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Byl jednou jeden domeček – výstava v rámci zámecké prohlídkové trasy / Litomyšl
Adolf Born – nejen Mach a Šebestová, výstava v městské galerii / Polička
Kdo si hraje, nezlobí! – výstava v Centru Bohuslava Martinů / Polička
Europa Jagellonica / Kutná Hora
Smetanova Litomyšl – Mezinárodní operní festival / Litomyšl
Kutnohorské léto / Kutná Hora
Poličské kulturní léto / Polička
Okolo Třeboně / Třeboň
Rock for People / Hradec Králové
Život na věži v Poličce – oživené prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů / Polička
Francouzsko–česká hudební akademie / Telč
Jindřichohradecká činohra na Státním hradu a zámku / Jindřichův Hradec
Toulovcovy prázdninové pátky – každý pátek pohádka a koncert / Litomyšl
Ida Kelarová s kapelou a dětským sborem / Třeboň
Kinematograf bratří Čadíků / Třeboň
TOP týden projektu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska / Třeboň
Třeboňská nocturna / Třeboň
Historické slavnosti Jakuba Krčína a trhy / Třeboň
Světový pohár v jízdě spřežení / Cheb
Colour Meeting / Polička
Balóny nad Telčí – létání horkovzdušných balónů / Telč
Klasika pod hvězdami – opera George Bizeta – Carmen / Telč
Mezinárodní smyčcové kurzy / Litomyšl
Prázdniny v Telči a Parní léto / Telč
Zahájení TOP týdne – pokus o rekord / Jindřichův Hradec
Život na věži v Poličce – oživené prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů / Polička
Olivetská hora vydává své poklady – archeologické nálezy / Litomyšl
Lázeňská Třeboň a trhy / Třeboň
Nábřeží jazzmanů – nábřeží jazzová / Hradec Králové
Kinematograf bratří Čadíků / Litomyšl
Divadelní pouť na Hradě Svojanov / Polička
Porcinkule – pouť s atrakcemi a koncerty / Jindřichův Hradec
Obludárium – Divadlo bratří Formanů / Telč
TyjátrFest / Kutná Hora
Myslivecká Třeboň a myslivecký foodfest, trhy / Třeboň
South Bohemia jazzfest / Třeboň
Hip Hop Kemp / Hradec Králové
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
aneb Od Zachariáše po UNESCO / Telč
Int Veteran Rallye / Kutná Hora
Festival Polička 555 / Polička
Třicetiletá válka na Svojanově – hromadná bitva / Polička
Mezinárodní nábřeží paromilů / Hradec Králové
Opera na zámku – G.Bizet: Carmen / Jindřichův Hradec
Rybářské slavnosti a trhy / Třeboň
Svatováclavské slavnosti a trhy / Třeboň
Slavnosti královny Elišky / Hradec Králové
Houbařské slavnosti a trhy / Třeboň
Hradozámecká noc na téma Ať žijí duchové / Litomyšl
Město dětem – veselé rozloučení s prázdninami / Jindřichův Hradec
Robert Vano – The Platinum Collection / Cheb
Kutnohorský varhanní festival na konci léta / Kutná Hora
Den otevřených dveří památek a 7. litomyšlský Fish Fest / Litomyšl
Dny evropského kulturního dědictví / Telč
CIAF – přehlídka vojenských letounů a sportovní akrobacie / Hradec Králové
Ortenova Kutná Hora / Kutná Hora
Letecký den / Cheb
Mladá Smetanova Litomyšl / Litomyšl
MIME FEST – 1. ročník mezinárodního festivalu pantomimy / Polička
Svatováclavské časy / Telč
Slavnosti Adama Michny / Jindřichův Hradec
Svatováclavské slavnosti / Kutná Hora
Světový den architektury / Litomyšl
Chalupa Cup 2012 – mezinárodní veslařská regata / Jindřichův Hradec
Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál / Jindřichův Hradec
Jazz Jam – mezinárodní jazzový festival / Cheb
Jablkobraní a trhy, Výlov Rožmberka / Třeboň
Mezinárodní jazzový festival Jazz Goes to Town / Hradec Králové
Střelecká soutěž „Zlatý Lev 2012“ / Cheb
Mezinárodní taneční soutěž „Grand prix“ / Cheb

www.ceskainspirace.cz

obsah
Milí čtenáři,
možná jste četli na
internetu, že letošní
červenec bude mít pět
pátků, sobot a nedělí, že
podobné uspořádání dní
v měsíci se opakuje jednou za 823 let a navíc se
prý této zajímavé shodě
říká peněženka plná peněz. To by ale znamenalo,
že v roce 1189, za vlády českého knížete Konráda II.
Oty, se žilo lidem u nás nadlouho nejlépe a stejně
tomu bude i letos. Nevím, jak se žilo lidem za Konráda, ale za Kalouska tomu tak nebude. Stačí se podívat
do kalendáře. Pokud by ale přece jen mělo takové
uspořádání dní v měsíci nastat, potom by musel měsíc, který má 31 dní, začínat pátkem, a tak to není.
Naproti tomu vás prázdninové vydání KAM po
Česku spolehlivě zavede na místa, která potěší svou
pohostinností, poutavou krajinou nebo nevšedními
zážitky. Pozveme vás na skvělé akce konané o prázdninách, kde budou pořadatelé jistě potěšeni, pokud
se rozhodnete zavítat právě k nim. Tradičně přinášíme i pozvánky k našim sousedům, jako například do
bavorského příhraničí, kde nabídka atrakcí – zvláště
pro děti – nezná hranic. Nechybí naše tipy na výlety
pro rodiny s dětmi, ale i pro starší, zkušenější a náročnější turisty. A samozřejmě tu najdete i tolik oblíbené
hádanky a soutěže pro každého.
Protože i naši redakci čeká vytoužená dovolená,
chci se vydat do míst, kde mi pomohou odpovědět
na otázku, která mi nedá spát. Proč někteří našinci
začínají věšet podkovy pro štěstí nade dveře obráceně? Patrně po vzoru některých západních kultur,
kde se tak podkovy tradičně věší, aby štěstí nevypadlo. Přestože jsem si donedávna bláhově myslel,
že je to jasné – podkovy se věší tak, jak říkával děda,
tedy tak, jak chodí kůň a jak do domu přijde i štěstí,
znejistěl jsem. Dá se ale zabránit šíření podobných,
nám nepodobných zvyků? Co kdybychom se třeba
pokusili rozhlásit, že obráceně pověšená podkova je
novodobým symbolem domu podváděného muže?
Možná by to pomohlo. Každopádně všem našim věrným čtenářům přeji úžasné léto a zasloužené dny
odpočinku. A pokud náhodou narazíte na svých cestách na podkovu zavěšenou obráceně, prosím foťte.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

Dobrý den, milí čeští přátelé, máme na vás
prosbu. Turistický magazín Travel EYE je k dostání
zdarma. Rádi bychom objednali 10 výtisků v němčině, 5 výtisků v angličtině a 5 výtisků v češtině.
Mohli byste nám vždy tato vydání zasílat?
Gabriele Forker a Wolfgang Reiche, Naturschutzzentrum
Neukirch/Lausitz
Dobrý den, to není problém. Stejně jako v ostatních případech, kdy pravidelně zasíláme naše magazíny Travel EYE do Německa a Rakouska nebo OPEN
Czechia do Polska a na Slovensko.
Dobrý den, psala jsem vám ohledně časopisu KAM za památkami 2012. V odpovědi mi bylo
sděleno, že na Moravu se bude posílat 4. 6. 2012.
Dnes jsem se ptala v informačním centru v Přerově
a paní se divila, že nic takového nedostávají. Ráda
bych věděla, kde je pravda. Mám ještě jeden dotaz:
posílali jste magazín i na IC v Holešově? Zajela bych
si tam, mám to stejně daleko a do Přerova už po
dnešku opravdu nemám chuť jet.
Děkuji za odpověď, Zdeňka Kojecká
Dobrý den, paní Kojecká, infocentrum v Přerově
i Holešově dostalo magazín KAM po Česku i památkový speciál KAM na výlet, což nám potvrdila spediční firma PPL. Bohužel Vám ale neumím vysvětlit
sdělení paní z infocentra v Přerově.
Vážení, zaujala mě kniha Tomana Broda
„O osudném omylu E. Beneše“, jejíž překlad do
němčiny jsem důkladně přečetla. Jsem čestnou
předsedkyní Německo-české společnosti v Bayreuthu.
Kristina Jurosz-Landová, Bayreuth
Dobrý den, paní Jurosz-Landová, Váš dopis jsem
přeposlal panu Tomanu Brodovi, který mi slíbil, že Vás
bude kontaktovat. (Pisatelka reagovala na uveřejnění vyprávění o panu Brodovi pro Památník Terezín
v magazínu Travel EYE, distribuovaném v příhraničí
Německa – pozn. šéfredaktora).
Dobrý den, chtěli bychom naši dechovou kapelu přihlásit na akci „Udělejte si výlet lodí z Děčína“ – jízda do Königsteinu a zpět lodí Poseidon.
S pozdravem Mark Bubenik, Pockau
Dobrý den, pane Bubeniku, Vaši poptávku jsme
přeposlali do Děčína.
Jsem ještě malý, chodím do školky, teď stůňu.
Brzo budu mít svátek, tak by mě velmi potěšilo,
kdybych vyhrál tričko. Odpovídám tedy na vaše
otázky, strejda mi rád poradí.
Srdečně zdraví z Českých Budějovic Filípek Vlček se strejdou
Milý Filípku, strejda poslal tvé odpovědi pozdě,
ale pokusíme se za tebe poprosit ve Zruči nad Sázavou, jestli by ti tvé vysněné tričko nemohli poslat.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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Bubnujeme už od Adama
Podstata bubnu je zřejmě stejně stará jako homo sapiens. Lidé ho už od pradávna
využívali k vyjádření svých nálad či při pohřebních ceremoniálech. Kdy se však stal
buben hudebním nástrojem?

Buben, jinak také blanofon, je blanozvučný nástroj, na který se hraje údery například paličkami
na napnutou blánu, kde tón vzniká jejím rozechvěním. Patří mezi bicí nástroje, které většinou vyjadřují a udržují rytmus, případně vytvářejí zajímavé
zvukové efekty. Skládá se z těla nebo vyhloubené
části a blány, kusu zvířecí kůže nebo syntetického
materiálu, který je přetažený přes pevnou část,
a kolíků k ladění bubnu.
Starověké bubny byly nalezeny téměř ve všech
částech světa. Ty nejstarší byly zřejmě zhotoveny
z vyhloubených kmenů stromů přetažených zvířecí kůží. Snad nejstarší nalezený buben pochází
z Moravy, z doby asi 6000 let př. n. l. V egyptských

hrobech se našly malé válcové bubínky z doby
4000 let př. n. l., které se používaly při pohřebních
ceremoniálech. V Africe, kde je hudba jednoduchou interpretací každodenního života, byly bubny používány také k přenosu zpráv – různý způsob bubnování umožňoval jejich šíření ve velkém
množství. Bubny se používají také při náboženských slavnostech a bohužel existovaly a existují
i vojenské či válečné bubny.
Po staletí se bubny používají ve vážné hudbě.
Dnešní bubny se ale daleko více než v klasické
hudbě uplatňují v hudbě moderní, to je ale už zcela jiná píseň.
-mak-

Soluňští bratři
Letos je tomu neuvěřitelných 1185 let, co se v Soluni narodil mladší Metodějův
bratr Cyril, posléze Konstantin (827). Později oba společně vstoupili do našich
dějin jako slovanští věrozvěstové. Není bez zajímavosti, že až do poloviny
19. století se jim říkalo staročeskými jmény Crha a Strachota. Crha je správně
odvozeno od jména Cyril, ale jméno Strachota vzniklo kvůli špatnému překladu
řeckého Methodios – kdosi chybně odvodil jméno od latinského základu slova
metus (strach).
Dokladem
nebývalého
významu
obou bratří je, že papež Jan Pavel II. v roce
1980 prohlásil oba za
spolupatrony Evropy.
U nás i na Slovensku
se slaví jejich svátek
5. července, stejně jako
v některých dalších
zemích. Stalo se tak
ale nazdařbůh vinou
„Grande munus“ Papeže Lva XIII. ze 30. září 1880.
Bohužel zcela bez souvislosti se životy obou svatých. Správně slaví jejich svátek pravoslavná církev,
a sice 11. května podle pravoslavného kalendáře
(24. května našeho). Soluňští bratři totiž opravdu
přišli na Velkou Moravu na jaře roku 863 a podle
tradice právě v tento den.

Na vysvětlenou zbývá dodat,
že před 1150 lety,
roku 862, vyslal velkomoravský kníže
Rostislav poselstvo
k
byzantskému
císaři Michaelovi
III. s prosbou o vyslání duchovních
na Velkou Moravu.
Pro znalost jazyka byli vybráni právě Konstantin a Metoděj. Díky
nim vzniklo také nové slovanské písmo hlaholice
a staroslověnština v těch letech mohla znít ve svatostáncích napříč křesťanským světem, protože
byla jedním ze tří oficiálně schválených bohoslužebných jazyků.
Josef Grof

foto © Wikipedie

 Dopisy čtenářů
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Z křižáka mnichem

foto © Wikipedie

Blahoslavený Hroznata z Ovence (dnešní pražské městské části Bubenče), zvaný
Tepelský, je jedním z méně známých českých světců. Nic na tom nezmění ani fakt,
že za svého života založil dokonce dva kláštery. Zapomnělo se na něj podobně
jako na svatou Zdislavu z Lemberka, oba byli uchováváni spíše v myslích německy
mluvících obyvatel Čech.
ložil kolem roku 1200 také
Mezníkem v životě toženský klášter v Chotěšově.
hoto českého šlechtice, obSám pak vstoupil do
líbence biskupa Jindřicha
svého kláštera v Teplé,
Břetislava i krále Přemysla
kde přijal funkci probošta
Otakara I., byla tragická
a správce majetku obou
smrt manželky a jedinézaložených klášterů. Konho syna. Tehdy se rozhodl
cem května 1217 se vážně
jako pravý rytíř 12. století
roznemohl a při obhlídce
zaslíbit Bohu. Proto se také
klášterního majetku v Hrozvypravil na třetí křížovou
nětíně byl zajat chebskými,
výpravu (1189–1192) do
kteří ho nenáviděli pro jeho
Svaté země. Ale už na břeRomantický portrét Hroznaty v kostele sv. Václava na
neohroženost v boji proti
hu moře nedaleko Říma
Smíchově v Praze
jejich nájezdům na klášterní
přehodnotil své rozhodnustatky. Uvrhli ho do žaláře
tí a v Římě požádal papeže
a mořili ho hladem, žízní, zimou a různým sužováo dispens, výjimku ve smyslu zproštění slibu účastním. Proč? Pro výkupné, které však klášter včas nenit se křížového tažení. Dispens dostal výměnou
složil, a tak bratři premonstráti získali za výkupné
za slib, že na svých statcích založí premonstrátský
už jen mrtvé tělo. Hroznata zemřel před 795 lety,
klášter. Tak byl roku 1193 založen klášter v Teplé.
14. července 1217, ve vězeňské kobce na hradě KynA protože bylo u premonstrátů zvykem zakládat
šperk (dnes Starý Hrozňatov).
k mužským klášterům jejich ženské protějšky, zaAlois Rula

Král kaše

foto © Wikipedie

Nejstarším z šesti synů římského krále Albrechta I. a Alžběty Goricko-Tyrolské
byl Rudolf (okolo 1281–1307), vévoda rakouský, markrabě moravský, devátý
český král (1306–1307) a titulární král polský. Za manželku měl Blanku, dceru
francouzského krále Filipa III., která byla výhodným spojením Habsburků
se starobylým rodem Kapetovců, nejvýznamnější dynastií v dějinách.
Po neobjasněné vraždě
posledního Václava III. Přemyslovce (1306) chtěl císař Albrecht
I. získat český trůn právě pro
Rudolfa. Volba českých stavů
ale padla na Jindřicha Korutanského, manžela královy sestry
Anny. Albrechtovi nezbylo než
prohlásit české země za odumřelé léno, odúmrť, kdy majetek
nemá žádné dědice. Království
tak přešlo na Albrechta, který je udělil stejně protiprávně
Rudolfovi, bez ohledu na staré
právo české šlechty volit si krále. Ale už dva týdny po volbě
Jindřicha českým králem vtrhl
Rudolf s vojskem do Čech a otec ho nedlouho poté
následoval. Úplatky a sliby získali na svou stranu
část české šlechty, a když přitáhli k Praze, Jindřich
ze země zbaběle uprchl.

Ale ne všichni čeští páni se
16. října 1306 poklonili novému králi, stejně jako Vilém Zajíc
z Valdeka. Vnímali totiž Rudolfa
jako krále z dynastie podlých
vrahů, která dala zavraždit Václava III. Když v létě 1307 vytáhl
Rudolf proti odbojnému Bavorovi ze Strakonic, dosáhl takřka
vítězství obležením Horažďovic.
Ale vyšší moc tomu chtěla jinak.
Mladý král tak před 705 lety, ve
věku 26 let, 4. července 1307
náhle zemřel. Přestože oficiální habsburská místa tvrdila, že
zemřel na úplavici, v ležení byl
jediný. Inu, kdo s čím zachází,
s tím i schází. Uvolněný český trůn opět obsadil Jindřich, a i když tentokrát vládli našim zemím Habsburkové jen jeden rok, jejich čas měl ještě přijít.
Antonín Fridrich

KAM na výlet s:
Milošem Vajnerem
Pokud se řekne Centrum Babylon
Liberec, potom se většině z nás
správně vybaví jedinečný aquapark
plný nezapomenutelných zážitků,
zábavy, relaxace, odpočinku, ale
i poučení a poznání. Pouze si dovolím
dodat, že včetně skvělého ubytování,
stravování a služeb, to vše na ploše
30 000 m2. Proto mě také zajímalo, kam
by pozval tvůrce tohoto jedinečného
zážitkového centra naše čtenáře na
výlet o prázdninách.
Správně bych měl
odpovědět, že hlavně do Liberce a do
Centra Babylon. Je to
výlet na jistotu. Vše
pod jednou střechou;
aquapark, wellness,
iQ-park, lunapark…
Za špatného počasí
vám komplex nabízí
program i na několik
dní. Pokud se ubytujete
v hotelu Babylon, máte
většinu atrakcí neomezeně v ceně. A za
hezkého počasí je zde
ZOO, botanická zahrada, Jizerské hory a dominantní
Ještěd. Kousek za ním najdete golfové hřiště a tam
pro celou rodinu zábavný adventure golf. Liberecko
a blízký Český Ráj je garance super dovolené pro každého. Já jinak trávím volný čas zásadně doma, tím
míním naši republiku. Máme zde tolik nepoznaných
krás a málo o nich víme. Kvalitní ubytování nabízí síť
Bohemia Hotel Club & Golf. Přes sto hotelů a penzionů,
každý s jinou atmosférou. A pokud i trochu hrajete golf,
máte se na co těšit. Všechna česká golfová hřiště snad
ani nelze otestovat. Je jich skoro stovka!
Děkuji, pane Vajnere, za Váš tip na výlet pro
naše čtenáře a jsem přesvědčen, že se o prázdninách s nejedním z nás v Babylonu setkáte.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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Historia
magistra vitae
Třetí žena „otce vlasti“
1362 –11. 7. zemřela v pouhých 23 letech při porodu třetího dítěte Anna Svídnická, která byla ve své

Král diplomat
Jan Lucemburský (10. srpna 1296 – 26. srpna 1346, Kresčak), později s přízviskem
Slepý, byl v křesťanském světě znám jako Johann von Böhmen. Z dnešního
pohledu by se mohlo zdát, že stál ve stínu svého slavného syna Karla, ale pokud si
uvědomíme, že to z nevýznamného rodu loupeživých rytířů dotáhl až na hraběte
lucemburského, desátého krále českého, markraběte moravského a titulárního
krále polského, musel být i zdatným diplomatem.

byla jedinou dcerou svídnického knížete Jindřicha
II. a uherské princezny Kateřiny. Jako čtrnáctiletá se
stala třetí manželkou římského císaře a českého krále Karla IV. Porodila mu dceru Alžbětu a syna Václava,
budoucího krále Václava IV.

Habsburk českým králem
1397 – 10. 8. se v uherské Ostřihomi narodil rakouský vévoda Albrecht II. Habsburský, který poslední
dvě léta svého života nosil i českou korunu. Albrecht
nastoupil na trůn v roce 1437 po Zikmundu Lucemburském, s jehož dcerou Alžbětou se předtím oženil. Nevládl ale dlouho, záhy při vojenském tažení
skonal na úplavici. Až po jeho smrti se mu narodil
syn Ladislav.

Prohýřil svůj život
1492 – 11. 7. zahubila syfilis Hynka z Poděbrad, třetího syna krále Jířího z Poděbrad. Přestože neměl
právo na český trůn, náleželo mu prominentní místo
v tehdejší společnosti. Přeložil 11 novel z Dekameronu, navíc psal i vlastní prózu s erotickým nádechem. Zajímala ho alchymie, ale především miloval
ženy. Byl vnímán jako hříšník a je prvním historicky
známým Čechem, který zemřel na následky syfilidy.

Škoda jen, že aktivity krále Jana směřovaly spíše do
zahraničí, kde byl mnohem
úspěšnějším politikem než
doma. Aby ne, byl pečený vařený u papeže i francouzských
králů, kde dobré vztahy navíc
utužoval výhodnými sňatky.
Co je nám ale platné, že se činil v severní Itálii, kde získal od
císaře říšskou zástavou (1331)
města Bergamo, Bobbio, Brescia, Cremona, Milán, Novara,
Pavia a dědičně Luccu? Nic, ale
Silvio by dnes určitě koukal.
Přesto získal také něco pro
své české království, nebuďme
neskromní. Letos je tomu nachlup 690 let (1322),
co dostal od Ludvíka Bavora za pomoc v bitvě
proti Fridrichu Sličnému, římskému králi a druho-

„Postavím bezvadný most“
Něco takového si nejspíš řekl otec vlasti poté, co musel být roku 1342 stržen most
Juditin, který neodolal ledům při jarním tání. Karlem plánovaný nový most měl
být v pořadí čtvrtým kamenným mostem v Čechách, tedy až po Juditině, píseckém
a roudnickém.

První Kolumbova výprava
1492 – 3. 8. vyplul Kryštof Kolumbus na svou první
výpravu, která měla za cíl najít kratší námořní cestu
do Indie. Když 12. října námořník Rodrigo Triana
zvolal: „Země na obzoru!“, nikdo z posádky netušil,
jak významné události jsou svědky. Údajní Indové,
kteří je přátelsky vítali, byli totiž obyvateli Baham,
patřících k americkému kontinentu.

