich poboček. Můžete 

nám také své požadavky poslat prostřednictvím 

formuláře na www.ckvt.cz a my pro vás připraví-

me výhodnou nabídku. Přesvědčte se, funguje to. 

www.ckvt.cz

? 
Víte, kolik poboček a kde má cestovní 

kancelář VÍTKOVICE TOURS? Pokud ano, 

napište nám do 15. 4. na adresu redakce 

nebo na info@kampocesku.cz. Pro dvacet ze 

správných odpovědí máme připravené dárkové 

poukazy na slevu ve výši 10 % na koupi zájezdů 

z katalogů VÍTKOVICE TOURS.

Představujeme vám atraktivní nabídku pobytů v relaxačních a lázeňských 
střediscích v České republice, ale také na Slovensku, v Maďarsku a nově i ve 
Slovinsku. Katalog lázně, relax, wellness získáte ve všech pobočkách cestovní 
kanceláře VÍTKOVICE TOURS, u našich autorizovaných prodejců nebo na internetu.

Lázeňské pobyty nabízíme v ČR...
Jeseník, Karlova Studánka, Ostrava-Vítkovice, Velké 

Losiny, Luhačovice, Teplice nad Bečvou, Špindlerův 

Mlýn, Poděbrady, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, 

Mariánské Lázně a Třeboň.

… na Slovensku…
Sliač, Liptovský Ján, Turčianske Teplice, Vysoké 

Tatry, Trenčianske Teplice, Bešeňová, Dudince-Ho-

kovce, Sklené Teplice, Piešťany, Senec, Podhájska 

a Velký Meder.

… v Maďarsku…
Budapešť, Bükfürdo, Eger, Hajdúszoboszló, Harká-

ny, Hevíz, Sárvár, Tapolca, Velence a Zalakaros.

… a ve Slovinsku/Chorvatsku
Bled, Moravske Toplice, Lendava, Čatež, Ptuj/Sveti 

Martin na Muri.

Neváhejte a rozmazlete 
své tělo i mysl… 

Neptun klub pro rodiny s dětmi
VÍTKOVICE TOURS připravují každoročně pro-

gram Neptun klub v Chorvatsku, který si za dlou-

hou řadu let, co existuje, zamilovaly doslova tisíce 

dětí i dospělých. Vedle již tradičních klubů v leto-

viscích Baška Voda či Promajna je letos připraven 

další klub v nejjižnějším pobytovém místě Makar-

ské riviéry, v Gradacu. 

Na co se můžete v Gradacu těšit?
bohatý program v termínech od 11. 6. do 17. 9. * 

stravování all inclusive, nápoje po celý den * děti 

do 12 let zdarma * rodinné pokoje pro 2 dospělé 

a  2 děti zdarma * oblázkové pláže s  pozvolným 

vstupem do moře * tenisové kurty, stolní tenis, fi t-

ness * vnitřní a venkovní bazén * televize s českým 

programem na pokojích.

(kód pobytu H-151L Hotel LABINECA, Gradac)

ubytování: klimatizované 2lůžkové pokoje s  va-

nou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, miniba-

rem, fénem a některé s možností přistýlky. 

stravování: all inclusive plná penze formou bu-

fetu, odpolední občerstvení od 16 do 17 hod., ve-

černí občerstvení od 21.30 do 22 hod., konzumace 

místních nealkoholických a  alkoholických nápojů 

od 10 do 22 hod. na terase.

sport: venkovní bazén se sladkou vodou, dětský 

bazén, vnitřní bazén se sladkou vodou (do 25. 6. 

a od 10. 9.), biliár, stolní tenis, vodní sporty.
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Tajenku křížovky nám zasílejte 
do 15. dubna 2011 

na adresu redakce nebo na 
info@kampocesku.cz. 

Třem autorům správných 
odpovědí zašleme mapy.

Luštěte s námi… Správné odpovědi a výherci
Soutěže březen 2011
Celkem došlo 1 121 odpovědí, 
z toho 1 078 e-mailů a 43 dopisů

Edice ČT 
Otázka: Na kterém hradě se natáčela televizní pohádka Škola princů, podle 

níž vznikla stejnojmenná knížka?

Správná odpověď: Křivoklát

Celkem soutěžilo: 259 čtenářů, správné odpovědi: 259, špatné odpovědi: 0

Výherci: Olga Hemzalová, Praha 6; Terezie Nožková, Lipník nad Bečvou; He-

lena Šnáblová, Unhošť

Kartografi e Praha
Otázka: Jak se jmenuje vodní nádrž s  jedinou železobetonovou klenbovou 

přehradou v ČR?