Vždy zůstal Čechem
1607 –13. 7. se v Praze narodil Václav Hollar, barokní rytec a kreslíř. Od roku 1627 působil v dílnách ve Frankfurtu nad Mohanem, ve Štrasburku
a Antverpách. V roce 1623 přešel do služeb hraběte
Thomase Howarda z Arundelu, s nímž se dostal do
Anglie. I když většinu svého života prožil v cizině,
zůstal Čechem a dával to najevo. Zemřel 25. 3. 1677
v Londýně a byl pohřben na malém hřbitově ve
Westminsteru.
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rozenému synovi Albrechta I.,
jako trvalou zástavu Chebsko.
V letech 1319–1329 pak připojil k českému království Horní
Lužici a roku 1335 Vratislav se
značnou částí Slezska.
Letos si také připomínáme
675 let ode dne, kdy se roku
1337, již na jedno oko osleplý,
vydal na pomoc králi Filipu VI.
v boji proti Angličanům. Bylo
to na samém počátku stoleté války mezi Anglií a Francií
(1337–1453), v níž šlo o Flandry a jihozápadní Francii. Jan
se konce války sice nedožil,
padl u Kresčaku, ale budiž mu
útěchou, že Francie vyhrála. To je ale už jiná pohádka, o Janě z Arku.
Josef Grof

Karlův most měří 515,76 m, jeho průměrná
šířka je 9,45 m a výška vozovky je 13 m nad hladinou Vltavy. Honosí se 16 oblouky o rozponu
16,62–23,38 m, je třikrát lomený na délku a proti
proudu mírně vypouklý. Má tři věže, dvě na Malé
Straně a jednu na Starém Městě. Staroměstská věž
však nestojí na břehu, jak bývá zvykem, ale na prvním mostním pilíři. Možná proto, že mystik Karel
chtěl, aby o letním slunovratu procházelo slunce
přímkou Emauzský klášter – Staroměstská mostecká věž a zapadalo ve svatováclavské kapli Chrámu
sv. Víta na Hradčanech. Vědělo se, že stavba byla

započata roku 1357, ale přesné datum nebylo
známo. Dnes už víme, že přesný okamžik položení
základního kamene Karlova mostu byl mystický,
stejně jako data zakládání dalších podobně významných staveb za doby vlády Karla IV. Jde o řadu
lichých čísel od jedné do devíti a zpět, tedy 1-3-57-9-7-5-3-1 (1357 – 9. 7. – 5,31 ráno). Stavba byla
dokončena v roce 1402.
Závěrem mi dovolte ještě několik upřesnění.
Za stavitele byl považován Petr Parléř, spíš jím však
byl kameník a pražský měšťan Oto, zvaný Otlin.
Podle legendy se do malty přidávala vajíčka, což
ale bylo v roce 2010 zcela vyloučeno. Zato se našly
zbytky mléka, vína a dokonce i nějaké nechtěně
přidané tvarůžky a syrečky. Většina mostních kvádrů ze 14. a 15. století byla nahrazena, původní jsou
tmavší a někdy mají kamenické značky. Stejně tak
převážně barokní sochy a sousoší ze 17. a 18. století byly do roku 1992 nahrazeny kopiemi. Původně se mostu říkalo „kamenný“ či „pražský“, název
Karlův most se používá až od roku 1870 na popud
Karla Havlíčka Borovského.
-lgs-

foto © Wikipedie

době považována za nejkrásnější ženu Evropy. Anna
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Zatrolené erteple

foto © Wikipedie

Dnes se nám zdá, jako by brambory byly na našem jídelníčku odjakživa. Pravda je
však jiná. Předkové jihoamerických Inků z pohoří And je pěstovali už před více než
šesti tisíci lety. Navíc Peruánci byli na své brambory vždy pyšní a dnešní potomci
Inků pro ně mají na tisícovku různých jmen. K nám se však dostaly mnohem
později.
Evropané pojmenovali novou plodinu
lilek brambor (Solanum
tuberosum)
a zařadili ji do skupiny
víceletých hlíznatých
plodin z čeledi lilkovitých. Než k tomu ale
došlo, museli se nejprve na svých amerických
výbojích činit španělští
konkvistadoři, dobýt
dnešní Ekvádor a brambory objevit. Pak se teprve
dostaly do Španělska, Itálie, Francie a na britské
ostrovy. Zprvu se ale používaly jen jako lék. Komicky dnes působí také příběh admirála sira Francise
Drakea, který roku 1586 dovezl brambory Britům
a několik hlíz dal příteli. První bramborová sklizeň
a následná hostina se ale vůbec nepovedla. Kuchař
totiž ještě zelené bramborové bobule usmažil na
másle a posypal je cukrem se skořicí, čímž docílil

odporné chutě. Nevíme, jestli Skotové odmítli přijmout brambory ve světle tohoto incidentu, nebo
proto, že o nich není zmínka v Bibli, každopádně
pro chudé kraje Irska byly řešením. Odtud se nejspíš také brambory dostaly v 17. století k nám, do
klášterní zahrady irských františkánů v Praze U Hybernů. O století později se už na Táborsku jedlo 15
kg brambor na hlavu ročně.
Za Marie Terezie se do Čech dováželo mnoho
brambor z Pruska (Branibor), proto se jim začalo říkat „brambury“, odtud dnešní brambory. Počátkem
19. století byly vypěstovány první české odrůdy
a vzniklo více než 30 lidových názvů, jako zemáky,
zemská japka, erteple, kobzole, jablóška, zemčátka
(M. D. Rettigová), krumple, grule či bandory. Český
botanik Jan Svatopluk Presl ve svém „Wšeobecném
rostlinopise“ přisoudil bramborám „největší užitek,
který lidstvo z objevení Ameriky mělo“ a já dodávám, že ani z dnešního pohledu nebyl daleko od
pravdy.
Antonín Fridrich

Přijel cirkus!

foto © Wikipedie

Lidé se začali bavit v cirkuse před více než dvěma sty lety. Jeho kořeny najdeme už
v antice (např. Circus maximus v Římě), ovšem v antickém cirkuse sledovali diváci
jízdní závody nebo dostihy. Předchůdcem současných cirkusů jsou středověké
jarmareční produkce potulných komediantů.
Vznik cirkusu ovlivnil rozvoj krasojízdy v 16. století a pozdější zakládání jezdeckých škol. Krotitel
koní Philip Astley z Londýna si v roce 1768 otevřel
jezdeckou školu, v níž za šest pencí předváděl své
jezdecké umění. Za vybrané vstupné postavil ve
Westminsteru první stálý cirkus nazvaný Amphitheater of Arts s kruhovou plochou – manéží –
o průměru 42 stop (12,8 m). Tento rozměr se udržel
dodnes. Krasojízdu zpestřil i jinými vystoupeními,
nechyběl ani klaun. Pro velký úspěch otevřel v roce
1782 amfiteátr v Paříži, později pojmenovaný Théatre Olympique. Do poloviny 19. století šlo o nejznámější cirkus v Evropě. Název cirkus ale poprvé použil
v roce 1782 bývalý Astleyův jezdec Charles Hughes
pro svoji společnost The Royal Circus.
Putovní cirkus existuje asi od roku 1810. Umělci objížděli trhy a předváděli své umění. Hlavním
programem byly artistické kousky na koních. Tak
trochu drastickou podívanou byly tzv. divadelní
štvanice ve Vídni ve druhé polovině 18. století.
Až tři tisíce diváků sledovaly, jak se při dechovce
rvou zvířata do krve. V roce 1793 se cirkus dostal za

oceán. První představení si nenechal ujít ani prezident USA George Washington. Možnost využití
stanů představovala pro pojízdné cirkusy úžasné
vylepšení.
První české cirkusy – Beránek, Berousek nebo
Humberto (tehdy pod názvem Henry) – vznikly v 1. polovině 19. století. Dodnes u nás existuje
přes 20 rodinných cirkusů. Kdy jste byli naposledy
v cirkuse? Nelákají vás cizokrajní umělci, exotická
zvířata, hadí ženy, krásní koně a klauni?
– jol-
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Nejstarší muzeum na Moravě
1817 –29. 7. bylo v Brně založeno dekretem císaře
Františka I. Moravské zemské muzeum, které se ale
původně nazývalo Františkovo museum. Je to druhá
nejrozsáhlejší a druhá nejstarší muzejní instituce
v České republice a nejstarší muzeum na Moravě.
V jeho sbírkách se nachází přes 6 milionů předmětů
z různých vědních oborů. K nejslavnějším bezpochyby patří Věstonická venuše.

Kašpárek a Faust
1847 – 3. 7. zemřel loutkář Matěj Kopecký. Jeho
cesta k loutkařině byla dlouhá. Když po různých
zaměstnáních skončil jako válečný invalida, začal
loutkové divadlo provozovat jako koníček. Teprve ve
44 letech se rozhodl loutkám věnovat profesionálně.
Byl vlastenec, hrál česky a přezdívá se mu „patriarcha
českého loutkářství“. Jeho slavnými postavami byli
Kašpárek a Faust.

Alenka na výletě
1862 – 3. 7. vzal Lewis Carroll na výlet loďkou po
Temži Alici Lidellovou, dcerku děkana z koleje, kde
studoval. Ta ho požádala, aby jí vyprávěl nějaký zábavný příběh. A to byl počátek slavného díla „Alenka
v říši divů“, vyprávění o Alence, která spadla do králičí nory a ocitla se v pohádkovém světě. Předpokládá
se, že Alenku Caroll odvodil právě od Alice.

Otec „Našich furiantů“
1892 – 11. 8. v Praze ve věku pouhých 42 let zemřel
dramatik Ladislav Stroupežnický, autor hry „Naši furianti“. Rodák z jihočeských Cerhonic neměl žádné
literární vzdělání, jen velký talent. Nejprve pracoval
ve velkostatku v rodné vsi, po úrazu, který mu natrvalo znetvořil obličej, ale odešel do Prahy. Tam také
nastoupil jako dramaturg do Národního divadla.

Velký herec malých rolí
1902 –16. 7. se básníkovi Stanislavu Kostkovi Neumannovi a jeho ženě Kamile narodil syn Stanislav.
Stal se z něho slavný herec, který od roku 1927 až
do své smrti v roce 1975 hrál v Národním divadle.
Proslul jako herec menších rolí, přesto byl nezapomenutelný. Málokdo z nás si asi nevzpomene na
jeho roztomilého krále z filmu „Pyšná princezna“ či
na koktavého čerta z „Hrátek s čertem“.

Jestřáb
1907 – 6. 7. se narodil Jaroslav Foglar, legenda literatury pro mládež, známý také pod skautskou přezdívkou Jestřáb. Jeho stínadelská trilogie „Rychlé šípy“
ovlivnila významnou část populace Československa,
stal se symbolem nejen pro český skauting. Až do
své smrti v roce 1999 měl mnoho příznivců a přátel,
ale také hodně kritiků i nepřátel.
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1907 –1. 8. uspořádal zakladatel světového skautingu Robert Baden-Powell první skautský tábor na
světě na ostrově Brownsea. Vznikl tak fenomén, který
následně ovlivnil životy milionů lidí na celém světě.
Do českých zemí přivedl skautskou myšlenku profesor Antonín Benjamin Svojsík. V roce 1912 vyšla
jeho kniha „Základy Junáctví“ a v červenci téhož
roku proběhl první skautský tábor.

Zapřisáhlý komunista
1922 – 12. 8. se narodil poslední generální tajemník ÚV KSČ Milouš Jakeš. Někdejší šéf komunistů se
neproslavil ani tak svým politickým umem, jako spíš
legendárními žblepty v projevu z Červeného Hrádku
u Plzně, který baví lidi dodnes. Rodák z pošumavských Českých Chalup po revoluci napsal knihu
vzpomínek a dodnes nikdy nevynechá oslavy 1. máje.

Ideální představitel padouchů
1922 – 22. 8. přišel na svět jeden z nejoblíbenějších
českých herců, mistr komediálních rolí Miloš Kopecký. V divadle zakotvil hned po válce, ale nejprve
jako obsluha gramofonu. K herectví se dopracoval
postupně, nakonec zazářil v nesmrtelných filmových
úlohách, jako byl feldkurát Katz ve „Švejkovi“, Hogo
Fogo v hudební komedii „Limonádový Joe“ nebo
„Petr Vok z Rožmberka“. Zemřel v roce 1996.

Odešel příliš brzy
1927 – 7. 8. se v Brně narodil hudební skladatel a klavírista Jiří Malásek. Ačkoliv po maturitě studoval práva, život ho zavedl zcela jiným směrem – k hudbě. Té
se věnoval původně jen amatérsky, pak hrál na klavír
například s Orchestrem Karla Vlacha. Spolu s Jiřím
Bažantem stvořili nesmrtelné hity, třeba k muzikálu
„Starci na chmelu“. Zemřel předčasně v roce 1983.

Před 175 lety se narodil Jindřich Mošna, jeden z nejlepších
herců-komiků v dějinách českého divadelnictví. Dodnes se
traduje, že například jím ztvárněný Harpagon v Moliérově
„Lakomci“ zůstane už navždy nepokořen.
Jindřich Mošna se narodil 1. srpna 1837 v Praze jako
jedno z pěti dětí kováře. Vyučil se mosaznictví a v roce
1855 ho na zkušené ve Vídni
okouzlilo divadlo. Po návratu do Prahy nastoupil ke kočovné divadelní společnosti,
kde se proslavil jako skvělý
komik. V roce 1864 byl Mošna přijat do nově otevřeného pražského Prozatímního
divadla, kde účinkoval až do
roku 1883, kdy s celým souborem přešel do Národního
divadla. Ve zlaté kapličce
pak Jindřich Mošna působil
až do chvíle, kdy onemocněl
rakovinou jazyka. Další divadelní vystupování mu tím bylo znemožněno.
Během své herecké kariéry vytvořil řadu vysoce ceněných rolí, především komických, k čemuž

Koruna, žezlo a jablko…
Před 145 lety, 28. srpna 1867, se z Vídně do Čech natrvalo vrátily naše korunovační
klenoty. V roce 1962 byly prohlášeny za národní kulturní památku (na druhém
místě po Pražském hradě). Jsou uloženy v Korunní komoře Chrámu sv. Víta v Praze
a vynášejí se odtud při zvláštních příležitostech.

Oblíbený i kritizovaný autor
1932 – 10. 8. se narodil Vladimír Páral. Spisovatel
v 50. letech vystudoval chemii a vědecká orientace
je v jeho díle znát. Mezi jeho nejznámější knihy patří
„Mladý muž a bílá velryba“, věnoval se ale i sci-fi
nebo lechtivějším žánrům. Páral byl po revoluci kritizován za to, že jeho tvorba byla poplatná komunistickému režimu. I tak je ale stále čtená a oblíbená.

Nejvyšší představitel judaismu
1942 – 9. 8. se narodil nynější Vrchní zemský a pražský rabín Karol Sidon. Efrajim ben Alexander, jak zní
jeho hebrejské jméno, pochází ze smíšeného manželství, jeho otce za války popravili nacisté. Sidon,
spisovatel a dramatik, byl StB donucen v roce 1983
emigrovat do Německa. Po návratu se v roce 1992
stal nejvyšším představitelem judaismu v ČR.
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byl předurčen svým vzhledem i drobnou postavou.
Navíc kromě činohry účinkoval i v operetách a operách.
K jeho nejslavnějším rolím
patří „Hadrián z Římsů“, Lízal v „Maryše“ či Kalafuna
ve „Strakonickém dudákovi“.
V pozdějším věku ale přešel
od komických rolí k tragickým postavám a stal se skvělým realistickým hercem.
Především jeho Harpagon
v již zmíněné Moliérově hře
„Lakomec“ se stal doslova
legendárním. Skvěle také
zahrál Shylocka v „Kupci benátském“ a Polonia v „Hamletovi“.
Jeden z nejslavnějších českých herců zemřel
6. května 1911 v Praze a byl pohřben na Olšanských hřbitovech.
-mak-

foto © Wikipedie

První skautský tábor

Herec s duší komika

Soubor korunovačních klenotů tvoří Svatováclavská koruna, královské žezlo, královské jablko,
kožená pouzdra na korunu, žezlo a jablko, poduška
pod korunu, korunovační plášť s hermelínovými
doplňky, štolou, pásem a manipulem. Svatováclavská koruna je nejstarší, nechal ji vyrobit v roce
1346 Karel IV. (1316–1378). Koruna se stala majetkem svatého Václava, na jehož hlavě měla být uložena. Králům se zapůjčovala jen v den korunovace.
Podle rozhodnutí Karla IV. nesměly korunovační

klenoty opustit Prahu, ale už jeho syn Václav IV.
(1378–1419) je nechal převézt na Karlštejn. Poté
byly klenoty uloženy i na jiných místech včetně
Pražského hradu a ke korunovaci se převážely do
Chrámu sv. Víta.
Během třicetileté války (1618–1648) se klenoty
několikrát stěhovaly, až skončily v císařské klenotnici ve Vídni. Zde zřejmě došlo k záměně žezla a jablka, současné žezlo a jablko vznikly pravděpodobně na objednávku Ferdinanda I. (1503–1564). Roku
1791 byly při příležitosti korunovace Leopolda II.
(1747–1792) přivezeny do Prahy. V té době vznikla
současná tradice sedmi klíčníků. Během prusko-rakouské války (1866) se ocitly opět ve Vídni.
Roku 1867 byly klenoty slavnostně navráceny
do Prahy a Korunní komora byla upravena do současné podoby. Za 2. světové války se s korunovačními klenoty nechal vyfotografovat říšský protektor Reinhard Heydrich. Na úvaze čtenářů necháme,
zda je pravdivá legenda, že neoprávněné nasazení
koruny přivodilo Heydrichovi smrt při atentátu.
– jol-

foto © Wikipedie
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Státní prezident

foto © Wikipedie

Za své činy byl odsuzovaný, vysmívaný, proklínaný.
Právník a překladatel Emil Hácha měl totiž tu smůlu,
že se na stará kolena stal státním prezidentem
Protektorátu Čechy a Morava, čímž se zapsal do dějin jako
prohitlerovský zrádce.
Dr. Hácha se narodil před 140 lety, 12. července
1872, v jihočeských Trhových Svinech. Vystudoval
práva a působil v různých rakousko-uherských úřadech. Po vzniku republiky pomáhal založit Nejvyšší
správní soud a v roce 1925 se stal jeho prezidentem. Jako právník byl za první republiky velice ceněný. Zlom v jeho životě nastal roku 1938 – tehdy
mu zemřela milovaná žena Marie a v důsledku
mnichovské dohody se rozpadlo Československo.
Zatímco Edvard Beneš abdikoval a odešel do exilu,
Hácha se nechal svým okolím přemluvit a 30. listopadu 1938 přijal funkci prezidenta. Stanout v čele
státu je pro někoho snem, pro Háchu se ale tato
funkce stala noční můrou. Už 14. března 1939 byl
v Berlíně donucen podepsat souhlas se vznikem
Protektorátu, sám se stal „státním prezidentem“
podřízeným říšskému protektorovi. Zpočátku se
Hácha snažil za Čechy bojovat ze všech sil. Protestoval proti germanizaci, vyžadoval propuštění zatčených studentů, dokonce odmítl přísahat
věrnost Hitlerovi. Zlomil jej až teror, který nacisté

Okradení Schwarzenberků
1947 – 10. 7. byl Národním shromážděním schválen
zákon č. 143/1947 Sb, známější jako Lex Schwarzenberg, jímž byl vyvlastněn veškerý majetek hlubocké
větve tohoto rodu a přešel tak do rukou státu. Důvodem konfiskace přitom nebyla spolupráce s nacisty,
protože Adolf Schwarzenberg finančně podporoval
Benešovu exilovou vládu, ale fakt, že majetek byl
příliš velký.

Magnetická rezonance

páchali na našem území po atentátu na Reinharda
Heydricha. V té době už mu ubývaly psychické i fyzické síly, postupující arterioskleróza jej připravila
o schopnost samostatně rozhodovat, a prezident
okupantům přestal vzdorovat. Po osvobození byl
v Lánech zatčen a krátce poté, 27. června 1945, zemřel v pankrácké vězeňské nemocnici.
-krt-

Koruna pro monarchii

1977 – 3. 7. byla k vyšetření člověka poprvé využita
magnetická rezonance (MR), pomocí níž se zobrazují vnitřní orgány. Využívá velké magnetické pole
a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí, nenese tedy žádná rizika způsobená zářením. Setkáme
se i s výrazem jaderná tomografie, ale od toho se
upouští, protože vzbuzuje mylný dojem souvislosti
s jadernou energií.

„Gagař“ Voskovce a Wericha
1987 – 5. 7. zemřel herec a režisér Karel Steklý. Vedle divácky atraktivních filmů natočil i množství až podprůměrných děl. Zahrál si třeba s Voskovcem a Werichem
inspicienta v komedii „Pudr a benzín“ a byl dokonce
jedním z předních dodavatelů jejich scénických gagů.
Režíroval např. filmy „Dobrý voják Švejk“ s R. Hrušínským nebo „Slasti otce vlasti“ s J. Hanzlíkem.

Povodně a zase povodně

Před sto dvaceti lety, 11. srpna 1892, byl vydán zákon, který zavedl korunu jako
platidlo na území Rakouska-Uherska. Stalo se tak po měnové reformě za vlády
císaře Františka Josefa I.
Rakousko-uherská koruna byla novou měnou
starého mocnářství, a to od roku 1892 do rozpadu říše 1918. Do měnové reformy se používal jako
měna „zlatý“. V Rakousku se mu říkalo gulden,
v Uhersku forint a v českých zemích zlatý, zlatka nebo zlatník. Protože bylo Rakousko-Uhersko
unií, každý stát používal pro společnou měnu svůj
vlastní oficiální název – v Rakousku to byla Krone
a v Uhersku korona. Koruna rakouské monarchie
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vycházela ze zlatého v poměru 1 zlatý = 2 koruny
(tak také vzniklo dodnes užívané lidové označení
pětka pro desetikorunu). Jedna koruna se skládala
ze 100 dílčích jednotek, jejichž oficiální německý
název byl Heller, maďarsky filler a česky haléř. Bankovky se tiskly ve Vídni od roku 1900 a byly vždy
dvojjazyčné. Na jedné straně byl německý nápis
nominální hodnoty, na druhé straně pak maďarský. Hodnota bankovky v ostatních jazycích byla
napsána v dolní části.
První světová válka
znamenala rozpad monarchie a to byl i konec
její koruny. Měny nově
vzniklých nástupnických států se sice také
nazývaly koruna (československá koruna,
rakouská koruna, maďarská koruna a jugoslávská koruna), ale
i těm je dnes už odzvoněno.
-mak-

1997 – 5. 7. začal intenzivní déšť, který způsobil
rozsáhlé povodně. Nejničivější škody napáchala
voda ve východních Čechách, na celé Moravě a ve
Slezsku. Obec Troubky na soutoku Moravy a Bečvy
byla úplně srovnána se zemí. V srpnu 2002 byla situace ještě horší, došlo k největším povodním od
ničivé povodně v roce 1845. Stav nouze byl vyhlášen
v sedmi krajích.

Milionářský dobrodruh
2002 – 2. 7. přistál Steve Fosset v Northamu v západní Austrálii a úspěšně tak ukončil první samostatný oblet celého světa v balonu. Tento rekord se
mu podařil až na šestý pokus. Fosset byl americký
miliardář a dobrodruh, který je držitelem několika
desítek světových rekordů. 3. září 2007 se jeho letoun ztratil při letu nad pouští Nevada a o necelý rok
později byl Fosset oficiálně prohlášen za mrtvého.

Neprávem zapomenutá herečka
2002 –31. 7. zemřela v Praze česká divadelní a filmová herečka Slávka Budínová. Poslední léta svého
života prožila v zapomnění, ale v 60. a 70. letech šla
doslova z role do role. Excelovala také v pražském
Divadle E. F. Buriana, kde s gustem hrála temperamentní ženy. Určitě si vzpomenete na její dvorní
dámu paní Ofku z filmu „Noc na Karlštejně“, kde tak
roztomile hlídala „císařovnu“ Janu Brejchovou.
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Hrdina bez bázně?

foto © Wikipedie

Heliodor Píka o vojenské kariéře nikdy
nesnil, jeho statečná a přímá povaha jej
ale pro vojenskou službu předurčovala.
Narodil se před 115 lety, 3. července
1897, v Štítině na Opavsku. Chtěl se stát
lékárníkem, ale jeho plány mu zkřížila
první světová válka.
Byl odveden do rakousko-uherské armády, ale
už roku 1916 se nechal zajmout Rusy a vstoupil do
československých legií. Píka poznal nejen východní frontu – o rok později se s částí spolubojovníků
přeplavil z Vladivostoku do Francie, kde prošel výcvikem a působil mimo jiné jako zdravotník v prvních liniích při bojích v Alsasku.
Po válce zůstal v armádě a bojoval proti Polákům ve sporu o Těšínsko. Vystudoval prestižní
vojenské akademie ve Francii a ve třicátých letech
působil jako vojenský atašé v Rumunsku. Po návratu pracoval na ministerstvu obrany, kde jej zastihla
okupace. Píka utekl do Londýna, nabídl své služby
exilové československé vládě a ta jej vyslala opět
do Rumunska, kde však jeho misi přerušil fašistický puč. Proto se vydal do Istanbulu, kde se setkal
s Ludvíkem Svobodou a přičinil se o spolupráci
mezi exilovou vládou v Londýně a jejím protějškem v Sovětském svazu. Píka ale záhy rozpoznal, že
Sověti nemají v úmyslu osvobozovat jeho vlast nezištně, a varoval prezidenta Beneše před chystajícím se nastolením diktatury proletariátu v poválečném Československu. To mu nemohl zapomenout
budoucí prezident Klement Gottwald, který nechal
Píku krátce po únorovém puči 1948 zatknout. Ve
vykonstruovaném procesu byl odsouzen k trestu
smrti, který byl 21. června 1949 v plzeňské věznici
na Borech vykonán oběšením. Heliodor Pika se tak
stal první obětí justiční vraždy v komunistické ČSR.
-krt-
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cenu 89 padlých a 55 raněných vojáků 1. československého samostatného polního praporu.
Po smrti byl Jaroš povýšen na kapitána a vyznamenán Československým válečným křížem
1939. Jako první cizinec obdržel Zlatou hvězdu hrdiny SSSR. Jeho jméno po válce zneužívala komunistická propaganda. Jaroš, založením antikomunista, byl označován za „mladého komunistu“, neboť
hrdiny mohli být tehdy jen komunisté.
-jol-

Velel „třistatřináctce“
Letos v srpnu tomu bude 100 let, co se v Doníně (který je dnes součástí obce
Toužetín na Lounsku) narodil nejznámější československý stíhací pilot druhé
světové války. Ano, je to generálporučík František Fajtl (20. srpna 1912 – 4. října
2006), který bojoval proti nacistům jak v řadách britského královského letectva,
tak v leteckých jednotkách někdejšího Sovětského svazu.
Je tomu už řada let, co jsem si na „burze“ (černém předlistopadovém trhu) koupil
svůj první model stíhačky Hawker Hurricane
Mk.I 1:72. Družstvo Směr totiž nemělo západní letouny ve výrobním programu. Když
jsem pak hledal vhodnou kamufláž, prvně
jsem narazil na jméno pilota Františka Fajtla.
Protože bylo o tomto muži napsáno již takřka vše, dovolte mi, abych se pochlubil alespoň jeho vlastnoručním dopisem, v němž
mi odepisuje na dotaz, co by vzkázal nastupujícím generacím.
-lgs-

foto © Wikipedie

První oběť

V roce 1939 konstatoval: „Jsou tady Němci, já
bych proti nim musel vystoupit a to by nedopadlo dobře.“ V srpnu utekl do Polska, kde vstoupil
do československé jednotky vedené Ludvíkem
Svobodou. Po přepadení Polska Německem v září
1939 upadl do sovětského zajetí, protože SSSR,
v té době spojenec Německa, se na cizince díval
s podezřením. Ovšem když Německo zaútočilo na
SSSR, nastala jiná situace. Jaroš se spolu s dalšími
československými vojáky podílel na formování
1. československého samostatného polního praporu v Buzuluku. Jako nadporučík se stal velitelem
1. roty a mnoho fotografií z Buzuluku je právě jeho
dílem.
Do bojů se českoslovenští vojáci dostali 8. března 1943 při obraně ukrajinského města Sokolovo,
které bránili před německými tanky. Několik tanků
se podařilo zničit, ale německá přesila byla drtivá. Odpoledne vydal Jaroš rozkaz, aby se obránci
stáhli do kruhové obrany kolem kostela, při organizování obrany však padl. Boj zuřil až do večera.
Obranná linie byla nakonec ubráněna, ovšem za

foto © Wikipedie

Kapitán Otakar Jaroš, legenda československého protinacistického odboje, se
narodil před 100 lety, 1. srpna 1912, v Lounech. Pocházel z rodiny drážního topiče.
Vystudoval poddůstojnickou školu, školu pro důstojníky a vojenskou akademii. Do
roku 1939 působil jako velitel telegrafní čety v Prešově.

KAM to vidí

Hoši od Zborova
V červenci si připomínáme 95 let od slavné, ale takřka zapomenuté bitvy
u Zborova (Kerenská ofenzíva 2. července 1917), která postavila Čechy proti
Čechům a přinesla první významnější vstup československých legií do bojů na
východní frontě. Úspěch legionářů byl nepřehlédnutelný, ruská vláda proto
napříště bez omezení souhlasila s formováním dalších jednotek z řad českých
a slovenských zajatců.

foto © Wikipedie

Památník „Hrdinům od Zborova“, Blansko

Slabě vyzbrojená československá střelecká brigáda o síle
3500 mužů se skládala z 1. střeleckého pluku „Svatého Václava“ (později „Mistra Jana Husa“),
2. střeleckého pluku „Jiřího z Poděbrad“ a 3. střeleckého pluku
„Jana Žižky z Trocnova“. Proti
nim stála dobře vyzbrojená část
86. pěšího pluku a 6. pěšího
pluku 32. uherské pěší divize
a rakouské pěší pluky č. 35 (plzeňský) a č. 75 (jindřichohradecký) z 19. pěší divize o síle asi
5500 mužů. Legionáři tu přesto
dosáhli slavného vítězství, kdy zdolali čtyři linie
pozic rakousko-uherské armády do hloubky 5 km
a získali mnoho zajatců i vojenské techniky. Ale už
před vlastní bitvou byli dělostřeleckou přípravou
těžce zraněni dva naši pozdější významní generá-

lové, Jan Syrový (přišel o oko)
a Otakar Husák. Ztráty československé střelecké brigády čítaly
185 padlých, na zranění později
zemřelo dalších asi 700 vojáků.
Krvavý byl zvláště boj o Mogilu,
návrší držené maďarským plukem, kde padla většina českých
a slovenských legionářů. Zajímavostí je, že v bitvě u Zborova
proti sobě patrně bojovali dva
budoucí českoslovenští prezidenti – Klement Gottwald na
straně mocnářství a Ludvík Svoboda za legionáře, zatímco T. G.
Masaryk sledoval bitvu z Petrohradu prostřednictvím telegramů a válečných vývěsek. Vrchní velitel
ruských vojsk ocenil naše legionáře před T. G. Masarykem po mužicku – úklonou až po pás.
Alois Rula

Švandrlík alias
Kefalín
Humorista Miloslav Švandrlík, který
někdy publikoval i pod pseudonymem
Roman Kefalín, se narodil 10. srpna
1932 v Praze. Patří mezi českou
humoristickou klasiku.
Vystřídal několik zaměstnání, nedokončil studia na DAMU, poté působil jako asistent režie ve
Vesnickém divadle v Praze. V letech 1953 až 1955
byl na vojně u technických praporů (TP), jejichž
příslušníkům se říkalo černí baroni. Tento výraz
převzali od pomocných technických praporů (PTP),
označených černými výložkami. V prostředí PTP se
odehrává jeho nejúspěšnější satirická kniha „Černí
baroni“, v níž představuje vojína Kefalína. Po ukončení vojenské služby chvíli pracoval jako vychovatel, pak se věnoval už jen psaní.

Všestranný ﬁlmař

Zakladatel moderní české
kinematografie Karel Lamač se
narodil 27. ledna 1897 v Praze.
Vyučil se lékárníkem, ale víc
ho zajímalo umění. Díky svému vystupování s ochotníky
se seznámil s filmováním. Za
první světové války natáčel
v zákopech aktuality. Po válce
založil filmový ateliér Kavalírka. V mnoha úspěšných němých filmech (například „Pantáta Bezoušek“) hrál s Anny
Ondrákovou, společně založili
společnost Ondra-Lamač Film.
Byli do sebe zamilovaní, ale Lamač odmítl manželství z důvodu pracovního vytížení.
Velký ohlas měl jeho „Dobrý voják Švejk“ (1926)
s Karlem Nollem v hlavní roli. Po nástupu zvukového filmu se mu dostalo ještě většího uznání, nejoblíbenější byly jeho filmy s Vlastou Burianem „C. a k.
polní maršálek“ a „Ducháček to zařídí“. Komedie režíroval také společně s Martinem Fričem, např. „To

neznáte Hadimršku“. Jeho posledním českým filmem byla
komedie „U pokladny stál...“.
Před nacisty utekl Lamač
do Holandska, poté do Belgie,
Francie a nakonec do Anglie,
kde působil u Royal Air Force
a točil dokumenty ze života československých vojáků.
Z válečné doby pochází protinacistická satira „Švejk bourá
Německo“, v níž hrál i pozdější
československý ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. Po
druhé světové válce se Lamač
vrátil domů, ale ze strachu před komunisty opět
emigroval do Francie. Později žil v USA, kde vymyslel řadu technických zlepšení týkajících se televize a barevného filmu. Nakonec se přestěhoval
do Mnichova. Zemřel 2. srpna 1952 v Hamburku
v pouhých 55 letech. Za svůj plodný život se však
stihl podílet na více než 260 filmech.
-jol-

Román „Černí baroni“ ironicky popisuje situaci v socialistické armádě. První vydání vyšlo v roce
1968, další však už bylo zabaveno. Druhé vydání se
dostalo na pulty až v roce 1990, v roce 1992 byla
kniha zfilmována. Švandrlík spolupracoval i s humoristickými časopisy („Dikobraz“). Spolu s Jiřím
Winterem-Nepraktou tvořili známou dvojici –
Švandrlík vtipy psal a Neprakta kreslil. Jsou autory
knihy „Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka“. Postava vojína Kefalína se objevuje i v dalších
Švandrlíkových knihách, např. „Říkali mu Terazky“
nebo „Kam kráčíš, Kefalíne“. Kromě toho napsal
mnoho dalších humoristických románů.
Švandrlík žil dlouhou dobu na pražském Chodově. Zemřel 26. října 2009. Po jeho smrti po něm
bylo na Chodově pojmenováno náměstí, na němž
stojí jeho busta.
-jol-

foto © Wikipedie

foto © Wikipedie

„Tak všestranný talent, jakým byl Karel Lamač, se mohl narodit – podle
podivuhodných přírodních zákonů – právě jen v době, která všestranné talenty
potřebovala.“ (Adolf Branald)
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Strahovská knihovna
Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách
a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek naší země.
Jeho nejznámější součástí je proslulá Strahovská knihovna.

Hospodářské zázemí
zámku Kačina
Národní zemědělské muzeum na zámku Kačina představuje první část nové stálé
expozice zpřístupňující původní
prostory suterénu zámku. Uvidíte soubor místností, které zajišťovaly chod zámku – zámeckou
prádelnu, žehlírnu, kuchyni nebo místnost, v níž
bydlely kuchařky. Všechny místnosti jsou rekonstruovány na základě pozůstalostních inventářů
Chotků za pomoci dochovaných předmětů používaných majiteli, doplněných o muzejní exponáty
z 19. století. Nová expozice tvoří s reprezentačními
salóny v přízemí zámku funkční celek a umožňuje
poznat každodenní život na šlechtickém sídle.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II.
Dnešní barokní podobu získal klášter v 2. polovině
17. a v 18. století.
Nashromážděné knihy nalezly v 17. století
útočiště v nově vybudovaném sále, který se dnes
nazývá Teologický. Hlavní klenutý sál Strahovské
knihovny, nazvaný Filosofický, o rozměrech asi 10 x
32 metrů, sahá přes dvě patra budovy a má zhruba
v polovině výšky ochoz. Vznikl úpravou původní
sýpky v letech 1783–1785 s novým průčelím od
I. A. Palliardiho a sochami Ignáce Platzera.
Roku 1950 byl klášter uzavřen a řeholníci deportováni do sběrných táborů. V letech 1992−1993

www.strahovskyklaster.cz

www.kacina.cz

Loreta – výstava ARS MORIENDI
V současné době probíhá v Loretě jedinečná výstava nazvaná
ARS MORIENDI. Návštěvníkům se tak nabízí příležitost seznámit
se s prostorem nově objevené krypty zdobené unikátními
malbami.
Nestává se často, aby v centru Prahy došlo
k objevení naprosto neznámé památky. Výstava
má především představit veřejnosti dosud neznámý prostor krypty pro dobrodince pod loretánským
kostelem Narození Páně. V kryptě byly totiž objeveny unikátní barokní nástěnné malby s motivy Smrti
a Vzkříšení − alegorie Času, symboly křehkosti a pomíjivosti lidského bytí. Tyto velmi kvalitní fresky byly
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byl Strahovský klášter obnoven a následně opraven. Především Filosofický sál prošel nákladnou
rekonstrukcí, trvající jeden a půl roku.
Strahovská knihovna je jednou z nejcennějších historických knihoven u nás. Uchovává přes
200 000 svazků, z toho přes 3000 rukopisů a 1500
prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech,
ale i v přilehlých depozitářích.
Můžeme zachránit knižní skvosty.
CZK 2105746158/2700
IBAN CZ41 2700 0000 0021 0574 6158
Sbírka na rekonstrukci Strahovské knihovny
Povoleno Magistrátem hl. města Prahy

vytvořeny roku 1664 zvláštní technikou chiaroscura
− pouze v odstínech černé a šedé barvy. Předlohou
hlavní scény Vzkříšení Lazara se stal známý Rembrandtův lept, který později inspiroval řadu umělců
napříč staletími až po Vincenta van Gogha.
Protože není možné z pochopitelných důvodů
otevřít prostor krypty veřejnosti, budou moci návštěvníci vstoupit alespoň do trojrozměrného mo-

delu. Součástí expozice bude i projekce dokumentárního filmu z průběhu otevření krypty, vystavena
je fotodokumentace a výsledky restaurátorského
průzkumu maleb.
Výstava představí také pohřební zvyklosti
v řádových kryptách kapucínů, z brněnské krypty
byla pro tuto příležitost zapůjčena malovaná víka
barokních rakví, portréty a erby některých donátorů, kteří u kapucínů našli místo svého posledního
odpočinku.
Výstava potrvá v pražské Loretě od 4. května
do 30. září 2012.
www.loreta.cz
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Léto s Jagellonci
v Kutné Hoře
Mimořádná výstava je k vidění od 20. května do 30. září 2012 v Galerii
Středočeského kraje GASK v Kutné Hoře. Na ploše téměř 2 000 m2 ožívá historie
jedné z nejzajímavějších dynastií Evropy pozdního středověku – rodu Jagellonců.
Autorský tým pod vedením Jiřího Fajta nashromáždil na 300 unikátních exponátů
z 11 zemí Evropy. Výstavu Europa Jagellonica /Umění a kultura ve střední Evropě
za vlády Jagellonců /1386–1572 od jejího zahájení zhlédlo přes 5000 spokojených
návštěvníků.
O výstavě
Česko-německo-polský výstavní projekt představuje umění a kulturu ve střední Evropě na přelomu pozdního středověku a raného novověku, a to
nikoliv – jako tomu bývalo doposud – v omezujícím
národním kontextu, ale vůbec poprvé v širokých
mezinárodních souvislostech. Svým způsobem tak
navazuje na divácky úspěšnou výstavu „Karel IV., císař z Boží milosti“, kterou v letech 2005–2006 v Metropolitním muzeu v New Yorku a na Pražském hradě
vidělo na 250 000 návštěvníků. Větší část ze zhruba
300 vystavených mimořádných uměleckých děl je
dnes roztroušena ve sbírkách významných muzeí
umění v Evropě i USA. Nezanedbatelná část se však
stále nachází na místech svého původního určení, tj.
v kostelech, kaplích, radničních sálech apod.

Na Cranacha do Kutné Hory
Výstava je unikátní v tom, že komplexně ukazuje
historický přelom mezi gotikou a renesancí, středo-

věkem a novověkem – vše je ilustrováno na vzácných originálech, mezi nimiž nechybí díla největších
jmen své doby: Albrechta Dürera, Lucase Cranacha
st., Hanse Elfeldara, Hanse Krella, Bernharda Striegera a mnoha dalších. Návštěvník se zde seznámí
i s luxusními předměty každodenní potřeby, které
přibližují život pozdního středověku. Milovníci iluminovaných rukopisů si mohou prohlédnout originály
předního krakovského dvorního malíře Stanislava
Samostrzelnika, pražských iluminátorů Valentina,
Matouše a dalších, listiny královských i městských
kanceláří, vzácné inkunábule a knižní tisky.

Iluminace opět vystavena
Do 19. srpna je zde vystavena Kutnohorská
iluminace, která byla vydražena 8. prosince 2009
v aukční síni firmy Sotheby´s v Londýně. Jde o zcela
unikátní památku české knižní malby. Tato iluminace je svým významem souměřitelná s fragmentem Dalimilovy kroniky. Rozměrná gotická malba

na pergamenu /v. 643 mm, š. 442 mm/ detailním
a takřka reportážním způsobem zobrazuje dobývání, prodej a zpracování stříbrné rudy v Kutné Hoře
na konci 15. století. Ve sbírkách Galerie Středočeského kraje GASK představuje zcela mimořádnou
kulturní památku celoevropského významu a patří
mezi nejzajímavější a nejvýznamnější díla s profánní
tematikou na sever od Alp. Zachycuje kutnohorské
reálie a je zcela ojedinělým pramenem k přiblížení
dějin hornictví a mincovnictví.
Vstupné a otevírací doba výstavy Europa Jagellonica v Galerii Středočeského kraje v Kutné
Hoře (GASK): Návštěvníci si mohou koupit vstupenky na výstavu i v předprodeji, a to i v nově otevřeném Informačním centru Středočeského kraje
v Husově ulici v Praze 1 nebo v předprodejní síti
Ticketstream. Lze si zakoupit i společnou vstupenku,
umožňující vstup nejen na výstavu, ale i do všech
dvanácti objektů v Kutné Hoře.
Výstava je otevřena denně do 30. září 2012 od
10.00 do 18.00 hodin.
Ceny vstupenek:
Kategorie vstupného

Plná (dospělý)

Snížená
(student, senior)

Jednotlivé
190 Kč
90 Kč
(pouze na výstavu v GASK)
Společná
390 Kč
250 Kč
(doprovodné akce v KH)
Rodinná vstupenka
400 Kč
(2 dospělí + 1–3 děti)
Školní skupiny (ZŠ, SŠ) – žák, student: 50 Kč, pedagogický
doprovod: zdarma
Děti do 6 let zdarma

www.europajagellonica.eu
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Pozvánka do královského města KOLÍN
Kolín není pouze průmyslovým centrem, ale také místem s bohatou historií
a cennými památkami. Místem, kde si na své přijdou milovníci kultury i příznivci
turistiky a sportovního vyžití.
Ačkoliv se Kolín nachází na trase mezi tradičními turistickými lokalitami, jako jsou Praha či Kutná
Hora, rozhodně vám má co nabídnout a zastávky
zde v žádném případě nebudete litovat. Pádným
důvodem k návštěvě Kolína je pro každého milovníka historie nejen ojedinělé a architektonicky
čisté parléřovské dílo, kterým je Chrám svatého
Bartoloměje, ale i dva židovské hřbitovy, skvěle
zrekonstruovaná synagoga upomínající na druhou
nejpočetnější židovskou obec v českých zemích
a vlastní kostnice s monumentální figurální výzdobou. Kolín se dále pyšní výstavní novorenesanční
radnicí, jejíž obřadní síň zdobí triptych nesmírné
umělecké hodnoty z dílny Václava Radimského.

Kolín ovšem neustrnul v minulosti a vyvíjí se
v moderní město poskytující služby ve všech oblastech – moderní akvapark Vodní svět se spoustou
atrakcí, kino s nejmodernější digitální technologií,
divadlo nabízející představení vyhlášených souborů z celé republiky, skvěle spravované Regionální
muzeum, lesopark Borky s řadou sportovišť – ideální terén pro cyklistiku a bruslení. V příměstské části
Sendražice můžete v letních měsících vyzkoušet
jedinečný zážitek, tzv. Kolínskou řepařskou drážku.
Jedná se o obnovenou část úzkokolejné železnice,
jež kdysi přepravovala cukrovou řepu, nyní však
vozí malé i velké návštěvníky v rekonstruovaných

vagonech tažených parní nebo dieselovou lokomotivou.
Město Kolín má určitě co nabídnout milovníkům historie, rodinám s dětmi i sportovně založeným lidem. Zkrátka – je tu pro každého něco, přijeďte se přesvědčit!
Městské informační centrum
Na Hradbách 157, 280 02 Kolín I.
tel.: +420 321 712 021
+420 774 138 197
e-mail: mic@mukolin.cz
www.infocentrum-kolin.cz
Město Kolín
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I.
tel.: +420 321 748 111
e-mail: podatelna@mukolin.cz
www.mukolin.cz

S námi za zdravím
a poznáním
Lanškrounská kopa 8. 9.
start: pěší trasa 100 km již 7. 9. od 20.00 do
24.00 hod. v Dělnickém domě
pěší trasy 5, 10, 15, 25, 35 a 60 km, cyklotrasy 20, 30, 45, 55, 70 a 110 km
a in-line trasa 15 km mají společný start
v 8.30 na náměstí J. M. Marků
cíl:
do 20 hod. na náměstí J. M. Marků v budově radnice
Na pěších trasách 5, 10 a 15 km bude pro účastníky připraven Pohádkový les. Bude možné také
zakoupit si výroční turistickou známku a nálepku.
V cíli každý účastník obdrží diplom a medaili.
Více informací na www.lanskrounskakopa.cz.

Přijďte s KČT Praha slavit
25. 8. – Výročí otevření rozhledny na Petříně
Zúčastněte se turistického pochodu s poznávacím programem na startu i v cíli.
start: vstup do Kinských zahrad (zastávka tramvaje Švandovo divadlo)
15 km: 9.00–11.00 hod.
30 km: 9.00–10.00 hod.
cíl:
Zámek Trója
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Člověče, pohni se,
než bude pozdě
13. 9. – Prahou turistickou aneb Oslava 10 let
Infocentra KČT
start: Fügnerovo náměstí 16.00–18.00 hod.
trasy: 10 km a trasa s kočárky 5 km
cíl:
Fügnerovo náměstí 18.00–20.30

Na trase budou připraveny tři vědomostní soutěže. Za správné odpovědi na vás čeká v cíli odměna.
Od 18.30 je připraveno vystoupení folklorní skupiny, v cíli bude připraveno občerstvení, soutěže
pro děti a losování o věcné ceny.
www.kct.cz

KAM na výlet
tem v Jizerním Vtelně. V Mladé Boleslavi můžete
navštívit Škoda Auto Muzeum, hrad a sousední
Templ, moderně řešené expozice, které zabaví
i vaše děti. Městem vás pak spolehlivě provede Metalová naučná stezka, o které vám více poví v místním infocentru. (www.mb-net.cz)
Jste po obědě a možná si říkáte, že ten řízek
jste si přece jen neměli dávat... Ale stalo se. Skvělou terapií je návštěva nedalekého hradu Bezděz.
Vede k němu cesta tak strmá, že zpomalí i nejhyperaktivnější dítě a vám bude srdce bušit jako
o závod. Odměnou vám bude úžasná vyhlídka do
Máchova kraje. (www.hrad-bezdez.eu)

KAM na výlet
Nikde není psáno, a většině z nás
ani dáno, abychom o prázdninách
odpočívali dva měsíce někde u vody.
Nejhůře to nesou naše děti, které škola
vystrčila ze školních vrat do náruče
prázdnin. Pokud tedy hledáte tip na
menší prázdninový rodinný výlet,
tady je.
Začít můžete na zámku Nový Stránov (Jizerní Vtelno) nedaleko Mladé Boleslavi. Nečekejte
naleštěné expozice s parožím, nábytkem, obrazy
a všudypřítomným „nedotýkat se“. Spíše tu najdete romantiku starobylého rodového sídla, které
si prohlédnete od sklepa po půdu, přesněji až po
vyhlídkovou věž, odkud uvidíte na Bezděz, Trosky
nebo do Krkonoš. (www.zamekstranov.cz)
Odtud je to jen co by kamenem dohodil do
města aut. Stačí podjet pod unikátním viadukJe horko, jazyk se vám lepí na patro, dokonce i děti v autosedačkách podřimují. Chtělo by to
vodu, řeknete si. A protože je nedaleko Máchovo
jezero, potom snadná pomoc. Příjemně osvěžení
a odpočatí usedáte do auta a chystáte se k domovu. Najednou si ale uvědomíte, že u vás doma ve
špajzu je tak pusto, že by se z toho oběsila i nejotrlejší myš. Potom mám pro vás poslední dobrý tip
– na skvělou večeři v Kokořínském dolu. Z Doks
to vezměte směrem na Mšeno a dále na Kaninu,
odkud je to jen pár minut do hospody U Grobiána. Uvidíte, že litovat rozhodně nebudete. (http://
grobian.kokorin.info)
www.kampocesku.cz
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Kladenské kulinářské slavnosti
Také letos budou moci obyvatelé i návštěvníci největšího středočeského města
okusit nejrůznější speciality od mistrů kuchařů a cukrářů. Srpnové oslavy
svátku sv. Vavřince, patrona kuchařů a cukrářů, budou již tradičně doprovázeny
celodenním zábavným program v Zádušní ulici, v prostorách kladenského zámku,
zámecké zahradě a v nedaleké restauraci.
a učiliště. Opomenout nesmíme ani kuchařské
muzeum, ukázky z historie Asociace kuchařů a cukrářů, kuchyňské rekvizity i slavnostně prostřenou
tabuli. Oslavy svátku sv. Vavřince zahájíme v sobotu 11. srpna v 10.30 hod. průvodem kuchařů od
bývalého kina Sokol v doprovodu Hornického dechového orchestru a mažoretek TJ Sokol Kladno.
Poté bude následovat požehnání sochy sv. Vavřince,
která bude posléze umístěna v Kapli sv. Vavřince kladenského zámku a zpřístupněna veřejnosti.
Neváhejte a přijměte pozvání na tuto gurmánskou netradiční slavnost, ochutnejte prvotřídní kuchyni a užijte si den plný zábavy v Kladně.
Tradiční součástí oslav je také carvingová show,
během které proběhne příprava týmů a jednotlivců na Světovou kuchařskou olympiádu IKA. Nebudou chybět ani další tradiční soutěže, například
pivní štafeta nebo pojídání knedlíků. Novinkou
pak bude kvalifikace Mistrovství ČR ve vaření kotlíkových gulášů, do které se zapojí kromě profesionálů také kladenské i mimokladenské školy

Více informací na www.akc.cz
Městské informační centrum Kladno
T. G. Masaryka 499
272 01 Kladno
tel.: +420 312 604 540
e-mail: infocentrum@mestokladno.cz
www.mestokladno.cz

Prázdninová Zruč nad Sázavou
Přestože první písemná zpráva o Zruči nad Sázavou pochází z roku 1328, nepřímé
důkazy kladou její počátky před rok 1150. Dnes je Zruč, především díky rozsáhlé
rekonstrukci zámeckého komplexu, vyhledávaným cílem mnoha turistů. A tady je
náš tip na váš prázdninový výlet…
4. 8. XII. Historické slavnosti
Historickými slavnostmi vzdává město letos hold
Janu Lucemburskému, který při svém tažení na
Hory Kutné a Kolín projížděl sázavskou krajinou
a cesta ho dovedla až pod někdejší majestátní
zručský hrad. Čeká na vás bohatý program, dobové kostýmy, jarmark, občerstvení, zábava pro děti
a mnoho dalších akcí.
tel.: +420 327 531 329
e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz
www.mesto-zruc.cz

Zámek a zámecký park
– dva zámecké prohlídkové okruhy
– stálá expozice muzea panenek
– muzeum „Od verpánku k Baťovi“
– stezka rytíře Miloty Kolowrata pro děti
– vyhlídková zámecká věž

14 www.kampocesku.cz
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Metalová cesta Mladou Boleslaví
Srdcem Mladé Boleslavi prochází naučná stezka s názvem Metalová cesta. Zavede
vás do historických zákoutí města a upozorní na významné pamětihodnosti, které
zůstávají zcela neprávem skryty.
Návštěvníka na čtyřkilometrové cestě
provází na dvanácti zastaveních originální audiovizuální panely z kovářské dílny.
Ačkoli jsou motivy panelů variabilní dle
místa, na které mají lákat, celkový design
je jednotný. Povrchem z patinované oceli
a vkusným provedením odkazují k dějinám
Mladé Boleslavi, která je s kovem nerozlučně spojena, především díky dlouholeté
tradici výroby automobilů.
A co může město kromě prohlídky
Škoda Auto Muzea svým návštěvníkům
nabídnout?