Správná odpověď: a) Vrchlice

Celkem soutěžilo: 271 čtenářů, správné odpovědi: 261, špatné odpovědi: 10

Výherci: Jiří Čada, Rakovník; Jiří Heller, Králův Dvůr; Petr Krause, Jablonec 

nad Nisou 

Křížovka
… malého zámku ve Vidnavě…

Celkem soutěžilo: 263 čtenářů, správné odpovědi: 228, špatné odpovědi: 35

Výherci: Růžena Pancířová, Líbeznice; Jaroslav Hromádka, Jihlava; Milan Za-

chrdla, Valašské Meziříčí

Na našich webových stránkách proběhla ve dnech 8.–15. března 

soutěž „Znáte Českou republiku“ o tři prodloužené víkendové pobyty 

v ČR pro dvě osoby.

Soutěže se zúčastnilo 328 čtenářů, správných odpovědí došlo 40.

Výherci: V. Benešová, Chomutov; T. Němčic, Bělkovice-Lašťany; Ing. P. Stolina, 

Tábor

Poměr největšího počtu odpovědí z  minulého čísla v  závislosti na 

počtu obyvatel rozhodl, že prestižní certifi kát MAZANÍ ČTENÁŘI udě-

luje redakce magazínu KAM po Česku Informačnímu centru města 

DOBRUŠKA.

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce 

zaslali čtenáři z okolí distribučního místa Dobruška. 

Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých odpovědí 
rozhodl, že prestižní certifi kátMAZANÍ ČTENÁŘIuděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání březen 2011

informačnímu centru města DOBRUŠKA

Informační centrum města Dobrušky, náměstí F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška

Luděk Sládekšéfredaktor
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JEDNORÁZOVÝ, ČASOVĚ 
NEOMEZENÝ VSTUP 
DO WELLNESS CENTRA

350 Kč

550 Kč

JEDNORÁZOVÝ VSTUP NA DVĚ HODINY

ZA WELLNESSEM
DO BABYLONU

Babylonský wellness je rozsáhlý areál ve stylu antických lázní, kde si můžete dosyta 
užít různých procedur, relaxovat a nechat se hýčkat třeba celý den. Je v něm na dvacet 
volně přístupných procedur i malé fitness. Navíc volně k dispozici ovoce a minerální 
voda, nebo si zde můžete zakoupit další občerstvení. Zkrátka komfort, který jinde 
nenajdete. Intimní osvětlení a relaxační hudba Vás přenesou do dob dávno minulých. 
Objevíte nový životní styl. Najdete klid a rovnováhu. Necháte sladce plynout čas na 
vlnách nicnedělání, získáte novou energii a filozofii života.

CENTRUM BABYLON LIBEREC, Nitranská 1, 460 12  Liberec
tel.: +420 485 249 202, e-mail: touristservice@centrumbabylon.cz

www.BabylonLiberec.cz

Polyfunkční komplex CENTRUM BABYLON je turistickou dominantou Liberecka. 
Na rozloze více než 30 000 m2 se nachází největší mimopražský hotel v České republice, 
kongresové centrum a mnoho zábavných atrakcí. Největším lákadlem je zatím jediný 
český tematický aquapark, kde vedle toboganů najdete saunový svět, mnoho 
vířivek, proplouvací jeskyně a další vodní atrakce. Nechybí ani různé druhy masáží, 
kosmetické služby, solné jeskyně a relaxační lůžka. V Babylonu dále najdete Wellness 
centrum ve stylu antických lázní, lunapark ve stylu staročeské pouti, zábavně-naučný 
iQpark, tajemné zrcadlové bludiště Labyrint, XD Theater, golfový 3D simulátor, laser 
game, bowling, virtuální realitu, mnoho heren, diskotéku, kasino a samozřejmě různé 
typy gastronomických provozů.

DÁRKOVÝ
WELLNESS POUKAZ
pro jednu osobu

Cena 850 Kč
Zahrnuje: Časově neomezený pobyt v babylonském 
Wellness centru, aquaparku, 1x kúra v solno-jodové 
jeskyni, 1x terapie na relaxačně-masážním lůžku.

DARUJTE POŽITEK, POCIT ŠTĚSTÍ A CHVÍLE POHODY

RELAX VE STYLU ANTICKÝCH LÁZNÍ

RELAX PRO DVA
Cena 3 990 Kč

Zahrnuje: Dvoudenní pobyt ve čtyřhvězdičkovém wellness 
hotelu Babylon (jednu noc ve dvoulůžkovém pokoji), 
polopenzi formou bufetu, časově neomezený pobyt 
ve Wellness centru, aquaparku, 1x kúra v solno-jodové 
jeskyni, 1x terapie na relaxačně-masážním lůžku, návštěvu 
lunaparku a iQparku. Župan po celou dobu pobytu 
k dispozici na pokoji. Parkování v krytém parkovišti.
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