Panely Metalové cesty
nás zavedou k překrásným
světským i církevním místům města. Představí nám
například mladoboleslavský hrad, středověký palác
Templ, nádherné secesní
divadlo, architekturu Jiřího
Vendelína Krohy, židovský
hřbitov, lesopark Štěpánka, velkolepé svatostánky
Starého Města a samozřejmě renesanční radnici
a Staroměstské náměstí s moderní fontánou.
Podobné informační panely, které už ale nejsou
přímo součástí trasy, je možné nalézt i u zříceniny
hradu Michalovická putna, na letišti a u Kliniky
Dr. Pírka. Trasa nezapomíná ani na dětské výletníky,
pro které je připravena zkrácená varianta.
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 322 173
www.kulturamb.eu/ic

KUTNOHORSKÝ
varhanní festival
N A KO N C I L É TA
1. ročník / year

7. – 9. 9. 2012
Série tří koncertů
v magickém prostředí
chrámu sv. Barbory.
Ulrich Walther, Pavel
Kohout, Přemysl Kšica.
Předprodej vstupenek
od 1. 7. 2012

www.guide.kh.cz

Kutnohorské léto 2012
celoprázdninový kulturní festival
Pondělí
Večerní kostýmovaná prohlídka Kostnice
Úterý
Večerní kostýmovaná prohlídka katedrály
Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
Středa
Večerní prohlídka chrámu sv. Barbory
a kostela sv. Jakuba
Čtvrtek
Tajemné kutnohorské pověsti ožívají
– noční prohlídka města

Pátek
Prohlídka kláštera sv. Voršily s ochutnávkou vín
Večerní kostýmovaná prohlídka Vlašského
dvora
Sobota
Večerní kostýmovaná prohlídka zámku Kačina
Neděle
Ringelland Habrkovice – ukázka
drezury zvířat
… a mnohem více
www.kutnohorskeleto.cz

www.kampocesku.cz
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Jindřichův Hradec
o prázdninách
Rádi bychom vás pozvali na návštěvu Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel,
který je výsledkem dlouholetých snah vybudovat u nás centrum původních
řemesel a unikátních technologií. Chceme tak navázat na tradici uměleckých
textilních dílen, které u nás před více než sto lety založila Marie Hoppe
Teinitzerová.

Tkaní tapisérií (pokročilí)
Termín kurzu: 13.–15. 7.
Cena: 1100 Kč (materiál v ceně)
Lektorka: Mileva Müllerová.
Základy tkaní na stavu (začátečníci)
Termín kurzu: 11.–12. 7. 2012
Délka: 15 hod., cena: zdarma
Lektor: Zdeněk Kubák
Základní techniky tkaní tapisérie
Termín kurzu: 21.–22. 7. 2012
Délka: 16 hod., cena: zdarma
Lektorka: Mileva Müllerová
Kurz předení na kolovrátku
Termín kurzu: 21. 7. 2012
Délka: 8 hod., cena: zdarma
Lektorka: Ing. Ivana Hanušová
Už víte, co budete dělat o prázdninách?
Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel
Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 370 880–1, www.dumgobelinu.cz
Informační středisko Město Jindřichů Hradec
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 363 546, – mail: info@jh.cz
www.jh.cz, www.infocentrum.jh.cz

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel byl
slavnostně otevřen 1. dubna v prostorách jindřichohradeckého zámeckého pivovaru, který patří
k nejstarším podobným komplexům v Čechách (je
zmiňován již ve 14. století). Dům gobelínů provozuje výstavní prostory s expozicemi tkalcovských
stavů a strojů, dále expozice prezentující významné osobnosti tohoto oboru. V živé expozici je možné vidět zkušené tkadleny a restaurátorky při práci.
Za skleněnou stěnou pak v pracovní dny uvidíte,
jak se restaurují historické tapisérie. O víkendech
se tu činí tkadleny, které vám umožní nahlédnout
do tajů tkalcovského řemesla. Zvídaví návštěvníci
mají možnost sami na tkalcovském stavu vyzkoušet svoji zručnost. Smyslem a cílem práce „Domu
gobelínů“ je mimo jiné uchování národního kulturního dědictví, udržení tradičních technologií
tkaní ručním způsobem, vytváření sbírek, jejich
prezentace, umělecko-řemeslná výroba a předávání tradičních výrobních postupů dalším generacím.
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Město Tábor a Nadační fond Město Tábor – Táborská setkání pořádají

POCHODŇOVÝ PRŮVOD
OHŇOSTROJ
STŘEDOVĚKÝ TRH
RYTÍŘSKÝ TURNAJ
HUSITSKÉ HRY
STAROČESKÝ JARMARK
KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD
KONCERTY
DĚTSKÝ RÁJ

Prázdninový Tábor

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
(HISTORICKÉ AKTIVITY
ZAJIŠŤUJE AGENTURA A.R.G.O.)

pestrá zábava pro všechny

Lačnost po umění nasytí galerie a řada kulturních akcí pro malé i velké. Velkolepá
Táborská setkání plná dobové atmosféry, ale i menší krásné akce, jako je
Bohemia Jazz Fest, Kinematograf bratří Čadíků či Komedianti v ulicích, pohádky
pro nejmenší pod širým nebem a mnoho dalšího, na vás čeká v Táboře – městě
s husitskou minulostí, pulzujícím srdci regionu.
Ochutnávka zážitků
13.–15. 7. letiště Čápův Dvůr
Festival Mighty Sounds – Největší ska, punk, reggae, rockabilly a rock´n´rollová akce v České republice. Festival, jehož reputace překročila hranice
ČR. Vystoupí mimo jiné The Locos, Frank Turner,
The Neville Staple Band, The Peacocks…
16.–19. 7. Žižkovo náměstí
Filmové léto Kinematografu bratří Čadíků
Diváky zveme opět výhradně na filmy z české produkce či koprodukce, v Táboře se můžete těšit na
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého, V peřině,
Nevinnost a Lidice.

Pátek 20. 7. Žižkovo náměstí
Bohemia Jazz Fest
Jeden z největších letních jazzových hudebních
festivalů v Evropě propagující špičkový světový
jazz v České republice. Pořádá se na historických
náměstích po celé zemi. Vystoupí vítězná kapela
JazzPrix 2010, němečtí Blue Break, švédský Bobo
Stenson a české Luboš Andrst Trio s Rudy Linkou.
5. 7. – 31. 8. městská galerie U Radnice
Pohádkový svět Evy Sýkorové-Pekárkové
Výstava ilustrací dětských knih a obrázků z animovaných večerníčkových pohádek. Mezi nejvýznamnější autorská a ilustrátorská díla Evy Sýkorové-Pekárkové patří např. Strašidlo Sušinka, Hrompac
a Tancibůrek, Teta to zase plete, Králík Fiala, Kilo
jablek pro krále, Babiččina kniha pohádek nebo
Bílá paní na hlídání.
3.–5. 8. Staré město
Komedianti v ulicích
Festival pouličního divadla, při němž ožijí ulice
i náměstí historického centra koncertem Michala Pavlíčka & Načevy, klaunským představením
Squadra Sua, vystoupením např. Divadla J. Cimrmana a 3D Company, Divadla Koněm Vozem či
Divadla DNO. Ze zahraničních hostů se představí
švýcarský Nový cirkus La Compagnie des pieds
perchés, polské Teatr MIMO či Berlínská groteska
od německých Miconium a mnoho dalších.

Tábor Meetings
Táborer Begegnungen
Les Rencontres de Tábor

14.–16. 9.
Táborská setkání
Již 21. ročník mezinárodního festivalu, kde nechybí historická tržiště, hudební žánry všeho
druhu, pouliční divadlo, dětský ráj, rytířský turnaj na koních, kostýmované průvody či velkolepý ohňostroj. Letos se můžete těšit na koncerty
populárních interpretů a kapel, jako je Visací zámek, J.A.R., No Name, Miro Žbirka, Michal Prokop či Bengas.
Celoročně můžete navštívit stálou výstavu Táborský poklad v areálu bývalého hradu Kotnov.
Infocentrum Město Tábor
Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
tel.: +420 381 486 230-3
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
www.taborcz.eu

www.kampocesku.cz
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Apis mellifera
Mezi tipy na výlet po jihočeském
regionu rozhodně patří také návštěva
pošumavské obce Krušlov na
Strakonicku, a to díky unikátnímu
Machovu včelínu. Jedinečné dílo začal
včelař, truhlář a řezbář Josef Mach
budovat již v roce 1948 a postupně
vytvořil soubor 65 dřevěných
vyřezávaných úlů, známých nejen
doma, ale i v zahraničí.

S příchodem léta platí tento slogan dvojnásob – každý den nový kulturní
program, zážitek, atrakce. Přesvědčte se sami. Namátkou nabízíme pár
vybraných akcí na open air scénách.
26. 6. – 15. 9. Umění ve městě
Výstava děl moderního umění výtvarníků skupiny 4sculptors.
1. – 6. 7. Múzy na vodě
Tradiční festival hudby a tance na slepém rameni
Vltavy, letos se sourozenci Ulrychovými a skupinou Javory nebo Lenku Filipovou.
3. 7. Slavnostní koncert
Ke 30. výročí založení Jihočeské komorní filharmonie koncert na nám. Přemysla Otakara II.
červen–září Radniční léto
Divadelní a hudební představení pro dospělé
i děti na nádvoří radnice.
červen–září Koncerty na letní scéně KD Slávie
Hudební soubory zahrají pro posluchače všech
věkových kategorií.
6.–8. 7. Kinematograf bratří Čadíků
České filmové umění pod širým nebem na náměstí Přemysla Otakara II.
21. 7. Bohemia JazzFest
Akce nejen pro milovníky jazzu na nám. Přemysla
Otakara. II., letos s Davem Douglasem, postmoderním americkým trumpetistou.
červenec–srpen
Kulturní léto v Galerii Na dvorku
Vystoupení divadelních a hudebních souborů,

okořeněná gastronomiemi různých zemí v intimním prostředí venkovní galerie.
10.–11. 8. Jihočeský jazzový festival
Dva letní večery se světovým jazzem na open air
scéně v historickém centru města, letos s držitelem devíti cen Grammy Eddiem Palmierim.
30. 8. – 4. 9. Země živitelka
Mezinárodní agrosalon s bohatým doprovodným
programem.
31. 8. S veterány na náměstí
Setkání automobilových nadšenců a stylová hudba na náměstí Přemysla Otakara II.
1. 9. Vodní hry
Recesistické vodní soutěže družstev na slepém
rameni Vltavy.
8. 9. Festival na vodě „Vltava žije“
Multimediální a audiovizuální show u Lannovy
loděnice.
22. 9. Loučení s létem
Den plný zábavy zakončený ohňostrojem na náměstí Přemysla Otakara II.
Turistické informační centrum
nám. Přemysla Otakara II. č. 2
370 92 České Budějovice
tel./fax: +420 386 801 413–4
e-mail: infocb@c-budejovice.cz
www.cb-info.cz; www.cbsystem.cz

foto © CzechTourism

O jeho nezměrné lásce ke včelám medonosným (Apis mellifera) svědčí také řada kreseb a dřevěných vyřezávaných předmětů, které včelař svojí
pílí vlastnoručně vyrobil. Patří mezi ně obrázky
s portréty významných českých včelařů, měst, hradů a zámků, které najdete uvnitř včelína. Zub času
však vykonal své. Proto se Sdružení Krušlovský
včelín, o. s., rozhodlo s pomocí dotace z Programu
rozvoje venkova, včelařských spolků a za přispění
mnoha jednotlivých dárců tuto památku zachovat
pro příští generace. Vrátit jí bývalý lesk, vytvořit tu
muzeum včelařství, prezentující tento krásný obor,
a pomoci tak Krušlovu stát se oblíbeným cílem turistů.
Jaroslav Pomezný, Vimperk

České Budějovice – každý den
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KAM na výlet

Vimperk si připomíná
historickou Zlatou solnou stezku
Když si letos vyberete jako
místo své dovolené či jen
letního víkendu Vimperk, určitě
neprohloupíte. Po loňských
oslavách Rožmberského roku
si letos připomínáme 700 let
existence historické Zlaté stezky.
Program Léta pod Boubínem naplňují koncerty, přednášky z historie, zámecké setkání
dřevosochařů v červenci či každý rok dlouho
očekávané Vimperské městské slavnosti.
Kromě kulturních akcí vás zveme též na nádhernou přírodu NP a CHKO Šumava, agroturistické a hipoturistické zážitky či stále populární sjíždění horního toku Vltavy.
Přijměte pozvání do Vimperka a slavte
s námi.
Turistické informační středisko Vimperk je vám
v letní sezoně k dispozici 7 dní v týdnu.

KAM do muzea:
Mgr. Karel Kupka
strakonický hrad:
• od 4. 7. do 10. 8.
• výstava obrazů akademického malíře
• u příležitosti malířových 80. narozenin

KAM za zábavou:
Dětský den v Hoslovicích
14. 7. Středověký vodní mlýn Hoslovice:
• 13.00–16.00
• soutěže a hry pro děti

Turistické informační středisko Vimperk
náměstí Svobody 42
385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz

Výlet do KY.BY.
Dobrým tipem na pěkný výlet od jara až do podzimu je návštěva netradiční
květinové a bylinkové zahrady KY.BY. Najdete ji v pošumavské obci Chlumany
nedaleko Vlachova Březí na Prachaticku.
Přímo uprostřed obce, na místě bývalého sadu,
se nachází polyfunkční zahrada, kde kromě tradičních českých, často dnes již polozapomenutých
květin, bylin a léčivek z venkovských zahrádek lze
spatřit i méně známé bylinky z oblasti Středomoří.
Těm svědčí zdejší příznivé klimatické podmínky,
pro které se obci přezdívá „pomerančový kraj“. Zahrada zaujme malé i velké, kteří tu poznají skrytý

život v přírodě jako přirozenou součást venkovského prostředí. K vidění je hmyzí hotel, vrbová chýše
a řada potřeb používaných v hospodářství. Výlet
do zahrady KY.BY. doporučuji spojit s návštěvou
Chlumanských farmářských trhů, které se tu konají
od května do října vždy první sobotu v měsíci do
12 hodin. Návštěva jihočeských Chluman zkrátka
stojí za to.
Jaroslav Pomezný, Vimperk

KAM za poznáním:
Dožínky na mlýně
11.–12. 8. Středověký vodní mlýn Hoslovice:
• 10.00–16.00
• ukázky sklizně a zpracování obilí
• vázání snopů, stavba panáků, mlácení cepy
a na mlátičce
• pečení chleba, česnekových placek a houstiček

KAM do příhraničí:
Pečení chleba ve Finsterau
15. 7. Freilichtmuseum Finsterau:
• 13.00–16.00
• pečení českého chleba v rámci Řemeslného
dne v bavorském skanzenu
• více info na www.freilichtmuseum.de
Vaše návštěva naše radost!

www.kampocesku.cz
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 Boskovice
Boskovice 2012 – festival pro židovskou čtvrť
5. 7. 2012 – 8. 7. 2012 Ve čtvrtek 5. července v 16
hodin začne v Boskovicích již 20. ročník unikátního
festivalu věnovaného zdejší židovské čtvrti. Festival
je vyhlášený svou pohodovou atmosférou a ve čtyřech dnech opět přinese hudbu, výstavy, divadelní
představení, filmy, autorská čtení a mnoho dalšího.
www.boskovice.cz

Jan Šafránek, mecenáš Městských divadel pražských,
ve společnosti hereček Dany Batulkové a Veroniky Gajerové
a uměleckého šéfa Petra Svojtky

Mecenášský klub
Městských divadel
pražských
Nestačí vám členství v Klubu
diváků a chcete podpořit Městská
divadla pražská? Staňte se naším
mecenášem.
Přispívat na kulturní nevýdělečné aktivity bývalo pro střední a vyšší společenskou třídu samozřejmostí. Tento bohulibý zvyk ale s příchodem
socialismu prakticky vymizel a v plné síle se stále ještě nevrátil. Kulturní instituce vyvíjejí různé
aktivity, aby své mecenáše našly.
V Městských divadlech pražských navázal Mecenášský klub na oblíbený Zlatý klub diváků, který
úspěšně fungoval po čtyři sezony. Mecenášský
klub nabízí svým členům možnost přátelského
setkávání s podobně smýšlejícími lidmi, pro které je kvalitní činoherní divadlo a potkávání se
v divadle přirozenou součástí hlavního proudu
moderního městského života. Zájemci o členství si mohou vybrat, zda se stanou bronzovým,
stříbrným nebo zlatým mecenášem. Jednotlivé
skupiny se od sebe liší výší ročního příspěvku
a množstvím poskytovaných výhod, mezi které
patří například možnost přednostní rezervace
a sleva na vstupenky, pozvánky na premiéry
a večeře s partnery, vstupenky na generální
zkoušky zdarma a mnohé další. Více informací
o Mecenášském klubu najdete na:

www.MestskaDivadlaPrazska.cz

 Břeclav
Výstava Alfons Mucha – výběr z díla
15. 6. 2012 – 2. 9. 2012 Nabízíme ke zhlédnutí na tři
desítky obrazů, kreseb, litografií a plakátů ze státních i soukromých sbírek. Celá výstava je koncipována jako malý průvodce Muchovým celoživotním
dílem. Téměř kompletní kolekce prezentovaných
Muchových děl se v únoru příštího roku přesune
na prestižní výstavu do Japonska.
www.muzeumbv.cz
 Březno u Chomutova
Poslední indiánské války
7. 7. 2012 (9.00) – 7. 7. 2012 Zveme vás na prožití
krásného dne s celou rodinou, po celý den doprovodný program, hlavním bodem programu je jezdecká bitva mezi indiány a kavalerií vedenou generálem Custerem v podání herce Václava Vydry.
www.8kavalerie.cz/
 Dětenice
Rytířské turnaje v Dětenicích
4. 7. 2012 – 26. 8. 2012 Každý den kromě pondělí
probíhají v červenci a v srpnu od 14 hodin rytířské
turnaje na ploše dětenického kolbiště o čest a slávu bojovníků. Rytíři v pravém brnění prohánějí své
mocné koně a přilbice na jejich hlavách se pestří
barevnými chocholy.
www.detenice.cz/
 Domažlice
Chodské slavnosti
10. 8. 2012 –12. 8. 2012 Vavřinecká pouť v Domažlicích je největší národopisná slavnost Chodska – dudáci a folklorní soubory z celé České republiky, jarmareční scéna, představení zahraničních souborů.
www.chodskeslavnosti.cz
 Doupě
Středověké hry na hradě Roštejně 2012
5. 7. 2012 10.00 – 7. 7. 2012 6. ročník tradičního
historizujícího programu na hradě Roštejně, který
bude letos trvat celé tři dny!
www.adinﬁnitum.cz
 Hradec nad Moravicí
Dětské prohlídky zámeckých interiérů
1. 7. 2012 11.00 – 26. 8. 2012 Prohlídky zámeckých
interiérů se zábavným výkladem zaměřeným na dětské návštěvníky. O víkendových dnech a svátcích.
www.zamek-hradec.cz
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 Karlovice
Slavnosti slámy – Slamák 2012
11. 8. 2012 – 31. 8. 2012 Pro celé rodiny jsou zde
připraveny napínavé soutěže na slámě. V průběhu
konání Slavností slámy je připraven i další doprovodný program, jako např. historická gotická bitva,
folkový slamák a jiné.
www.stastnazeme.cz
 Liberec
Festival Benátská noc 2012
27. 7. 2012 – 29. 7. 2012 – 20. ročník hudebního
festivalu, tentokrát v areálu Vesec u Liberce. Zahraničním headlinerem jubilejního ročníku Benátské
noci je kanadský zpěvák Bryan Adams! Dále vystoupí například Daniel Landa, Jarek Nohavica, Kabát, Mig 21, Mňága a Žďorp, No Name, Tomáš Klus
a mnoho dalších interpretů.
www.benatskanoc.cz
 Lipník nad Bečvou
Hefaiston na hradě Helfštýn
24. 8. 2012 – 26. 8. 2012 – 31. mezinárodní kovářské
setkání Hefaiston hostí již tradičně na konci srpna
hrad Helfštýn. Kováři budou pracovat pod širým
nebem na deseti pracovištích. Mnohá z jejich děl
pak zůstávají na hradě nebo ozdobí samotné město Lipník nad Bečvou, u kterého se hrad nachází.
www.mesto-lipnik.cz
 Moravská Třebová
Expedice středověk na zámku
Moravská Třebová
8. 6. 2012 – 16. 9. 2012 Výstava přibližující život
lidí ve středověku zábavnou a interaktivní formou.
Interaktivní exponáty vozové hradby, turnajového
koně, pranýř, kláda pro zločince, možnost vyzkoušet si středověké oblečení nebo zbroj. Interaktivní
výstava nejen pro malé, ale i velké.
www.zamekmoravskatrebova.cz
 Pelhřimov
Pelhřimovská pouť
25. 8. 2012 – 26. 8. 2012 Zájemci mohou vyzkoušet
rozličné zábavní atrakce. Na své si přijdou i mlsné jazýčky. Nechybí totiž ani osvědčené pouťové
speciality, mezi které patří například turecký med
nebo cukrová vata. Pouťové veselí v Pelhřimově
vyvrcholí v neděli.
www.pelhrimovsko.cz
 Plzeň
Pilsner fest 2012
31. 8. 2012 (16.00) – 1. 9. 2012 Kulturní festival
propojující umění a kulturu v užším slova smyslu
s kulturou pití piva a gastronomií. Dvoudenní festival nabídne desítky kapel nejrůznějších hudebních
žánrů.
www.prazdroj.cz

KAM za kulturou
 Praha
Výstava fotograﬁí Václava Havla
na Staroměstské radnici
15. 6. – 6. 7. 2012 Na Staroměstské radnici v Praze
si můžete prohlédnout fotografie Václava Havla,
z nichž mnohé nebyly dosud publikovány. Výstavu
pořádá ČTK jako vzpomínku na Václava Havla, od
jehož úmrtí uplyne 18. června půl roku.
www.ctk.cz/vystava-prezident-vaclav-havel
 Příkazy
Vaření domácího piva ve skanzenu Příkazy
7. 7. 2012 (9.00) – 7. 7. 2012 Na čepu Svatokopecké pivo (minipivovar Svatý Kopeček u Olomouce),
Moritz (minipivovar Olomouc) a Poutník (pivovar
Pelhřimov). Během dne diskuze na téma pivo, o surovinách potřebných pro výrobu a ochutnávka sladů. Domácí uzeniny z udírny zajištěny.
www.pivovarekmelicharek.estranky.cz
 Rožmberk nad Vltavou
Rožmberské nebe 2012
30. 6. 2012 (20.00) – 21. 9. 2012 Noční kostýmované prohlídky na hradě Rožmberk. V roce 2012
uvádíme příběh, který se zabývá životy některých
Rožmberků a Vítkovců.
www.kultur-kontakt.cz
 Strakonice
Mezinárodní dudácký festival
22. 8. 2012 – 26. 8. 2012 – 20. ročník dudáckého
festivalu – přehlídka domácích i zahraničních tanečních a hudebních souborů.
www.dudackyfestival.cz
 Špindlerův Mlýn
Mlynářovy toulky
7. 7. 2012 – 8. 7. 2012 Špindlerovský mlynář vás
srdečně zve do Špindlerova Mlýna v sobotu
7. července, kdy v 10.00 hodin proběhne slavnostní otevření Mlynářových okruhů. Čekají na
vás nově otevřené vycházkové cesty po Špindlerově Mlýně a celá řada doprovodných akcí, kde
nebude chybět hudba a bohatý program pro
děti i dospělé.
www.spindleruvmlyn.cz
 Šternberk
Muzejní noc
3. 8. 2012 (21.00) – 3. 8. 2012 Pro všechny děti, které
se nebojí tmy a mají rády dobrodružství, připravila
šternberská Expozice času speciální akci – Muzejní
noc. V pátek se otevřou brány muzea, ve kterém se
ztratil velký medvěd.
www.expozicecasu.cz
 Tábor
Housův Mlýn – husitské rodinné víkendy
3. 8. 2012 – 5. 8. 2012 Bratři a sestry! Kdož jste ještě
letos nepozdravil husity v Táboře, vezměte práčata,

psy, koně, kočky, drůbež a další příbuzenstvo, naložte do vozu a přijeďte pozdravit zbytek své husitské rodiny! Čekáme vás každý víkend, zábava pro
malé i velké připravena, jídla i pití dosti.
www.housuvmlyn.cz
 Velké Pavlovice
Velkopavlovické vinobraní 2012
31. 8. 2012 – 1. 9. 2012 Na vinobraní rázem podlehnete atmosféře dávných časů i dneška, ocitnete se
najednou mezi zrajícími hlavami vinohradů, v reji
pracovních červených krojů, pohltí vás hudba rozličných žánrů, zkrátka a dobře přijdou si zde na své
všichni.
www.velke-pavlovice.cz
 Vimperk
Léto pod Boubínem
červenec – srpen Vimperský kašpárek – každou
prázdninovou neděli pohádka pro děti
25. 8. 2012 Řemeslné trhy – trhy, zábava, pohoštění
18.–21. 9. 2012 NaturVision – 11. ročník filmového
festivalu o zvířatech a přírodě
Turistické informační středisko Vimperk
nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.vimperk.cz
 Vranov nad Dyjí
Na vlastní kůži středověkem
V. na hradě Cornštejn
23. 7. 2012 – 29. 7. 2012 Historií oživlý hrad Cornštejn vás láká na návštěvu a zhlédnutí historického
ležení, zbrojnice, střelnice a dobové krčmy. Přes
den vás čekají zábavné historické dílny pro děti
i dospělé a večer jsou připravena šermířská vystoupení, výcvik rytířského koně, tanec se psem a ohňová show.
www.bastyri.cz/cornstejn
 Zruč nad Sázavou
Zámekfest
5. 7. 2012 –6. 7. 2012 Osmý ročník hudebního festivalu v malebném prostředí zámku Zruč nad Sázavou.
www.zamekfest.cz
 Žamberk
Airshow Žamberk
29. 7. 2012 Na žambereckém letišti pro vás připravujeme tradiční Airshow. Můžete se těšit na
ukázky špičkové pilotáže letadel, kluzáků, vrtulníků a modelů. Pro děti připravujeme doprovodný
program plný her a soutěží s leteckou tematikou,
nebudou chybět stánky s občerstvením a parkoviště zdarma.
airshow.webnode.cz

Pomáda,
nestárnoucí love
story
Od 6. září 2012 v pražském
Divadle Kalich
ROZHOVOR S PRODUCENTEM
MICHALEM KOCOURKEM
Za bezmála 13letou historii Divadla Kalich
jste vyprodukoval celkem 9 původních českých muzikálů, Pomáda je váš první licenční
titul. Proč jste se rozhodl právě pro ni?
Některé z původních muzikálových titulů Divadla Kalich se velmi výrazně prosadily v zahraničí, a tak není divu, že po 13 letech fungování
divadla máme zájem zkusit také opačný úkol
a přivést na naše jeviště světový muzikál. Pomáda nám vyšla jako ideální volba s ohledem na
aktuální náladu diváků, jejich chuť se na muzikálu především bavit. Velkou roli samozřejmě
sehrál fakt, že jsem věděl, že mám v Jánu Ďurovčíkovi ideálního choreografa i režiséra, jenž
nastuduje tak náročnou taneční show na úrovni
plně srovnatelné s dalšími světovými produkcemi. A letošní čtyřicetiny Pomády plus pětatřicet
let od filmové premiéry, která si připomeneme
příští rok, byly atraktivní třešničkou na dortu.
Neměl jste obavy, že se u nás třeba nenajde
dost talentů na tak náročný titul?
Toho jsem se až tak nebál. Pomáda je o mladých
lidech a my jsme si na našich muzikálech Robin
Hood i Osmý světadíl ověřili, že tu je mnoho
mladých talentů všestranného zaměření, které
je pro opravdu kvalitní muzikálovou produkci
nezbytné. Do představení přinesou nejen suverénní pěvecké, taneční i herecké výkony. Přesně
to od nich divák očekává, přesně za takovým
zážitkem na muzikál přijde. Ostatně i čerstvé
výsledky konkurzů na Pomádu mi daly za pravdu. Už teď jsem si jistý, že sestavíme minimálně
tak silné obsazení jako na našem zatím posledním muzikálu Osmý světadíl. Ne-li silnější.

www.divadlokalich.cz
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Piráti písečných moří
V letech 1941 a 1942 se bojovalo také o Tobruk. Tehdy město
několikrát opakovaně ovládla britsko-australská nebo německo-italská strana. Věhlasu se tu dostalo obklíčeným australským
jednotkám, tzv. „pouštním krysám“, jak je nazvala německá propaganda.
Tyto jednotky v říjnu 1941 vystřídala mimo jiné polská Samostatná brigáda
karpatských střelců, které byl podřízen také 11. československý pěší prapor.
Jak známo, pro Čechoslováky to byla největší
válečná akce v severní Africe a na Blízkém východě.
Naši se ale objevili i v jednotkách LRDG Scorpion
(anglicky Long Range Desert Group, česky pouštní dálkové skupiny), což byly speciální průzkumné
a hlídkové jednotky podléhající britskému velení. U zrodu této legendární jednotky (1940) stáli
opravdoví znalci Západní pouště (což je poněkud
nešťastné označení Lybijské pouště), kteří mimo
jiné položili základy cestování motorovými vozidly
pouští. Tak vznikla jednotka dálkového průzkumu
a výpadů do týlu nepřítele, přezdívaná „Piráti písečných moří“. Její členové prokázali v bojových
akcích o nehostinný kus světa svou odvahu a mistrovství. Dostat se do jednotky nebylo vůbec snadné. Náročný výcvik vylučoval dobrodruhy, naopak
hledal skutečné muže, schopné přežít v poušti,
ovládat radiotechniku a komunikaci, demolice
a řízení vozidel v písečných dunách. Po prvních
úspěších se jednotka začala rozrůstat o další hlíd-

Pohodový výlet pro všechny
Řeklo by se, že Šumava je místo, kde šlapeme nahoru, pak hurá dolů, zase
nahoru a tak pořád dokola. Ale nemusí tomu tak být vždycky. Pro ty, kteří tak
aktivní být nemohou třeba kvůli malým dětem, nebo ti, kterým se právě jen
nechce, máme tip na pohodový výlet.

ky složené z Novozélanďanů, Britů, dobrovolníků,
bílých farmářů uvyklých životu v poušti, Indů a příslušníků francouzské cizinecké legie. Odtud se také
do jednotek Scorpion dostal i československý četař
Szanto. V bojových akcích (1940–1943) v Západní
poušti, kterým jistě přála také válečná fortuna, ale
především díky neobyčejným schopnostem vojáků, padlo pouhých 17 příslušníků LRDG Scorpion.
-lgs-

herný výhled na Povydří a Pootaví. Mimochodem,
je to přímo ideální místo na svačinku či zasloužený
odpočinek. Potom nás už čeká jen cesta zpět na
rozcestí U vodního zámku a odtud na další vyhlídku, tentokrát Klostermannovu, odkud budete mít
údolí Otavy jako na dlani. Vracet se budeme kolem
vodní nádrže zpět do Srní. Délka výletu je něco
málo přes 9 km, se střední obtížností, nicméně
vhodná i pro malé děti.
A co dodat závěrem? Snad jen na shledanou
u nás na Šumavě.

www.turisturaj.cz

Vydáme se totiž kolem Vchynicko-tetovského
plavebního kanálu. A proč právě sem? Protože plavební kanál vede krajinou tak, aby klesal či stoupal
(to podle toho, jdeme-li po, nebo proti jeho proudu) jen mírně, v opačném případě by totiž dřevo
tudy proplouvalo jen obtížně. Zmiňovaný kanál
obcházel nesplavný úsek Vydry pod Antýglem
v délce 13,6 km a spojoval řečiště Vydry s říčkou
Křemelná. Dnes slouží jeho část jako přívod vody
pro vodní elektrárnu na Čeňkově pile.
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Náš výlet začínáme v obci Srní, odkud se vydáme po žluté značce k rozcestí Plavební kanál. Tady
se napojíme na zelenou značku, která nás povede
v těsné blízkosti tohoto úžasného vodního díla až
k rozcestníku U Sedla (pozůstatky zaniklé obce
Sedlo). Odtud pokračujeme na rozcestí romanticky
označené jako U vodního zámku, což ale není nic
jiného než železobetonová věž sloužící jako místo
pro uzávěr vody do elektrárny na Čeňkově pile.
Pokračujeme dál na Sedelský vrch, odkud je nád-

KAM na výlet

Plzeň − rodinný výlet
pro mámu, tátu, děti…
Plzeň je známá jako hlavní město piva, ale zároveň také jako Evropské hlavní
město kultury 2015. Tato originální kombinace poskytuje mnoho možností, jak
si zde užít pohodový víkend s celou rodinou. Táta s mámou se přesvědčí, že pivo
a kultura mají v Plzni ten správný říz, a co děti? Ty si také mají kde hrát.
Kam za pivem
Letošní 170. výročí uvaření první várky
světoznámého ležáku oslavte netradičními
víkendovými prohlídkami „Za historií Pilsner
Urquell“ a „Pivovarem na formanském voze“.

Kam s dětmi
Děti by vám neodpustily, kdybyste s nimi
nenavštívili alespoň:
 Zoo Plzeň – 1700 druhů zvířat ve výbězích bez
mříží, www.zooplzen.cz

 Dinopark – modely dinosaurů ve skutečné
velikosti, www.dinopark.cz
 Techmania science center – špionem na
výstavě Top Secret! www.techmania.cz
 Muzeum loutek – do Plzně za Spejblem
a Hurvínkem, www.muzeumloutek.cz
 Podzemí – v labyrintu chodeb můžete pěkně
zabloudit, www.plzenskepodzemi.cz
 Plzeňská věž – kdo bude dřív nahoře na
nejvyšší kostelní věži v ČR? www.bip.cz

Kam za kulturou (náš tip)
červen-září Léto v Besedě
Cyklus akcí na zahradě Měšťanské besedy
www.mestanskabeseda.cz
červenec-srpen Léto v Prazdroji
28.6. – 23. 8. Pravidelný cyklus čtvrtečních koncertů na nádvoří pivovaru
www.prazdrojvisit.cz
23. 6. − 9. 9. Živá ulice
Multižánrový festival Živá ulice – Plzeňská setkání
přináší divadlo, hudbu i dětský program
www.zivaulice.cz
2. – 19. 7, 23. – 30. 7. Divadelní léto pod
plzeňským nebem
Díla světové klasiky na dvou open air scénách
www.divadelnileto.cz
31. 8. − 1. 9. Pilsner Fest − oslava plzeňských piv
Dny plné zábavy a plzeňského piva
www.pilsnerfest.cz
22. 9. Slunce ve skle
Festival minipivovarů v Plzni-Černicích
www.slunceveskle.cz
12.-16. 9. Divadlo 2012
20. mezinárodní divadelní festival
www.festivaldivadlo.cz

www.plzen.eu
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Gambrinus Aréna, pivovar Gambrinus

Prohlídka Za historií Pilsner Urquell

Za tajemstvím
zlatavého moku
Pivo je považováno za český národní nápoj, ale víte například, z čeho se vyrábí, jak
dlouho musí ležet nebo jak se má správně načepovat, aby vám chutnalo? Pokud
ne, vydejte se na prohlídku některého z českých pivovarů. Můžete je navštívit
každý den po celý rok a za každého počasí. Aktuální časy prohlídek zjistíte na
uvedených kontaktech.
Setkejte se s legendou Pilsner Urquell
Plzeň je přezdívaná hlavním městem piva.
A ne nadarmo. Pivo se zde vařilo už od dob jejího
založení na konci 13. století. Ale celosvětový věhlas
získalo pivo z Plzně až po vzniku Měšťanského pivovaru, dnešního Plzeňského Prazdroje. Zde byla
roku 1842 uvařena první várka piva, jak ho známe
dnes – řízný, lahodný, spodně kvašený ležák zlatavé barvy se sněhobílou pěnou. Věhlas plzeňského
piva se rychle rozšířil po celém světě a od té doby
se stalo inspirací pro více než dvě třetiny všech
světových piv s označením pils, pilsner či pilsener.
Přijďte se na vlastní oči podívat, jak vzniká
legenda. Prohlédnete si autentická místa pivovaru, kde se pivo vaří již od roku 1842. Navštívíte
srdce pivovaru – historickou a současnou varnu,
prohlédnete si moderní stáčírnu. Provedeme vás
unikátní expozicí surovin. Neodmyslitelným završením prohlídky jsou historické pivovarské sklepy,
v nichž, pokud jste starší 18 let, ochutnáte nefiltrované pivo Pilsner Urquell čepované přímo z dubových ležáckých sudů. Potěšte sebe či své blízké
originálním pivním dárkem, který můžete zakoupit
v dárkové prodejně přímo na nádvoří pivovaru.
A pokud už jste plzeňský pivovar navštívili, nenechte si letos ujít dvě speciální prohlídky, které
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Plzeňský Prazdroj přichystal ke svému 170. výročí.
Hraná prohlídka Za historií Pilsner Urquell bude
probíhat každý víkend ve vybraných časech až do
listopadu. Při druhé speciální prohlídce Pivovarem
na formanském povoze poznáte areály pivovarů
Prazdroj a Gambrinus ze zcela nové perspektivy:
z pravého formanského vozu. Tyto prohlídky budou probíhat pouze 14. 7., 4. 8, 8. 9.,13. 10. a 3. 11.

pokud se má pivo ošetřovat, čepovat a podávat
správně, není nic pro lajdáky ani nešiky. Každý si to
může vyzkoušet!
Prohlídková trasa Gambrinus byla na portále
Kudy z nudy vyhlášena nejpopulárnější aktivitou
Plzeňska loňského roku.
U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
tel.:+420 377 062 888
www.prazdrojvisit.cz

Za zábavou do pivovaru Gambrinus
V areálu Plzeňského Prazdroje najdete i druhý
známý plzeňský pivovar – Gambrinus. Čeká tu na
vás prohlídka nabitá akcí a zábavou. Poznáte suroviny, tradiční postupy a nejmodernější technologie.
Neopakovatelný zážitek si určitě odnesete z interaktivní Gambrinus Arény. Vydáte se na výlet do historie pivovaru. Dozvíte se tu, kdo se zasadil o obnovu
pivovaru, který byl během náletů v r. 1945 téměř
srovnán se zemí. Můžete si zkusit kopnout penaltu
na virtuální fotbalovou branku s mimořádně mrštným virtuálním brankářem nebo se v záři reflektorů
stanete kytaristou rockové skupiny.
A nejlepší nakonec. Zatímco budete moci
ochutnat, pokud už je vám 18 let, různé varianty
piva Gambrinus, opravdoví pivovarští profíci vám
prozradí, jak správně čepovat pivo. Ono to totiž,

Prožijte příběh piva
v Pivovarském muzeu v Plzni
Chcete se dozvědět o pivu úplně všechno?
Potom musíte zavítat do plzeňského Pivovarského
muzea. Původní právovárečný dům z 15. století,
ve kterém se muzeum nachází, dýchá atmosférou
středověku. Dozvíte se zde vše o výrobě, způsobu
podávání a pití piva od starověku do současnosti
a prohlédnete si prostory, které v historii sloužily
k výrobě piva – pozdně gotickou sladovnu, hvozd,
lednici, valečku, spilku či ležácké sklepy. Starší 18 let
se mohou těšit na ochutnávku piva Pilsner Urquell.
Veleslavínova 6, 304 97 Plzeň
tel.: +420 377 235 574
www.prazdrojvisit.cz

KAM na výlet

se seznámíte s jeho příběhem, poznáte jeho záliby,
dozvíte se mnohé z bohaté historie i současností
pivovaru a nahlédnete pod pokličku tajemství výrobního procesu piva Velkopopovický Kozel. Navíc
vás od letoška čeká řada nových expozic a zastavení. V historické varně z roku 1928 zjistíte, kdo
je tím správným českým fachmanem. V ležáckých
sklepech návštěvníci starší 18 let nově ochutnají
pivo Velkopopovický Kozel nefiltrovaný nebo jinou
variantu čepovanou z unikátního výčepu. Nově
zbudovaným tunelem s pivovodem dlouhým téměř 40 metrů se dostanete do budovy stáčírny
lahví a sudů s plně automatizovanými linkami, kde

se nacházejí rovněž expozice přibližující historii
pivních obalů, nakládky piva a exportu piva Velkopopovický Kozel i jeho úspěchy v zahraničí.
Samozřejmě nechybí setkání s živým maskotem pivovaru – kozlem Oldou, který se těší z nového výběhu.
Prohlídka končí v Návštěvnickém centru, jehož
součástí je i Kozlí obchod s novou kolekcí dárků
pro každého milovníka piva.
Ringhofferova 1
251 69 Velké Popovice
tel.: +420 323 683 425
www.pivovar.kozel.cz

Za nejoblíbenějším pivem
Moravy do Nošovic
Podle pohanského boha Radegasta byl pojmenován pivovar, který vyrostl v 60. letech minulého
století v obci Nošovice, sedm kilometrů východně
od Frýdku-Místku. Na prohlídce se na vlastní oči
přesvědčíte, že pivo Radegast se vaří v Nošovicích

Do Velkých Popovic za kozlem Oldou
Pivovar ve Velkých Popovicích patří u nás
nejen k nejznámějším a největším, ale také k nejkrásnějším. Na letošní sezonu připravil pivovar pro
návštěvníky spoustu novinek a prohlídku by si neměli nechat ujít ani ti, kteří pivovar v minulosti již
navštívili.
Pivovar nechal postavit v 70. letech 19. století
kousek do Prahy v malebné vesničce Velké Popovice baron František Ringhoffer, majitel zdejšího
panství, továrník a starosta Smíchova. Na prohlídce
Ochutnávka v ležáckých sklepech, pivovar Velké Popovice

Varna, pivovar Radegast

s láskou, podle tradičního receptu a z nejlepších
surovin. Letos na jaře prošla exkurzní trasa pivovarem významnou inovací. Můžete se těšit na velkoplošné obrazovky, zbrusu nové informační panely,
chodník a místnost v podobě sudu, ze které lze
nově nahlédnout do ležáckého sklepa. Seznámíte
se s příběhem sládka Jaromíra Franzla, který je otcem piva Radegast. Právě on mu vtiskl charakteristickou hořkost, které se v Nošovicích drží dodnes.
Zlatým hřebem prohlídky je ochutnávka správně
hořkého piva Radegast.
Pivovar Radegast, 739 09 Nošovice
tel: +420 558 602 566
www.pivovar.radegast.cz
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KAM píše recenze
Irena Obermannová

Jaroslav Beránek

Život je ples 1, 2

Britské galerie a muzea

NEJLEPŠÍ ČTENÍ Z EDICE ČT
Dvoudílný román Ireny Obermannové podle úspěšného stejnojmenného seriálu České televize o jedné z nejdiskutovanějších problematik dneška – stáří. Nejen o něm, ale hlavně o střetávání generací
vypráví autorka sice s humorem a nadhledem, ale
rozhodně se nevyhýbá vážným životním situacím.
Cena 299 Kč/1 díl, 224 stran/1 díl

Autor v knize seznamuje čtenáře s nejzajímavějšími a nejdůležitějšími výstavními
prostorami Spojeného
království, upozorňuje
na jedinečnost každé
z představovaných institucí, sleduje české
stopy v nich, vyzdvihuje krásu i účelnost
jejich architektonického řešení a v neposlední řadě
doplňuje i důležité informace, jak se do muzea či
galerie dostat a jaká je otevírací doba. Kniha je
nenahraditelným zdrojem inspirace pro návštěvu
britských uměleckých sbírek. Kromě toho autor
přibližuje i britskou kulturní politiku, díky níž je do
řady muzeí a galerií vstup zdarma.
Britské galerie a muzea jsou knižní podobou pořadu vysílaného v rámci Britského roku na ČRo 3
– Vltava.
Cena 299 Kč, 215 stran
Námi doporučovanou knihu můžete zakoupit
v Reprezentační prodejně Českého rozhlasu,
Vinohradská 12, Praha 2, v e-shopu www.radioservis-as.cz a v síti knihkupectví.

www.posazavi.com

ČESKY

POSÁZAVÍ
Nová brožura „Posázaví“ představuje památky,
turistické zajímavosti, kulturní a sportovní služby, ubytovací i restaurační zařízení v regionu.
K dostání je zdarma v informačních centrech a dalších turistických zařízeních v Posázaví i mimo ně.
Nechybí v ní informace o nejznámějších posázavských památkách, například hradu Český Šternberk, zámcích Konopiště a Jemniště, o významných turistických cílech, jakými jsou hora Blaník,
Vojenské historické muzeum v Lešanech nebo legendární trať Posázavský Pacifik.
Brožurka je zdarma, 42 stran
Námi doporučovanou brožuru můžete dostat
v informačních centrech a dalších turistických
zařízeních v Posázaví i mimo ně nebo si ji za poštovné můžete objednat na www.posazavi.com
nebo na adrese Posázaví, o. p. s., piaristická kolej, Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov.

Nejkrásnější horské silnice Slovenska

?

Víte, jak se jmenuje herečka, která si v seriálu
„Život je ples“ zahrála sestřičku Radku?
Pokud ano, napište nám do 15. 7. na adresu
redakce nebo na souteze@kampocesku.cz. Pro tři
autory správných odpovědí má Edice ČT připraveny
zajímavé publikace.

Ve kterém slovenském
městě je nejstarší, dodnes
funkční mincovna?
a) Kremnica
b) Žiar nad Hronom
c) Banská Štiavnica

S námi máte výběr!
Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní
síti nebo v internetovém knihkupectví České
televize www.ceskatelevize.cz/eshop.
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Čtvrté pokračování volné řady průvodců po horských silnicích
Evropy nás zavede k našim východním sousedům, na Slovensko.
Hornatá a lesnatá země, s malebnou přírodou a pestrou historií
každoročně
přiláká mnoho
návštěvníků
z České republiky.
Náš průvodce
si klade za cíl
cestu po silnicích
zpříjemnit
a přiblížit okolní
rázovitou krajinu
i její obyvatele.

Kč

289,-

www.kartografie.cz
Své odpovědi zasílejte do 15. srpna na adresu redakce nebo na e-mail: souteze@kampocesku.cz.
Tři správné odpovědi od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.
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Pozvánka do Sokolova
Sokolov leží v hornatém koutu
západních Čech, na soutoku řek Ohře
a Svatavy.
Výhodná poloha činí z města výchozí bránu
pro cesty do Slavkovského lesa i západní části Krušných hor. Současnost města si mnozí spojují s dolováním hnědého uhlí. Těžba této suroviny změnila významně atmosféru a tvář krajiny. Přesto ve
městě a okolí najdete řadu památek a přírodních
krás. Nabízíme vám procházku starým městem
a parkem se zámkem, návštěvu krajského muzea
či pohled na město z rozhledny Hard. Ve městě je
také široká nabídka pro milovníky kultury a sportu.
Sokolovské infocentrum
5. května 655, 356 01 Sokolov
tel.: +420 359 808 729, 714
e-mail: info@mdksokolov.cz
www.sokinfo.cz

NA VÝLETY
„PO ÈESKU“
s Václavem Žmolíkem
so–ne  13.10 h
Tipy na návštìvu zajímavých
míst a probíhající akce.

RADIOZURNAL.CZ
inzerce_zmolik_199x125,5.indd 2
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Reportáže

Kdo by to dokázal?
Psal se 21. červen 1895 a v Praze na Smíchově, v rodině majitele tiskárny, se narodil
později známý český kazatel, spisovatel, publicista, pacifista a sociální pracovník
Přemysl Pitter. Izraelský Jad Vašem jej za jeho celoživotní postoje v roce 1964
prohlásil Spravedlivým mezi národy.
Své dětství prožil na
Smíchově, absolvoval
tiskařskou školu v Lipsku
a v září 1912 po otcově
smrti převzal firmu. V roce
1914 vstoupil osmnáctiletý Pitter jako dobrovolník
do rakousko-uherské armády, ale válečné hrůzy
Přemysl Pitter
na frontách jím hluboce
otřásly. Dvakrát dezertoval, dvakrát byl odsouzen k smrti a dvakrát šťastnou náhodou unikl trestu. Vrátil se jako přesvědčený
a aktivní pacifista. Svůj zájem a péči věnoval nyní
hlavně mládeži. V roce 1933 založil na Žižkově tzv.
„Milíčův dům“, v němž zřídil ubytovnu pro opuštěné
a potřebné české děti. Pittrovi v jeho úsilí pomáhali
mimo jiné F. Krch, A. Pohorská, manželé Rottovi, J.
Šimsa nebo Švýcarka Olga Fierzová, která se později
stala věrnou spolupracovnicí i doživotní Pittrovou
družkou. Postupem času nalézaly v Milíčově domě
azyl také děti německých protifašistických exulantů.
Po okupaci země se Pitter staral i o židovské děti,
jejichž rodiče odvlekli nacisté do koncentračních
táborů. Kvůli této činnosti gestapo hrozilo Pittrovi zatčením, jemuž ale naštěstí unikl. V roce 1944
založil s Krchem ilegální Výbor křesťanské pomoci
židovským dětem, které za války ztratily své rodiče.
První hluboký otřes zažil Přemysl Pitter již
v prvních květnových dnech roku 1945 v Praze,
kdy byl svědkem sadistických násilností páchaných davem na německém obyvatelstvu. Ve svých
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šanci, že přežijí. Již 22. května převezl z terezínské
pevnosti dvaadvacet dětí do zámku v Olešovicích,
kde zřídil první ubytovnu. Další desítky a stovky
převážel pak do zámků v Kamenici, Štiříně, Lojkovicích a Ládví, ale tentokrát už nikoli jen děti německé, nýbrž i židovské sirotky, jejichž rodiče zahynuli v nacistických koncentračních táborech. Ve
společném soužití pomáhal Přemysl Pitter u svých
svěřenců humanitními ideály a láskou překonávat
rozdílnost osudů, vžité předsudky i vzájemnou nevraživost.
Po komunistickém převratu v únoru 1948 byl
Milíčův dům znárodněn a Pittrovi hrozily nucené
práce v uranových dolech. Spolu s Olgou se mu
však podařilo uprchnout do západního Německa,
kde oba pokračovali ve své činnosti až do roku
1962. Poté se přestěhovali do švýcarského Affoltern am Albis, založili několik podpůrných krajanských spolků a fondů a od roku 1962 vydávali
časopis Hovory s pisateli. Pittrovy zásluhy ocenili
zejména v Jeruzalémě, kde zvěčnili jeho jméno na
Hoře Paměti. V roce 1973 získal Pitter Záslužný kříž
I. třídy Spolkové republiky Německo, u příležitosti
80. narozenin čestný doktorát teologie curyšské
univerzity a v roce 1991obdržel in memoriam Řád
T. G. Masaryka od Václava Havla. Přemysl Pitter zemřel v Curychu 15. února 1976. Na jeho přání se

Po návratu z fronty 1918

Olga Fierzová

nekonal žádný obřad, jen jeho popel byl rozptýlen
na místním hřbitově.
Pro památník Terezín Luděk Sládek a Toman Brod
Foto z knihy Pavla Kosatíka „Sám proti zlu“, Paseka 2009
poznámkách napsal: „Nikdy nebyl náš národ tak
nesvobodný jako dnes, tak zotročený pomstychtivostí, ovládnutý temnými pudy a bezohledností.
Je snad hodno národa Husova a Masarykova, aby
své nepřátele upaloval zaživa a trýznil jejich ženy
a děti?“
Další krutá zkušenost čekala Pittra v Terezíně.
Bývalou gestapáckou věznici v Malé pevnosti přeměnily totiž československé úřady na internační
tábor pro Němce a soustředily sem i množství německých dětí. Jakmile se Pitter dozvěděl o tomto
táboře, vydal se ihned do Terezína. Ke svému zděšení zjistil, do jakých hrůzných poměrů byli tito
pováleční vězňové – včetně dětí – uvrženi. Pitter
se rozhodl pomoci alespoň těm dětem, které měly

www.pamatnik-terezin.cz

Milíčův dům
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Pozvánka do Loun
na Letní lounské
vábení

Krásné letní dny
v historických Litoměřicích

Přijměte pozvání na letní městské slavnosti v Lounech – 9. ročník Letního
lounského vábení, které se koná 17.–19. srpna 2012. Můžete se těšit na směsici
hudby, divadla, sportu, zážitků – a to vše v historickém centru města Louny.
Pátek 17. srpna
– Tleskač
– Wohnout
– lampionový průvod
– slavnostní OHŇOSTROJ u řeky Ohře s doprovodnou hudbou

Sobota 18. srpna
– Alžběta Kolečkářová
– Gipsy.cz
– Krausberry
– Abraxas
– Ivan Mládek & Banjoband
– turistika
– volejbalový turnaj
– turnaj v házené
– Den otevřených dveří letiště na Rané u Loun
– závody dračích lodí
– dětský koutek – malování na chodnících,
keramické práce
– Oslava řeky Ohře v podání divadla Mazec

Neděle 19. srpna
– rybářské závody
– „Voříškiáda“
– fotbalový turnaj starších žáků
– basketbalový turnaj smíšených družstev
– Cimbál Čtyřlístek
– divadelní hra o událostech roku 1813 – v podání D. A. Bezevšeho a Romana Skamene

– hudební happening začínajících kapel
– vypuštění nebeských luceren
– promítání filmu
Po celou dobu konání Letního lounského vábení
budou otevřeny historické uličky v okolí chrámu
sv. Mikuláše. Vstup zdarma – změna programu
vyhrazena.
Bližší informace na www.lounskevabeni.cz.
Město Louny
Mírové náměstí 35, Louny
tel.: +420 415 621 102
e-mail: info@mulouny.cz
www.mulouny.cz/infocentrum

Za historií, horami, vínem a vodou se
vůbec nemusíte vydávat daleko. Proč
jezdit do zahraničí, když máme doma
tolik krásných míst? Jedním z nich jsou
Litoměřice. Královské město ležící na
soutoku řek Labe a Ohře, obklopené
kopci Českého středohoří a nacházející
se v jedné z nejseverněji položených
vinařských oblastí v Evropě.
Právě milovníci vína si přijdou na své v litoměřickém hradu. Zde mohou navštívit expozici českého vinařství a dozvědět se zajímavé podrobnosti
o pěstování vína v regionu. Samozřejmě, že je zde
i možnost místní vína také ochutnat a zakoupit.
V září se pak v Litoměřicích víno oslavuje, a to během tradičního vinobraní. Milovníci historie si jistě
rádi město prohlédnou z ptačí perspektivy – z unikátní věže Kalich – nebo z výšky ještě větší, z věže
katedrály sv. Štěpána na Dómském vrchu. Sportovci ocení výlet na horských kolech okolními kopci,
ti méně zdatní pak použijí Labskou stezku, která
lemuje řeku Labe od pramene až do Německa. Pro
děti bude jistě zážitkem plavba na lodi Porta Bohemica, na jejíž palubu je možné si vzít i jízdní kolo.
Pokud jsou vaše děti tvořivé, mohou si zkusit samy
vyrobit ruční papír v místní Dílně ručního papíru.
V blízkém okolí Litoměřic se pak nachází spousta
zajímavých hradů a zámků, které zaujmou nejen
dětské návštěvníky. A pokud budete po tom všem
unaveni, stačí se posadit ke kávě v některé z litoměřických kavárniček či restaurací a vnímat atmosféru cenných historických památek, které nám
naši předci v Litoměřicích odkázali.
Na návštěvu Litoměřic jeden den nestačí!
Centrum cestovního ruchu Litoměřice
Mírové náměstí 16/8a
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 732 440
e-mail: info@litomerice-info.cz
www.litomerice-info.cz
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Safari i moře – ideální rodinná
dovolená v Chomutově
Chomutov je město, které vás vždy příjemně překvapí. A na co se turisté u nás
mohou těšit? Například na safari, „Mrtvé moře“, ale také na nejdelší údolí
Krušných hor.
Safari v srdci Evropy –
Podkrušnohorský zoopark
Svou rozlohou je největším v ČR a specializuje
se na chov zvířat Eurasie. Děti nadchne projížďka
lokálkou Amálka a lanové centrum Lanáček, kde
mohou v korunách stromů využít inspiraci z nedalekého výběhu opic. Komentované krmení zvířat
si nenechá ujít žádný z návštěvníků a nejinak je

to i se Safari expresem. Pozorovat zblízka zubry,
muflony či pratury je opravdový zážitek. Pro děti je
navíc v srpnu připraveno noční Pohádkové safari.

České „Mrtvé moře“
Ideální způsob, jak si užít léta, je na Kamencovém jezeře. Je tu čistá voda díky kamenci, který
nedovolí život žádným drobným organismům, písečné
pláže, mola i travnaté břehy
se stinnými místy pod stromy.
Děti ocení brouzdaliště s nafukovacími atrakcemi, sportovci
různá hřiště, půjčovnu loděk či
vodní vlek s dráhou nově osazenou zajímavými překážkami.
Novinkou je i škola potápění
s ponorem do jezerních hlubin. Pokud se na jezeře ubytujete, a to buď v malebné chatce,
pod stanem nebo v hotelu Golf

Mostecký hrad Hněvín – místo, kde byl
vězněn alchymista Edward Kelley
Mostecký hrad Hněvín, stojící na kopci stejného jména, je dominantou
severočeského města Mostu. Jde o repliku z přelomu a 19. a 20. století, která
věrně kopíruje hrad, jenž zde stával od poloviny 13. až do poloviny 17. století,
kdy jej sami obyvatelé Mostu nechali zbořit. Ještě předtím se však stačil proslavit
nedobrovolným pobytem slavného alchymisty magistra Edwarda Kelleyho.
Edward Kelley, původem Angličan, přišel v roce
1584 do Prahy, kde vstoupil jako alchymista do služeb císaře Rudolfa II. Rychle zaujal přední místo
mezi císařovými dvořany a později byl dokonce povýšen do šlechtického stavu. Již v té době poznal
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Most i hrad Hněvín, neboť zde žila jeho krajanka
Johana Westonová, která se stala jeho manželkou.
V roce 1591 však přišel náhlý pád. Kelley porušil
císařův zákaz a během souboje zabil dvorního úředníka Hunklera. Císař jej proto dal zatknout a uvěz-

Club, a strávíte zde více dní, můžete absolvovat
i týdenní potápěčský kurz. O kulturní zážitky se
vám postará přilehlé letní kino či jen pár desítek
metrů vzdálené moderní 3D kino.

Nejdelší údolí Krušných hor
Chcete si řádně protáhnout svaly? Potom se
vydejte do Bezručova údolí – jedné z nejdelších,
nejhlubších a nejmalebnějších dolin Krušných hor.
Vede jím cyklostezka, kterou hojně využívají vedle
cyklistů i in-line bruslaři. Pěší si nenechají ujít naučnou stezku. A znavení výletníci se mohou občerstvit nebo i ubytovat v penzionu První mlýn.
www.eChomutov.cz

nit na hradě Křivoklát. Odtud se neúspěšně pokusil uprchnout, těžce se zranil a přišel o nohu. Bylo
rozhodnuto, že svůj trest si odpyká v bezpečnějším
vězení, tedy na mosteckém hradě Hněvíně. Přesto se
i odtud pokusil s pomocí své manželky uprchnout.
Jeho druhý pokus však opět skončil neúspěchem,
neboť si zlomil i zdravou nohu. Odmítl dožít své dny
jako mrzák, proto si nakonec vzal život.
Ještě před smrtí město i hrad proklel a prorokoval jim, že za příkoří, kterých se mu zde dostalo,
mají být srovnány se zemí. Obě jeho hrozby byly
nakonec naplněny, byť hrad i město později jako
bájný Fénix vstaly z popela, větší a slavnější než
kdy předtím.
www.mesto-most.cz
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Opět vyplouváme
– lodní doprava na Labi 2012

Loď Porta Bohemica 1
I v letošním roce vypluje na pravidelné plavby loď
Porta Bohemica 1. Tato gastronomická loď vyráží
na trasu Litoměřice – Lovosice –Velké Žernoseky
– Dolní Zálezly/Církvice – Ústí nad Labem-Vaňov
a zpět každý pátek v červnu, a o prázdninových
měsících pak každou středu a sobotu. Jízdní řád
naleznete na: www.osobni-lod.cz

Chrám chmele a piva

Každou neděli loď Marie vyplouvá za velmi výhodné
ceny na svou pravidelnou linkovou plavbu na trase
Ústí nad Labem/ Vaňov – Dolní Zálezly – Církvice –
Velké Žernoseky – Píšťany a zpět. Plavbu lodí doporučujeme rodinám s dětmi, v kombinaci s kratším cyklo
nebo pěším výletem za turistickými cíli na Ústecku.
Upozornění!!! Loď Marie zajišťuje linkovou dopravu, nejedná se o tradiční výletní loď, kapacita lodi
je 35 osob. Na lodi je zajištěn prodej základního
občerstvení. Na lodi není WC.
Více informací a rezervace na
www.amjirousek.cz/lod.html
Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1
info.stredisko@mag-ul.cz
tel.: 475 271 700
www.usti-nad-labem.cz

Zábavný i poučný komplex, který svými kořeny sahá do tradice světoznámého chmelařského
regionu na severu Čech, nabízí prohlídku, která
zaujme snad každého. Najdete tu program vhodný
pro všechny věkové kategorie, a chcete-li odhalit
tajemství pěstování chmele a vaření dobrého piva,
pak je určen právě vám.
Restaurant U Orloje, jenž je součástí areálu
Chrám chmele a piva, je vhodný k oddechu i načerpání energie. Uvnitř najdete malý pivovar, kde
můžete sledovat, jak se vaří pivo tradičním českým
způsobem z místních surovin.
Chmelařské muzeum Žatec je rovněž součástí areálu Chrámu chmele a piva. Na ploše 4 000 m²
projdete největší expozici svého druhu na světě,
která zachycuje vývoj chmelařství od raného středověku až do současnosti.
tel.: +420 415 211 610
www.chchp.cz

Prázdninová linková doprava
a přívoz lodí Marie
Pro rok 2012 je také připravena řada novinek!
O prázdninách můžete každou sobotu využít přívoz lodí Marie mezi Církvicemi a Dolními Zálezly,
který navazuje na jízdní řád výletní lodi Porta Bohemica1.

Pěšky či na kole za přírodou a tradicemi Krušných hor
Už jste začali přemýšlet o tom, kam letos vyrazíte na dovolenou? Pokud jste příznivci aktivního pohybu,
nevyhledáváte masovost a rádi se podíváte i k sousedům, pak jsou pro vás Krušné hory jako stvořené.
Nezapomeňte si přibalit pohodlnou turistickou obuv a kolo. Pěší turisté by neměli vynechat
túru ke skalním Sfingám u Měděnce, k Novodomskému rašeliništi, na rozhlednu Jeřabina, k přírodní
rezervaci Černý rybník či podél Flájského plavebního kanálu. Zážitek slibuje i svezení lanovkou na
Komáří vížku, která v květnu oslavila své 60. výročí.
Využijte také možnosti nahlédnout k našim západním sousedům – bezprostředně podél hranic vede

značená hřebenová trasa, která splňuje přísná kritéria pro certifikaci a procházka po ní je nezapomenutelným zážitkem.
Těm, kteří raději osedlají kolo, doporučujeme
Krušnohorskou magistrálu, která protíná celý hřeben Krušných hor od Chebu na západě až po Děčínský Sněžník na východě. Trasa je vedena převážně přírodním terénem. Své úseky si najdou rodiny
s dětmi i výkonnostní sportovci.
Sfingy u Měděnce

A pokud budete po sportovním výkonu unaveni, co takhle vyzkoušet stará krušnohorská řemesla? Za návštěvu stojí také muzeum v nedaleké Nové
Vsi v Horách, které dokumentuje, jak se kdysi žilo
v Krušných horách. Největší pozornost je zde věnována výrobě dřevěných hraček, které Krušné hory
proslavily daleko za hranicemi. Poznejte tradice,
které jsou neodmyslitelně spjaty s tímto pohořím.
Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.
Klíny 61, 436 01 Litvínov
tel.: +420 702 036 944
e-mail: info@krusne-hory.org
www.krusne-hory.org
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Křehká krása, vybroušená chuť
Liberecký kraj si pro rok 2012 vybral motto své prezentace na poli cestovního ruchu „Liberecký kraj – křehká krása,
vybroušená chuť“. Chceme návštěvníkům dokázat, že u nás tradice jako sklářství, bižuterní výroba či pivovarnictví stále žije.
Pro tuto příležitost byla vydána mapa pivovarů a brožura
„Za skleněným zážitkem“, kde se
návštěvníci dozvědí o možnosti
„aktivně“ si vyzkoušet sklářskou
či bižuterní výrobu.
Vyvrcholením tohoto tématu bude výstava s názvem
Křehká krása, vybroušená chuť
připravená na víkend 24.–26. 8.
v Eurocentru v Jablonci nad
Nisou. Cílem je ukázat spojení
bižuterie, skla, pivovarů, uměleckých spolků, módních přehlídek
či řemeslných dílen jako vhodný
nástroj zážitkové turistiky. Tváří celé výstavy jsou Miss Liberec 2012.
Celá akce se koná ve spolupráci s městy Jablonec nad
Nisou a Liberec, Preciosou, a. s.,
Eurocentrem Jablonec nad Nisou, Svazem výrobců skla a bižuterie, Okresní hospodářskou
komorou v Jablonci nad Nisou,
Jabloneckým kulturním a informačním centrem, Muzeem skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou,
Sundiskem a Českou centrálou
cestovního ruchu CzechTourism.
Právě spojení s CzechTourism
a módní návrhářkou Janou Berg
odstartuje další sklářskou celorepublikovou akci Glassart Festival. Kromě rozsáhlé společné
kampaně pro letní období budou pro návštěvníky připraveny
i zážitkové tipy na výlety, které
budou během letních měsíců
volně ke stažení v *pdf souborech na www.liberecky-kraj.cz.
Sklářská muzea v kraji se navíc zapojí do tzv. společné vstupenky vydané u této příležitosti.
Návštěvník získá zvýhodněné
vstupné či jinou formu bonusu
a za nasbírání určitého počtu
razítek z jednotlivých muzeí postoupí do slosování o sklářský či
bižuterní výrobek.
Sledujte www.liberecky-kraj.cz a dozvíte se více.

www.liberecky-kraj.cz
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Hrady a zámky
v Libereckém kraji
vás zvou

Státní zámek SYCHROV

Státní hrad BEZDĚZ

Státní hrad TROSKY

tel.: +420 487 873 131, +420 606 649 807
www.hrad-bezdez.eu

Státní hrad a zámek FRÝDLANT
Posledními vlastníky hradu, rozšířeného v 16. století o renesanční zámek, byli Clam-Gallasové, kteří
hrad již od roku 1801 zpřístupnili veřejnosti. K vidění jsou interiéry hradu (upomínky na Albrechta
z Valdštejna, rytířský sál atd.) i zámku (reprezentační místnosti, dámské a pánské pokoje, koupelna,
kuchyně).
tel.: +420 482 312 130
www.zamek-frydlant.cz

Státní hrad GRABŠTEJN
Hrad Grabštejn byl založen ve 13. století. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen gotické hradní
sklepení, ale i pokoje zařízené historickým nábytkem, obrazy a dalšími doplňky. Klenotem prohlídky je renesanční kaple sv. Barbory s bohatou malířskou výzdobou ze 16. století. Novinkou pro letošní
sezonu je byt nadlesního. Hrad Grabštejn je zapojen do projektu Otevřte 13. komnatu – od května
návštěvníky čekají speciální prohlídky se sv. Barbo-

Státní hrad BEZDĚZ
Státní zámek LEMBERK

tel.: +420 482 416 011, www.zamek-sychrov.cz

rou a možnost sbírání klíčů od tajuplné komnaty
(více na www.otevrte13komnatu.cz).
tel.: +420 482 724 301
www.hrad-grabstejn.cz

Státní zámek HRUBÝ ROHOZEC
Čtyřkřídlý zámek s bohatým stavebním vývojem
nabízí návštěvníkům přes dvacet místností. Zařízení interiérů se dochovalo se všemi detaily. Mezi
nejkrásnější prostory zámku patří knihovna a novogotická jídelna. Můžete se také těšit na dětské
pokoje hraběcích synů, z novinek na orientální
salon a na lokajnu. K zámku přiléhá anglický park.
tel.: +420 481 321 012
www.hruby-rohozec.eu

Státní zámek LEMBERK
Architektonickou chloubou zámku je nádvoří,
jehož stěny jsou pokryty bohatou raně barokní
štukovou výzdobou. Uvnitř zámku se největší pozornosti těší kaple, sál s renesančním kazetovým
stropem, vrchnostenská kancelář s trezorem z počátku 19. století a černá kuchyně. V blízkosti zámku
je barokní zahrada a také tzv. Zdislavina studánka.
V letošním roce slaví zámek Lemberk 20 let od znovuzpřístupnění veřejnosti, a můžete se proto těšit
na řadu prohlídek běžně nepřístupných prostor
a na doprovodné kulturní akce.
tel.: +420 487 762 305
www.zamek-lemberk.cz

Státní hrad a zámek FRÝDLANT
Státní zámek SYCHROV

Státní hrad GRABŠTEJN
Státní hrad TROSKY

Zřícenina gotického hradu je jedním ze symbolů
Českého ráje. Při prohlídce se návštěvníci seznámí s historií Trosek a mohou vystoupat na hradní
věž Babu či na vyhlídku pod věží Panna. V červenci
a srpnu hrad nabízí i příležitostné ukázky chovu
a výcviku dravých ptáků.
tel.: 420 481 313 925
www.hrad-trosky.eu

Státní zámek ZÁKUPY
Rozlehlý zámek sloužil jako letní rezidence odstoupivšího rakouského císaře Ferdinanda V. Při
prohlídce lze spatřit nejen apartmá císaře a císařovny, ale i kapli, v níž se r. 1900 oženil následník
rakousko-uherského trůnu František Ferdinand
d´Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. V zámeckém
příkopu je chován medvěd brtník, při zámku je
také francouzská zahrada a anglický park. Během
prázdnin denně mimo pondělí dětské prohlídky
s princeznou.
tel.: 420 487 857 278, www.zamek-zakupy.cz

?

Víte, který významný romantický český malíř
je autorem nástropních maleb na Zákupech?
Pokud ano, napište
nám do 15. 7. na adresu redakce nebo na
souteze@kampocesku.cz. Pro tři autory správných
odpovědí má NPÚ Liberec připraveny zajímavé ceny.

Státní zámek HRUBÝ ROHOZEC
Státní zámek ZÁKUPY

Foto: archiv NPÚ

Hrad Bezděz je jednou z našich nejvýznamnějších
gotických památek. Návštěvníci si mohou prohlédnout královský palác s unikátní kaplí a množstvím
gotických architektonických detailů, purkrabský
palác i další části hradu. Přístupná je také Velká věž
s rytířskou síní v nejvyšším podlaží.

Součástí prohlídky novogotického zámku je kaple
Nanebevzetí Panny Marie, královské apartmá, pánské a dámské apartmá či zámecká knihovna a jídelna. Pokoje jsou zařízeny původním nábytkem.
V zámeckém areálu je i rozsáhlý anglický park;
příjemné občerstvení při procházce parkem nabízí
kavárna v bývalé oranžérii. Během prázdnin denně
dětské prohlídky s princeznou.

www.kampocesku.cz
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Máchovo jezero, tak jak ho neznáte

Jizerské noviny
– váš průvodce
Plánujete prožít aktivní dovolenou
plnou zážitků? Nebo třeba příjemný
víkend v tichu a zeleni Jizerských hor?
Inspiraci pro tipy na výlety za zážitky
a poznáním můžete načerpat v našich
letních Jizerských novinách s bohatou
přílohou kalendáře akcí.

LIBERECKO

»

JABLONECKO

|

NEPRODEJNÉ –
ZDARMA

Foto Vladimir Reichert

LÉTO 2012

Máchovo jezero zná každý jako místo rekreace u vody. Málokdo však tuší, že se
v jeho blízkosti nachází řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Vydejte se s námi na exkurzi s odborným výkladem a objevte svět organismů,
které žijí v mokřadech a zátokách Máchova jezera.

ČESKY

FRÝDLANTSKO TANVALDSKO

v Doksech (za železničním přejezdem), pondělí
10 hod., před informačním centrem ve Starých Splavech. Při objednávce exkurze do NPP Swamp na jiný
termín nebo na jinou lokalitu účtujeme poplatek
50 Kč / 1 osobu (zahrnuje: lektorné).
Více informací o exkurzích naleznete na www.
opsmachovojezero.cz, nebo na kontaktu: Lenka Trajerová, mobil: 773 800 283, e-mail: trajerova@opsmachovojezero.cz
Projekt je podpořen z Grantového fondu Libereckého kraje 2012.

Liberec 2012 – město
sportu
Liberec je po Praze druhým českým městem,
které zařadila Asociace evropských měst
sportu mezi sportovní města evropského
významu. Titul Evropské město sportu se
uděluje od roku 2001, takovým městem však
může být jen evropská metropole s více než
půl milionem obyvatel – letos tento titul nese
turecký Istanbul. Ocenění v kategorii menších
měst získal spolu s Libercem například britský
Preston nebo italská Florencie.

» Katalog bižuterních
a sklářských firem

Sklářství a výroba bižuterie jsou s Jizerskými
horami spjaté již od dávných dob. Poptávka
po „jizerském stříbře“ trvá, byl proto vydán
nový Katalog bižuterních a sklářských firem
Jablonecka a Železnobrodska. Tištěná verze je
k dispozici v místních informačních centrech,
elektronická na www.jablonec.com.

» Špitálek ve Frýdlantu
Budova památkově chráněného objektu bývalého špitálu – dvoupodlažní barokní stavba –
byla zrekonstruována. V jejím přízemí vznikla
moderní interaktivní expozice, která ukazuje
stavební vývoj historického středu města a
náměstí, řemeslnou dovednost obyvatel i
historii a poslání samotného Špitálku.

» Harrachovská sklárna
slaví 300 let

Sklárna v Harrachově je nejstarší soukromou
sklárnou v Čechách. Byla založena před rokem
1712 na jilemnickém panství hrabat Harrachů. Dodnes se zde zachoval tradiční způsob
výroby a i dnes se může chlubit unikátní 100
let starou historickou brusírnou skla poháněnou transmisemi a vodní turbínou. K uctění
tradice jsou na léto připraveny bohaté oslavy.

Léto vstává brzy, udělejme to taky tak. Za časného rána se dá vidět
spousta věcí, které obyčejný smrtelník nikdy neuvidí. Třeba pavučina
nebo stéblo chundelaté trávy s kapkami rosy, které vypadají jako ty
nejvzácnější klenoty. Co vypadají, ony jsou!
My, lidé 21. století, bychom měli vědět, že největším bohatstvím,
které Jizerské hory skrývají, není zlato a drahokamy, ale voda.
A v každé kapce – zavěšené na síť pavučiny, na chmýří trávy – se to
bohatství zračí.
Pravou pokladnicí pak jsou rašeliniště. Těch kapiček co je tam ukryto!
Představte si, že mech rašeliník, který je tu hlavní rostlinou, si
dokonce pořídil kapsičky, do kterých tu vodu schovává. A to zdaleka
není jeho jediná zvláštnost. Je to také rostlina, která pokrývá největší
plochu zemského povrchu, a dá se používat jako palivo, hnojivo i lék.
Ale na rašeliništích neroste jenom rašeliník. Roste tam spousta
dalších rostlin a některé jsou hodně zvláštní a rostou právě a zrovna
jenom tady. Rosnatku okrouhlolistou asi znáte, to je ta, co si jídelníček vylepšuje hmyzem, jenže pak tu roste ještě rosnatka prostřední,
která je moc a moc vzácná a vyskytuje se jenom na polské straně
Jizerek. A kdyby ty rostlinky nebyly zajímavé už jenom tím, jak jsou
vzácné a zvláštní, jsou tu ještě jejich jména, která jsou naprosto

úžasná. Někdy bych řekla, že by to mohla být i jména vhodná pro
rašeliništní víly. Jen zkuste zavřít oči a představovat si, jak asi vypadá
blatnice bahenní, kyhanka sivolistá, šícha černá nebo zdrojovka
potoční.
Jako rytíři s bílými chocholy dohlížejí suchopýr pochvatý a suchopýr úzkolistý na to, aby nikdo nerušil klid rašelinišť. Jejich menší
příbuzný – suchopýrek trsnatý – jim tu parádu závidí, ale kdyby něj
nebylo, nebarvil by první mrazík otevřené vrcholové partie krásnou
hnědavě rezavou barvou.
I orchideje tu najdete. Jsou sice trochu skromnější, než ty, které můžeme potkat třeba v liberecké botanické zahradě, ale stejně krásné.
A jmenují se prstnatec plamatý a prstnatec Fuchsův.
Rostliny, které tu rostou, cestovaly mnohdy přes celé kontinenty,
než našly svůj domov právě tady v Jizerkách. A taková plavuň pučivá
nebo plavuňka zaplavovaná se sem vypravily dokonce napříč časem
z dávných prvohor.
Prostě – rašeliniště Jizerských hor jsou pozoruhodným světem, který
si zasluhuje, abychom se ho snažili poznat, chránit a milovat.
Klára Hoffmanová

www.jizerky.cz

Jizerské noviny získáte zdarma na pultech informačních center turistického regionu Liberecko,
Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko nebo si je
můžete přečíst na našich stránkách www.jizerky.
cz. Vyberete si v nich z pohledu pěšího turisty, milovníka koní i cyklisty. Vyzkoušejte Singltrek pod
Smrkem, což je síť rekreačních stezek pro cyklisty.
Neuniknou vám zajímavá muzea, sklářské expozice a rozhledny, stejně jako výlety „Zubačkou“, vlakem či vzduchem. Nechybějí tolik důležité jízdní
řády, půjčovny sportovního vybavení, mapy, tipy
na adrenalinová dobrodružství, putování kolem
řek i koupání. Ale najdete tu i poučení, zábavu
a rozptýlení.
Přejeme všem krásné léto a na shledanou v Jizerských horách, kde bude váš pobyt opravdový
a plný zážitků.
Jizerské hory – turistický region Liberecko,
Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko
info@jizerky.cz
www.jizerky.cz

Vedle exkurzí do NPP Swamp po břehu Máchova
jezera nabízíme prohlídku Poselského a Mariánského
rybníka, návštěvu Bezdězu a Podbezdězí, Břehyňského rybníka a Malé a Velké Bukové. Exkurze do některých lokalit lze po dohodě spojovat a kombinovat.
Exkurze se konají od 1. července do 10. září. Každou neděli a pondělí je účast na exkurzi zdarma
– platí pouze pro exkurze do NPP Swamp.
Start exkurzí do NPP Swamp: neděle 10 hod.,
altánek u centrálního parkoviště Máchova jezera

Také můžete navštívit Muzeum Čtyřlístek – Doksy
(knihovna), www.doksy.com
www.ceskolipsko.info

02725Éþ.(0$&<./2%86(0
SRþHVNpPVWŐHGRKRŐtD3RGŐLSVNX
Letošní turistická sezóna nabízí pro návštěvníky
a milovníky Českého středohoří a Podřipska mnoho způsobů vyžití – aktivní turistiku, cykloturistiku, relaxaci, návštěvu památek a spoustu dalšího.
Kouzlo historických památek, samotných krás
přírody, či zajímavostí, umocní samozřejmě také
způsob cestování za nimi.
Ať už se rozhodneme pro železniční, silniční
či vodní dopravu, máme z čeho vybírat. Pro výlety a cestování se v této destinaci nabízí například již tradiční a známý Podřipský motoráček,
dále Cyklobus i pro pěší do Českého středohoří,
lodní doprava prostřednictvím Porta Bohemica I
a nově také Středohorský motoráček. Všechny
tyto produkty mají pravidelné jízdní řády, které
jsou vzájemně časově propojené, čímž vzniká
velké množství příležitostí k výletům a cestování
Podřipskem a Českým středohořím.
Podřipský motoráček jsme měli možnost
vyzkoušet již v roce 2010, kdy poprvé příležitostně projel po zrušené trati zvané Budyňka, vedoucí z Roudnice nad Labem do Libochovic. V loň-

ském roce se tento motoráček těšil velkému zájmu
a dočkal se pravidelného jízdního řádu. Ani letos
tomu nebude jinak. Trať Budyňka opět ožije, a to
každou prázdninovou sobotu a neděli! V sobotu
zaveze zájemce do lokalit v trase Roudnice nad
Labem – Libochovice – Litoměřice, v neděli pak
v trase Roudnice nad Labem – Libochovice – Louny.

Cyklobus se svým pravidelným jízdním
řádem pro červen, prázdniny a část září, je
připraven a pro letošní sezónu o několik zastávek
rozšířen. Letošní novinkou je také dopravní návaznost pro lázeňské hosty z Lázní Mšené a propojení
cyklisty i bruslaři velmi oblíbenou trasu mezi Horními Počaply a Mělníkem.
Pro další inspiraci doporučujeme hledat:
Výlet na každý den
www.stredohori-podripsko.cz
tel.: 474 774 666, 474 774 667
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Není výlet jako výlet

Restaurace Peřeje

Znáte ten pocit, když vám leze na nervy nějaké rozmazlené „to“, navíc když dělá
přesně to, co mu říkáte, aby to nedělalo? Pak už se jen modlíte, ať je konečně klid,
ať je ticho, ať už si „to“ vyzvedne máma a taky si trochu užije. Znáte to? Nebojte se,
nejste sami, jsou nás miliony. Ale přiznejme si, bez nich by byl život pěkná nuda.
V mém případě se jedná o desetiletého bratrance Kubu, který je mi takřka bratrem a já jemu
sestrou. Ale to, jak mě má rád, dává najevo svérázným způsobem. Například na mě ve městě zakřičí
„hej, ty zelená obludo“, čímž sice potěší celé náměstí, ale já bych nejraději odešla kanálem. Už od
jeho mládí jsem věděla, že nad jeho hlavu svatozář
rozhodně nepatří. Ze školky jsem ho musela doslova tahat. On totiž než aby šel se mnou domů, tak
raději zabořil hlavu do sněhu. Nebo onehdy, když
jsme šli přes park u nemocnice, vylezl na větev
jednoho z okrasných
keřů a zlomil ji. Hanba
mě fackovala, chápete,
v nemocničním parku.
Pak vypadáte jako vandal, ale doma jen slyšíte
„máš ho hlídat“! Jak něco
takového ale uhlídat? To
je zkrátka nemožné! Jednou jsme si hráli u jezírka

a babička nás pořád okřikovala: „Jestli tam spadnete, už nepůjdete ven!“ Jasně, spadl nám tam míč
a Kuba hups za ním. No, a když si uvědomil, jak sám
večer dřepí doma a já si někde užívám, strčil mě do
rybníku taky. Přesto přese všechno musím přiznat,
že když jedu kamkoli bez něj, není chvíle, abych si
nevzpomněla na Kubu a nějakou tu jeho lumpárnu. Horší ale je, že se mi dokonce po něm i stýská.
Z toho plyne, alespoň pro mne, že není výlet jako
výlet, zvláště pak bez Kuby.
Michaela Pfeifferová,
studentka VOŠMOA Jablonec nad Nisou

tel.:+420 724 325 573 provozní
+420 728 492 711 restaurace
www.restaurace-pereje.cz

Město Liberec
Stotisícová metropole severních Čech obklopená Jizerskými horami a Ještědským
hřbetem láká turisty nejen k návštěvě kulturních atraktivit, ale také k využití
libereckých sportovních zařízení.
Na letošní prázdninové dny připravilo město
pro návštěvníky mnoho novinek. Patří mezi ně například nový prohlídkový okruh. Od 1. července si
návštěvníci a kulturní nadšenci mohou kromě prostor radnice, tedy obřadní síně a věže, prohlédnout
také foyer, první balkon a v novorenesanční budově Divadla F. X. Šaldy oponu, kterou namaloval
Gustav Klimt. Milovníci hudby si pak přijdou na své
na konci července, kdy se v Liberci koná festival Be-

Jsme tradiční historická
restaurace
v lázeňské zóně Lázní
Evženie v Klášterci nad
Ohří. Nabízíme příjemné posezení v restauraci, na zahrádce s vyžitím pro děti nebo na
balkoně s výhledem na řeku. Vaříme z čerstvých
a převážně sezonních surovin. Pořádáme rauty,
svatby, narozeninové oslavy i další akce.
Proto pokud máte cestu k nám, zastavte se…
budeme se těšit.

nátská noc, který
očekává vysokou
návštěvnost. Tento festival proslavil především
oblast Českého
ráje. Ke stálým
atraktivitám, kterými město láká
turisty, patří bezesporu zoo s bílými tygry a botanická zahrada.
Ještědský hřbet
s budovou televizního vysílače
a hotelu Ještěd je dokonce navštěvován celoročně.
V létě přitahuje lidi především díky svému dalekému výhledu do kraje.
Město Liberec nedisponuje pouze kulturními
památkami, ale také množstvím sportovních zařízení. Proto mu byl v letošním roce udělen titul
Evropské město sportu 2012. Turisté tedy mohou

využít stálých sportovních zařízení, jako je například bike park na Ještědu, sport park u Tipsport
Arény, nový skate park, nebo se věnovat aktivitám
uvnitř kryté Tipsport arény a městského plaveckého bazénu. Pro cyklisty je k dispozici cyklostezka
Odra–Nisa i stezka kolem řeky Nisy a fotbalového
stadionu FC Slovan Liberec. Bruslaři budou bezesporu spokojeni při využití uvedené stezky kolem
fotbalového stadionu či stezky ve sportovním areálu Vesec. Milovníci vody jistě nepohrdnou rekreací u některé z vodních ploch, například Harcovské
přehrady, koupaliště Vápenka, jež se nachází v centru města, nebo koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou.
Přijeďte se podívat do Liberce a navštivte
městské atraktivity. Určitě se sem opět rádi vrátíte.
Bližší informace naleznete na stránkách www.
infolbc.cz, www.liberec.cz, www.ems.liberec.cz.
Statutární město Liberec
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel.: +420 485 243 111, fax: +420 485 243 113
e-mail: info@magistrat.liberec.cz
www.liberec.cz
Městské informační centrum Liberec
náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
tel.: +420 485 101 709,
fax: +420 485 234 589
e-mail: mic@infolbc.cz
www.infolbc.cz
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Zábava pro celou rodinu
po celý rok a za každého počasí

BABYLON LIBEREC, ideální základna pobytu na severu Čech
Chcete si užít nádherný víkend nebo dovolenou se svojí rodinou či přáteli
nejrůznějších zájmů? Pak navštivte Liberecko s jeho mimořádně zajímavou
nabídkou nejrůznějších volnočasových aktivit.
Za základnu svého pobytu si můžete zvolit liberecké Centrum Babylon.
Tato nejnavštěvovanější mimopražská
dominanta na severu Čech nabízí komfortní zázemí a vyžití pro všechny generace. Bydlet můžete v hotelu, denně
se koupat ve vyhlášeném akvaparku,
relaxovat ve wellness centru ve stylu
antických lázní, s potomky navštěvovat lunapark nebo zábavně-naučný
iQpark, golfový trenažér a spoustu
dalších atrakcí. K dispozici je několik
gastronomických provozů a tři desítky
malých obchůdků v malebném nákupním městečku. A to vše pod jednou střechou.
Centrum Babylon je vyhledávaným komplexem,
který je unikátem co do velikosti i různorodosti nabídky. Pobyt v něm má i další výhody. Pokud vám
nebude přát počasí, můžete zde strávit i několik dní
a stále budete mít co dělat. Za krásného počasí si
můžete vyjet lanovkou na Ještěd (jehož televizní
vysílač a restaurace s hotelem byly vyhodnoceny
jako stavba 20. století), zajít do nejstarší zoologické
zahrady v Česku, vyhledávané botanické zahrady
nebo si prohlédnout blízké hrady a zámky. Jsou jich
tu desítky, nejznámější jsou Sychrov a Frýdlant.
A co golf? Jde o novodobý fenomén, který si získává stále více příznivců. Je to sport, ale i hra, zábava,
relaxace a příjemná volnočasová aktivita. To vám
potvrdí všichni, kteří ho hrají. Liberec a jeho okolí je
velmi atraktivní destinací. Je zde několik kvalitních
golfových hřišť, překrásná příroda a mnoho turistických atrakcí.
Pokud se golf teprve učíte nebo plánujete začít
ho hrát, doporučujeme vám využít golfový areál
Ještěd, vzdálený od libereckého Centra Babylon

jen patnáct kilometrů. Je situován na
slunném úpatí hory Ještěd a patří k nejkrásnějším přírodním hřištím. Registrovaným hráčům nabízí klasické devítijamkové golfové hřiště. Pro veřejnost
a zájemce o tuto hru je určen unikátní
Adventure golf, který byl vybudován
v rámci projektu relax&golf 60+. Je to
jakési zmenšené osmnáctijamkové
golfové hřiště s umělou trávou, kde se
hraje jen s puttery a kde si navíc můžete osvojit pravidla hry. V areálu je také
dětský přírodní park s teepee a řadou
atrakcí, iQklub s interaktivními zábavně-naučnými
exponáty, restaurace a další služby. V nabídce jsou
rovněž lekce golfu s profesionálními trenéry a pětidenní kurzy pro získání osvědčení (zelené karty).
Centrum Babylon bylo díky své široké nabídce
volnočasových aktivit a kvalitě poskytovaných služeb vyhlášeno českou centrálou turistického ruchu
CzechTourism nejlepším turistickým produktem
od vzniku samostatné České republiky. Garantem
dobrého ubytování je i jeho partnerství v hotelové síti BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF. Přijeďte se
přesvědčit.

A na jaké letní speciality
Centra Babylon se můžete
o prázdninách těšit?
 Za pěkného počasí vyjíždí od Centra Babylon
několikrát denně Babylonská tramvaj do liberecké
zoo a zpět.
 Návštěvníkům akvaparku je na střeše Hotelu****
Babylon od června do konce srpna zpřístupněna
Sluneční terasa, kde si zájemci mohou užít sluníčka
přímo pod Babylonskou věží. Na terase je pro ně též
připravena soustava bazénků a dětských atrakcí pod
širým nebem.
 V akvaparku je denně možné vyzkoušet si chůzi po
vodní hladině – AquaZorbing – a pro ty, kdo touží po
pohybu, se zde pravidelně koná od 18 hodin nedělní
svižná AquaZumba.

Centrum Babylon
Nitranská 1, 460 12 Liberec
tel.: +420 485 249 202
www.BabylonLiberec.cz
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KAM na výlet

31. 8. - 1. 9. 2012

Rychnovský jarmark
Město Rychnov nad Kněžnou | Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. | DÉČKO a další společnosti města
www.rychnovsko.cz | www.kolowrat.com | www.kulturark.cz

Poláčkovo náměstí a nádvoří Kolowratského zámku

Pátek 16:00 – 22:00 | Sobota 10:00 – 22:00
V rámci doprovodných akcí se budou konat dílny pro děti, Barevný den plný her s akcemi „Šup do sběrného dvora a Hod
na cíl“. V sobotu od 17 – 19 hod. výroba zvířátek z modelovacích balónků pro děti. Mezi jednotlivými programy budou po
tržišti procházet chůdaři a pobíhat zvědaví pštrosi, ukázka lukostřelných zbraní.

Zámek
v Častolovicích
Renesanční zámek nacházející se
v podhůří malebných Orlických
hor je vyhledávaným turistickým
cílem, a to nejenom o prázdninách.
Zámeckou expozici tvoří interiéry
zařízené v různých stylech, jež
připomínají zámecký život Šternbergů,
s významnou sbírkou obrazů.

Pátek

Sobota

16:00 Zahájení JARMARKU s harmonikářem Mírou
Tomanem
17:00 Cesta za poznáním pro malé cestovatele
s „Déčkem“
17:00 Ze Starých pověstí českých aneb KDO
NESKÁČE NENÍ ČECH - divadelní představení
souboru MÁJOVKA Synkov - na nádvoří
Kolowratského zámku
18:30 Koncert country skupiny KALUMET
20:30 Koncert folk-rock skupiny OBOROH

10:00
10:10
10:50
11:30

Prohlídky zámku s oživlými obrazy
Netradiční prohlídka zámku
s vtipným doprovodem.
Prohlídky: 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00 - 22.00 hod.

16:50
17:30
18:20
19:00
19:40

Netradiční putování se Zilvarem
Netradiční večerní putování
po Rychnově nad Kněžnou
Sraz: u kašny na Starém náměstí ve 20.00 hod.

Vstupné:
Pátek - 30 Kč; sobota - 50 Kč

12:00
13:00
14:00
15:00
16:10

20:20
21:00
21:40

Otevření a zahájení dne
Pouliční kapela PLECHOVANKA
Loutková pohádka ČERT A KÁČA Divadla eMILLIon
Taneční vystoupení GOTICKÁ VESNICE TANEČNÍ
skupiny AMBROSIA
Polední pauza
Šerm GOTICKÝ TURNAJ SHŠ Řád černých rytířů
Pouliční kapela PLECHOVANKA
Žonglérsko-loutkové představení CIRKUS PLNÝ
LOUTEK Divadla eMILLIon
Taneční vystoupení SETKÁNÍ NA HRADNÍM PLESE
skupiny AMBROSIA
Šerm EXCALIBUR SHŠ Řád černých rytířů
Pouliční kapela PLECHOVANKA
Divadelní přednáška MISTR KAT Divadla eMILLIon
Taneční vystoupení MARKYTÁNKY souboru AMBROSIA
Akční divadlo LOUPEŽNÍCI A RYBÁŘI SHŠ Řád
Černých rytířů
Šermířské představení pro dospělé LETITÉ SPORY
Divadla eMILLIon
Pouliční kapela PLECHOVANKA
Ohňová show taneční skupiny AMBROSIA

Tato akce se uskutečňuje za finanční podpory
Královéhradeckého kraje, České spořitelny a.s.
a ŠKODA AUTO a.s.

Jarmark_131x125,5.indd (X) 1

Mediálním partnerem akce je
Český rozhlas Hradec Králové

25.6.2012 14:03:57

1104 kilometrů z Holovous na Zvičinu

Byla sobota 5. května 2012 ráno a na vrchol Zvičiny, kde se právě otevírala
turistická sezona, vyrazil peloton cyklistů z obce Holovousy. Po delší odmlce jsme
se opět vydali zdolat vrchol Zvičiny společně.

Vrcholem prohlídky je Rytířský sál, jeden z největších v České republice, výjimečný původním
malovaným kazetovým stropem. Zámek je ojedinělý svým interiérovým designem vytvořeným
současnou majitelkou zámku paní Dianou Phipps
Sternbergovou, která navrhla mnoho domů v zahraničí.
Zámek je obklopen rozlehlým anglickým parkem s rybníkem, alejí s dalekými průhledy oborou
s bílými daňky, rozáriem, zámeckým zvěřincem
a dětským hřištěm. Je ideálním cílem pro celodenní rodinný výlet. Na nádvoří pod stínem stromů
a s vůní všudypřítomné levandule můžete posedět
v zámecké kavárně. Zámek je zcela bezbariérový.
V rámci Hradozámecké noci pořádá zámek
v sobotu 1. září noční prohlídku.
Více informací naleznete na
www.zamek-castolovice.cz
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Počasí nám opravdu přálo a nálada byla víc
než výborná. Humor jsme neztráceli ani při zdolávání kopců, kterých stále přibývalo. Do cíle, tedy
na vrchol Zvičiny, jsme dorazili všichni! Hurá! Načerpali jsme zde síly, děti si zasoutěžily, my do-

zev článku. Samozřejmě že z Holovous na Zvičinu
to není tak daleko, ale na cestu se nás vydalo 24
a každý z nás urazil 46 km – proto 1104 kilometrů.
Zlata Brádlová, Holovousy

spělí se občerstvili a všichni společně vyrazili dál.
Naše cesta pokračovala do hotelu Pod Zvičinou na
dobrý oběd, odtud jsme se vydali zase zpět směr
Holovousy. Náš skvělý výlet jsme zakončili v Holovousích v hostinci U Krejčů, kde jsme celodenní
putování zhodnotili. Jak jinak než velmi kladně.
Na závěr mi ještě dovolte vysvětlit čtenářům ná-

KAM na výlet

Slon africký

ZOO Dvůr Králové

Safarikemp

Naše zoo má dvě rozdílné sezony. V letním období nabízí na ploše 60 hektarů
skutečné Africké SAFARI, které návštěvníci projíždějí podobně jako africké přírodní
rezervace vlastními vozy a autobusy. Pro pěší je pak určena klasická zoo o rozloze
10 hektarů s restauracemi, expozicemi, výběhy a pavilony (Vodní a Ptačí svět,
Africká savana, primáti, šelmy, sloni a další).
Projížďka po Africkém safari nabízí na trase
dlouhé 6 kilometrů zastávky u lvů a před letní restaurací U nosorožců. Návštěvníci tu mohou pozorovat 600 afrických druhů kopytníků, šelem a ptáků. Od října do dubna se naše zoo podobá ostatním
zahradám a je přístupná pro pěší návštěvníky, kdy
na ploše 20 hektarů prezentuje zvířata v tropických pavilonech a celoročně osazených výbězích.
Plánujete návštěvu zoo a chcete prožít víc než
jen klasickou prohlídku? Potom si vyberte z naší
nabídky zážitkových programů:
Zebra Grévyho

 Ošetřovatelem v zoo
 Zoo zadními vrátky
 Offroad safari
 Večerní safari
 Po zoo s průvodcem (a další)
Věděli jste, že výlet po zoo i na safari mají hosté
Hotelu Safari a návštěvníci ubytovaní v bungalovech Safarikempu zdarma? Ubytování v africkém
stylu, a to jak v hotelu, tak v nově otevřeném Safarikempu, je v prostoru, který je součástí areálu
naší zoo. Navíc z bungalovu, stanu či karavanu
Žirafa síťovaná

v Safarikempu můžete po celou dobu svého pobytu ve dne i v noci pozorovat divoká africká zvířata,
stejně jako je tomu v kempech afrických národních
parků.
ZOO Dvůr Králové
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
GPS: N 50°26‘0.00‘‘ / E 15°47‘50.00‘‘
e-mail: info@zoodvurkralove.cz
www.zoodvurkralove.cz
Lev indický

www.kampocesku.cz
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Město
Ústí nad Orlicí
aktivita & adrenalin & pohodlí

Aktivní odpočinek u nás najdete na tenisových kurtech, bowlingových dráhách, ve
skateparku, na minigolfu a samozřejmě na
cyklostezkách a pěších turistických trasách,
které vás dovedou ke zříceninám hradů (Potštejn, Lanšperk a Žampach), zámkům (Potštejn,
Doudleby nad Orlicí), pomníku Komenského
v Brandýse nad Orlicí nebo do Letohradu, do
muzea řemesel a světničky Járy Cimrmana. Na
kole i pěšky se můžete vydat k rozhlednám na
Andrlově chlumu, na Kozlovském vrchu nebo
k Rozálce u Žamberka. Náročnější cyklotrasy
vás zavedou do Orlických hor k pralesu Bukačka
a vrch Šerlich, mírnější pak malebnou krajinou
kolem Tiché Orlice.
Adrenalinové zážitky vás čekají v areálu aktivní turistiky Cakle v Oldřichovicích, kde
svoji zručnost a odvahu prověříte na Tarzanově
dráze, horolezecké stěně nebo v kanoi. Adrenalinem pro všechny je pak tradiční srpnová Ústecká staročeská pouť (17.–19. 8.).
Pohodlí a relaxace jsou pro vás připraveny
v areálu aquaparku v těsné blízkosti Sport hotelu Tichá Orlice, který vám nabízí zázemí pro
pohodlný pobyt v klidné části našeho města.
Přijeďte si do Ústí nad Orlicí aktivně odpočinout, posedět za letních večerů na zahrádkách
restaurací a kaváren a projít se romantickými
zákoutími města.
Těšíme se na vaši návštěvu.
17. – 19. 8. 2012 – Ústecká statočeská pouť
Informační centrum města
Ústí nad Orlicí a ČD
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271 – IC
+420 465 514 272 – ČD
e-mail: ic@muuo.cz

www.ustinadorlici.cz
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Kozlov – kraj Maxe Švabinského
Vesnička Kozlov leží pod vrcholem Kozlovského kopce (601 m n. m.), západně od
České Třebové. Pokud sem návštěvník míří z České Třebové, projíždí březovou alejí,
kterou vysázel Karel Vejrych.
Vesnička je spjata především se jménem předního českého malíře Maxe Švabinského, který do
Kozlova v letech 1895 až 1919 jezdíval na letní pobyt do chaloupky čp. 50. Rekonstruované stavení
je nyní expozicí Městského muzea a pro návštěvníky je otevřeno od června do října.
Kozlovský kopec je místem oblíbeným a vyhledávaným. Protíná se na něm několik turistických
tras, cyklotras i stop pro běžkaře. Na jeho vrcholu
stojí od roku 2000 rozhledna s celkovou výškou
55 metrů a vyhlídkovou plošinou ve 32 metrech.
Z rozhledny se nabízejí panoramatické výhledy do
krajiny, při dobrém počasí jsou vidět Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky i Králický Sněžník.
Bližší informace vám poskytne Turistické informační centrum Česká Třebová a najdete je také na
www.ceska-trebova.cz.
Turistické informační centrum
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
tel.: +420 465 500 211
e-mail: info@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

Foto: Jiří Černý, www.bmhd.cz

KAM pro děti
Pěšky, lodí, na kole,
nejlépe na jižní
Moravě

Lodí do zoo, nebo na hrad?

ZOOPARK ve Vyškově chová kolem 550 zvířat.
Zde si děti i dospělí připomenou, že kráva není fialová, že vajíčko se nevyrábí v továrně, a dozvědí
se mnoho dalšího, co zůstává nejen dětem utajeno. Na co se můžete v zooparku těšit? Třeba na
zvířátka z Afriky, Asie a Jižní Ameriky, na prohlídku
dvorečku naší babičky, kde se můžete pomazlit se
zvířátky, na kočky sibiřské, vodní drůbež, papoušky i dravce, na přežvýkavce, kopytníky a prasátka
nebo velbloudy, lamy, koně, lemury a šelmy.
DinoPark ve Vyškově, jinak také místo připomínající skutečné druhohory, najdete kousek
za městem. Tento unikátní zábavní park o rozloze čtyř hektarů nabízí na čtyřicet prehistorických
ještěrů v životní velikosti. Dinosauři jsou ve skupinách a návštěvníci mají příležitost vidět možné
scény z jejich života před více jak 65 miliony lety.
A co dalšího nabízí DinoPark? Například 3D kino,
výlet po naučné stezce, paleontologické hřiště pro
nejmenší nebo jedinečnou ukázku druhohorní
rostliny „Volemia nobilis“. ZOOPARK i DinoPark ve
Vyškově jsou bezbariérové. (www.zoo-vyskov.cz)

www.ccrjm.cz

Foto: DPMB, a.s.

Do zoo, nebo do druhohor?

Věděli jste, že všechny lodě na Brněnské přehradě jsou na elektrický pohon? A právě na výlet
jednou z nich se můžete vydat od dubna do října
na pravidelné lince z Brna do Bystrce a Veverské
Bítýšky. Během 70 minut tak zdoláte vzdálenost
10 km a cestou uvidíte zajímavou krajinu, skalní
soutěsku, hrad Veveří nebo mnoho vodních ptáků.
Doporučujeme výlet lodí po Brněnské přehradě
s „pojízdnou vstupenkou“, která vám kromě samotné plavby lodí zajistí i vstup do zoo nebo na
hrad Veveří. (www.dpmb.cz)
Více tipů na výlety naleznete
na www.vyletnicile.cz.

Když malí nevědí,
velcí poradí
1) Kdy žil tyranosaurus?
a) v prvohorách
b) ve druhohorách
c) v horách
2) Fialová kráva žije?
a) v České republice
b) ve Švýcarsku
c) možná v Kocourkově
3) Lama je?
a) velbloud Jižní Ameriky
b) noční pták
c) mladší bratr dalajlamy
4) Veveří je?
a) veverčí domek
b) zámek nad Dyjí
c) hrad u Brna
5) Co je to kýl?
a) hmota k zasklívání oken
b) nejspodnější část lodě
c) hůl, která slouží jako zbraň

?

Znáte správné odpovědi? Pokud ano,
pošlete je do 15. 8. na adresu redakce
nebo na souteze@kampocesku.cz. Na tři
autory správných odpovědí čekají pěkné ceny
věnované Centrálou cestovního ruchu –
Jižní Morava

www.kampocesku.cz
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Radniční věž města
Prostějova

OBJEVTE VÁŠ
ŠŤASTNĚJŠÍ
ZPŮSOB LÉTA

První zmínky o Prostějově, který je
nazýván „hanáckým Jeruzalémem“,
jsou z první poloviny 12. století. Dnešní
historické jádro města je vyhlášenou
památkovou zónou.

ZÁŽITKY JSOU NĚKDY BLÍŽ,
NEŽ SI UMÍTE PŘEDSTAVIT!

KROMĚŘÍŽ

JARMARK SLOVENSKÝCH ŘEMESLNÍKŮ
pátek 27. července 2012
od 8 do 18 hodin
na Velkém náměstí v Kroměříži

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DOŽÍNKOVÝCH TRADIC

Prezentace slovenských řemeslníků z různých oborů
Odpolední program:
16 -18 hodin koncert Pavla Dobeše

KRAJSKÉ DOŽÍNKY
24. – 25. srpna 2012
na Velkém náměstí v Kroměříži
současně proběhne také

Nový podtitul Dožínek Zlínského kraje,
který se uskuteční ve dnech (pá, so)

24. a 25. srpna 2012
na Velkém náměstí v Kroměříži.
Dvoudenní akci otevře v pátek vernisáž výstavy hanáckých
krojů v Arcibiskupském zámku, kde se rovněž bude konat
Mezinárodní sympózium k dožínkovým tradicím. Večer pak
na nádvoří zámku vystoupí čínský folklórní soubor.

Sobotní program zahájí již tradiční krojovaný
průvod městem.

DVOUDENNÍ JARMARK LIDOVÝCH
ŘEMESEL od 8 do 18 hodin
Mezi nejznámější památky města Prostějova
patří budova radnice. Samotná výstavba budovy
prostějovské radnice podle projektu Karla Huga
Kepky probíhala v letech 1911–1914. Vznikla tak
monumentální dvoupatrová budova s asymetricky
umístěnou věží, která v sobě mísí prvky historismu a secese. Celková výška radniční věže je 66 m.
Nad arkýřem dominuje orloj, který ukazuje postavení Měsíce a Slunce na obloze a polohu Slunce na
ekliptice se znamením zvěrokruhu.
Od září 2011 je věž zpřístupněna veřejnosti.
Radniční věž má čtvercový půdorys o straně 9 m
a ve výšce 42,5 m přechází v kruh. A co naleznete
ve věži? Expozice z historie i současnosti radnice,
hodinový stroj, ale především úžasný výhled na
Prostějov a okolí. Hlavní vyhlídka je umístěna do
9. nadzemního podlaží ve výšce 46 metrů. Vzhledem k bezpečnosti je maximální počet návštěvníků omezen na 12.
Pokud máte zájem o rezervaci prohlídky
věže, obraťte se na pracovnice Informační služby
Magistrátu města Prostějova, tel.: 582 329 722,
800 900 001, e-mail: informace@prostejov.eu.
Bližší informace a aktuální program akcí ve věži
naleznete na www.prostejov.eu/cz/turista/turisticke-sluzby/. Prohlídky radniční věže jsou zdarma!
www.prostejov.eu
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V pátek od 15 do 17 hodin zahraje Combo strýca Ahmeda.
V sobotu od 10 do 22 hodin bohatý
folklorní program.

Karel Balcar – UNTITLED
2. - 29. července v Galerii Orlovna
Výstava předního představitele českého

www.galerie-orlovna.cz

Po celý den se na pódiu budou střídat folklorní soubory
ze Zlínska, Valašska, Slovácka i Hané.
V slavnostním galavečeru vystoupí zahraniční soubory
ze Slovenska, Katalánska a z Číny (resp. z Mongolska).

+ bonus VÝSTAVA po celé léto

Zájemci o zemědělskou techniku si mohou prohlédnout
výstavu zemědělských strojů.

hyperrealismu.

ACTIS
EFFECTOR

TVOŘENO SVĚTLEM

5/6 - 26/8

ROTUNDA KVĚTNÉ ZAHRADY
PROZÁŘENÁ SVĚTELNÝMI OBJEKTY
A PLNÁ NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ...
Inspirujte se: www.unesco-kromeriz.cz

www.mesto-kromeriz.cz
www.kromeriz.eu

Na nádvoří Arcibiskupského zámku se uskuteční tzv. Den
chleba, kde předvedou své dovednosti v pečení chleba
regionální i zahraniční pekaři. V podvečer pak vystoupí
pěvecký sbor Mužáci z Mutěnic a cimbálová kapela Grejcar.
Po oba dva dny bude na Velkém náměstí probíhat
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL za účasti přibližně
140 řemeslníků z celé České republiky a Slovenska.

Zažijte nezaměnitelnou atmosféru velké
folklórní akce v sídle památky UNESCO.

KAM na výlet

Poznávej Beskydy
na obou stranách
hranice!
Vydejte se putovat po Beskydech a soutěžte o ceny! V období od 13. července do
14. září 2012 máte možnost zúčastnit se razítkovací soutěže, do které se může
zapojit každý. Nabízí se vám tak příležitost poznat nejkrásnější vrcholy a zajímavá
místa v Beskydech, a to jak na české, tak na polské straně.
Všichni zájemci se mohou zúčastnit soutěže
o zajímavý příběh z návštěvy vrcholu nebo atraktivní
lokality, nadšení fotografové mohou zachytit atmosféru navštíveného vrcholu nebo zajímavého cíle
prostřednictvím fotografií, které budou uveřejňovány na stránkách Beskydského informačního centra
(www.beskydy.com) a posléze i vyhodnoceny. A to
ještě zdaleka není vše, co nabízí tento projekt, jehož
hlavními aktéry můžete být vy všichni!
Záměrem je zvýšit přitažlivost české a polské části
Euroregionu Beskydy nejen pro tuzemské a zahraniční
turisty, ale i pro širokou veřejnost a především pro děti
a mládež. Projekt chce využít regionálních originalit
a charakteristik, ať už se jedná o přírodní krásy, ojedinělé lokality či zajímavá místa. Skládá se z několika typů
aktivit, které se budou v letech 2012 a 2013 opakovat.
A co soutěž obnáší? Stačí navštívit některá
z míst vybraných jak v české, tak polské části Beskyd a nasbírat minimálně 6 razítek, z nichž jedno
musí být z polské části. A kam že se můžete vydat?

Beskydy-Valašsko
Lysá hora – klubovna KČT (Šantán)*, otevřeno: denně 7–19 hod.
Rozhledna Panorama, Chlebovice – areál Muzea
včelařství – Včelí obchůdek, Chlebovice, otevřeno:
celoročně: čt 15–18, pá 10–18, so 9–12 hod.
Svatojánská věž kostela sv. Jana Křtitele, Frýdek-Místek – otevřeno: květen–září pá + ne 14–18 hod.,
so 9–13, 14–18 hod.
Prašivá, Vyšní Lhoty – Chata KČT, otevřeno: letní
sezona po–pá 10–20, so + ne 9–20 hod.
Hrad Hukvaldy, Hukvaldy – IC Hukvaldy, otevřeno:
denně 10–17 hod.
Štramberská Trúba, Štramberk – otevřeno: v letní
sezoně denně 9–19 hod.
Muzeum Zdeňka Buriana, Štramberk – otevřeno:
v letní sezoně 9–12, 13–17 hod.

Polské Beskydy
Klimczok, Bielsko-Biała – Schronisko górskie PTTK
Klimczok, otevřeno: celoročně 8–19 hod.
Szyndzielnia, Bielsko-Biała – Schronisko górskie
PTTK Szyndzielnia, otevřeno: celoročně 8–20 hod.
Kozia Góra, Bielsko-Biała – Schronisko Stefanka,
Kozia Góra, otevřeno: celoročně od 9 hod. dle zákazníků
*Kurzivou jsou označena místa, kde obdržíte razítko.

Hrací kartu si můžete vyzvednout v pobočkách
Beskydského informačního centra, v Městském informačním centru v Bielsko-Biała a na „razítkovacích“
místech. Společně s ní dostanete také propagační
materiál, v němž najdete spoustu zajímavostí o vybraných vrcholech a lokalitách. Vyplněnou hrací kartu je třeba osobně doručit nejpozději do 14. 9. 2012
do některé z poboček Beskydského informačního
centra (Frýdek – Zámecké náměstí 1257, Místek –
nám. Svobody 6, Frýdlant n. O. – ul. Hlavní 308) a na
polské straně do Městského informačního centra
v Bielsko-Biała nebo Muzea v Bielsko-Biała – ul.
Wzgórze 16, případně kartu zašlete na adresu: Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, nám.
Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek nebo na Miejskie
Centrum Informacji Turystycznej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 4, Polsko.
Losování proběhne dne 18. 9. 2012 v BIC Frýdek-Místek, nám. Svobody a na polské straně v Městském informačním centru v Bielsko-Biała.
V rámci projektu probíhá soutěž o nejlepší fotografie, jíž se můžou zúčastnit všichni zájemci, a soutěž pro děti do 15 let o nejhezčí příběhy z navštívených soutěžních míst. Výherci budou odměněni.

www.beskydy.com

Projekt „Poznávej Beskydy na obou stranách hranice“ je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013.

www.kampocesku.cz
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Uherské Hradiště 8.–9. září 2012
Historické město roku 2011
Letošní jubilejní 10. ročník Slováckých slavností vína a otevřených
památek nabízí neopakovatelný zážitek a ochutnávku živého
folkloru v duchu vinařských tradic, lidové písně a tance.
Akce by však nebyla úplná, kdyby v jejím průběhu nebyly přístupné historické prostory celého
regionu a neodehrával se v nich kulturní program,
který umocní jejich krásu. Proto, ať už se v čase slavností vydáte přímo v Uherském Hradišti do Františkánského kláštera, na Masarykovo náměstí, do
Galerie Slováckého muzea, či do některého z uherskohradišťských kostelů, nebo vyrazíte na hrad
Buchlov, do baziliky na Velehradě a na spoustu dalších významných míst, můžete se těšit na zajímavé

doprovodné akce. O zábavu budou mít postaráno
i děti, pro které je kromě přehlídky dětských folklorních souborů připraven i další atraktivní program.
Zbývá už jen přijet, poslouchat, koštovat,
ochutnávat, poznávat a bavit se.

Slovácká metropole Uherské Hradiště, její ulice
a památky tak budou po celý víkend patřit mnoha
folklorním souborům, cimbálovým muzikám a dechovým kapelám, již tradičně také mužským pěveckým sborům Slovácka, vinařům a milovníkům
vína či gurmánům. Ti, kdo na slavnost přijedou, se
mohou těšit rovněž na tradiční jarmark lidových
řemesel, rytířské turnaje nebo na proslulou Slováckou křídlovku. Řeku Moravu a Baťův kanál ozdobí
muzikantské lodě.

Městské informační centrum
Mariánské nám. 46, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525
www.uherske-hradiste
www.slavnostivinauh.cz

Opavské kulturní léto nabídne osvědčené
hudební stálice i letní kino
Prožijte aktivní pohodové léto v historickém centru města Opavy i lenošení ve
stínu stromů v opavských Městských sadech.

Sedmý ročník Opavského kulturního léta začne 5. července vystoupením hudební skupiny
Segment na Dolním náměstí. To během léta zaplní svými rockovými hity také hudební legendy
Citron či Abraxas. Filmové středy zase nabídnou
například letní hit Mamma Mia! či komedii Panic
je nanic.
Do programu Opavského kulturního léta je
také zařazena pošta na koních Pony Express
a exhibice ve skoku o tyči pod názvem Atletický
cirkus, kterou pořádá TJ Sokol Opava. Příznivci
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in-line bruslení si přijdou na své během dvou letních sobotních večerů, kdy se pořádají vyjížďky
centrem města.
Podrobné informace o programu naleznete na
městských stránkách www.opava-city.cz.
Přejeme hezké letní zážitky.
Městské informační centrum
Horní náměstí 67, 746 26 Opava
tel.: +420 553 756 143
informacni.centrum@opava-city.cz
www.infocentrum.opava.cz

KAM pro děti

Foto: Martin Bábíček

Kvíz pro chytré
hlavičky!
Foto: Rostislav Rajchl

Uherský Brod dětem
Přijeďte s dětmi do města Jana Amose Komenského.
V tomto královském městě vás čeká řada historických pamětihodností, tajemných
zákoutí, sportovního vyžití a zajímavých kulturních akcí.
Město můžete poznat prostřednictvím Stezky městskou památkovou zónou se zvukovými
průvodci. Děti zatočí klikou a můžou se dozvědět
všechny zajímavosti o městě. Tak poznáte například historii zdejších hradeb, dominikánský klášterní kostel nebo místní významné osobnosti. Za
návštěvu jistě stojí Muzeum J. A. Komenského, kde
zjistíte více o životě a díle tohoto významného autora a myslitele. Neobvyklým zážitkem bude také
návštěva hvězdárny.
Pro aktivnější účastníky město nabízí cykloprůvodce „Na kole Uherskobrodskem“, kde naleznete
řadu výletů jak pro sportovce, tak pro rodiny s dětmi. Odpočinout si pak můžete v aquaparku Delfín.
V areálu se nachází plavecký bazén, zábavný bazén se vzduchovými masážními lůžky, vodotrysky
s chrliči vody, ale také tobogan dlouhý 91 m. Vyzkoušet si můžete divokou řeku a na své si samozřejmě přijdou i nejmenší návštěvníci, pro které je
připraven dětský svět s brouzdalištěm.
Aquapark Delfín

Den památek

1. S jakým jménem je spojeno město Uherský Brod?
a) Karel Čapek
b) Jan Amos Komenský
c) Leoš Janáček
2. Která řeka protéká Uherským Brodem?
a) Vltava
b) Morava
c) Olšava
3. Kdo zvoní na radniční věži?
a) Černý Janek
b) Černý Petr
c) Černý Pavel
4. Který český král v roce 1272 povýšil Uherský Brod na královské město?
a) Přemysl Otakar II.
b) Karel IV.
c) Jiří z Poděbrad

Rádi bychom vás také pozvali na Dny památek
a Uherskobrodsko v písni a tanci, které se uskuteční 16. září. Tento den můžete navštívit podzemí
města, kde na vás budou čekat strašidla, projet se
vláčkem po městě nebo si vyrobit medovou svíčku
či šperk. Rodiče si mezitím mohou užívat pestré
nabídky kulturního programu.
Těšíme se na vás!
Městské informační centrum
Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod
tel.: +420 572 805 125, e-mail: mic@ub.cz
http://turista.ub.cz, www.uherskybrod.cz

5. Jaká socha zdobí kašnu na Masarykově
náměstí?
a) socha J. A. Komenského
b) socha sv. Floriana
c) socha sv. Vincence Ferrerského
6. Která významná akce se tradičně koná
první říjnovou neděli v Uherském Brodě?
a) Kateřinský jarmark
b) Fašanková obchůzka městem
c) Růžencová pouť

?

Znáte správné odpovědi? Pokud ano,
pošlete je do 15. 8. na adresu redakce
nebo na souteze@kampocesku.cz. Na
tři autory správných odpovědí čekají balíčky
s upomínkovými předměty města Uherský Brod.

www.kampocesku.cz
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19. Noc v Malém
Krušnohoří
s divadlem Helmnot

FESTSPIELSTADT

WUNSIEDEL

Jedinečné

Jakmile se zešeří, miniatury v Malém
Krušnohoří ožijí hrou světel a staleté
stromy v parku začnou s tichým
šelestěním vyprávět prastaré příběhy.
Přichází tajuplná „Noc v Malém
Krušnohoří“.

Selb · Europäisches IndustrieMuseum für Porzellan

Porzellanikon

www.klein-erzgebirge.de

Tourist-Information Wunsiedel
kultur@wunsiedel.de

Porzellanikon

V neděli 19. srpna se koná 11. sraz motorkářů v Malém Krušnohoří na parkovišti před parkem
miniatur, odkud motorizovaní účastníci přesně
v 10 hodin vyrazí na společnou jízdu středním Saskem. Na ostatní čeká v miniaturparku Malé Krušnohoří pestrý program plný překvapení: zajímaví
hosté, předání poháru nejstaršímu a „nejvzdálenějšímu“ účastníkovi, tradiční měření hlasitosti, napínavé soutěže o ceny, živá hudba a samozřejmě
kulinářské zážitky. Své účasti rozhodně nebudete
litovat!

Navštivte největší žulové moře v Evropě & fascinující letové ukázky dravců v Parku dravých ptáků

Hohenberg a. d. Eger · Deutsches PorzellanMuseum

Tanečníci, hudebníci, akrobaté a kejklíři přenesou návštěvníky do světa zážitků pod širým
nebem. Také mystické postavy divadla Helmnot
z Lichtenštejnska bloudí parkem a podmaní si
svým kouzlem malé i velké. Je to napětí, podívaná a zábava pro celou rodinu! Zažijte miniatury
v Malém Krušnohoří v Oederanu – v odlesku světel
s úžasnými efekty, živou hudbou, tancem a oblíbeným závěrečným ohňostrojem. Akce se koná v sobotu 18. srpna 2012 od 19 hodin.

Skalní labyrint Luisenburg
& Park dravých ptáků
Katharinenberg
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Jean-Paul-Str. 5
95632 Wunsiedel

Tel. 09232 602-162
Fax 09232 602-169

www.wunsiedel.de

ÚNIK OD ČASU –

Výstava s exponáty ze sbírky Míšeňské státní
manufaktury na výrobu porcelánu

30. března až 4. listopadu 2012
Otevírací doba:
Úterý až neděle 10-17 hod., resp. po dohodě i mimo
uvedenou dobu po předchozím objednání prohlídky
s průvodcem (i cizojazyčný výklad)

Porzellanikon Hohenberg
Schirndinger Straße 48 · 95691 Hohenberg a.d. Eger · Tel +49 (0) 92 33. 77 22-11 · Fax +49 (0) 92 33. 77 22-18
www.porzellanikon.org · dpm@porzellanikon.org · www.facebook.com/porzellanikon

»Ráj – v zahradě zázraků«
JEAN BOGGIO A FRANZ
4. května až 7. října 2012
Otevírací doba:
Úterý až neděle 10-17 hod., resp. po dohodě i mimo
uvedenou dobu po předchozím objednání prohlídky
s průvodcem (i cizojazyčný výklad)

Porzellanikon Selb
Werner-Schürer-Platz 1 · 95100 Selb · Tel +49 (0) 92 87. 91 800-0 · Fax +49 (0) 92 87. 91 800-30
www.porzellanikon.org · info@porzellanikon.org · www.facebook.com/porzellanikon

Terra-mineralia, autor: TVE

Hornická paráda ve slavnostních uniformách, autor: W. Thieme
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STŘÍBRNÁ STEZKA – již samotný název vzbuzuje představu vzrušujícího hledání
pokladů, třpytivého lesku stříbra a neuvěřitelných objevů. A tato představa
vůbec není daleko od pravdy: to vše totiž můžete zažít na 275 kilometrů dlouhé
STŘÍBRNÉ STEZCE vedoucí napříč Krušnými horami ze Zwickau až do Drážďan.

Akce v městech na Stříbrné stezce:

Jako stříbrná stužka protíná četná hornická města – Schneeberg, Aue, Schwarzenberg,
Annaberg-Buchholz, Marienberg a „hlavní město
saských horníků“ Freiberg – a nenásilně stmeluje
historii hornictví, dávné tradice a kulturu saské
oblasti s půvabnou krajinou Krušnohoří. Dodnes
zde přežívají vzpomínky na dávno uplynulé časy,
kdy se krajem rozléhal pokřik horníků hlásajících
bohaté naleziště. Více než 20 zpřístupněných stříbrných dolů, 213 kilometrů naučných hornických
stezek, historická hornická města s honosnými kostely a přepychovými patricijskými domy, více než
30 muzeí – v celém Německu nenajdete tolik „němých svědků“ středověkého a novověkého hornictví a takové množství stavebních a kulturních
památek vztahujících se k hornictví jako v Krušných horách. Můžete navštívit nejstarší naučný
a výzkumný důl na světě „Himmelfahrt Fundgru-

be“ ve Freibergu a obdivovat jedinečnou výrobu
dřevěných hraček a jiných užitečných předmětů ze
dřeva, jejíž tradice sahá až do 17. století, kdy došlo
k postupnému zastavení těžby stříbrné rudy. Osmisetletá historie hornictví žije v Krušných horách
dodnes v podobě kultury a náboženství, tradic,
obyčejů, rukodělných a řemeslných technik, které
se předávaly z pokolení na pokolení. A to nejen
na německé straně hranice: atraktivní výletní cíle
jako Boží Dar, Ostrov a Jáchymov na české straně
umožňují v rámci týdne pěší turistiky „Pravé Krušné hory“ (Echt Erzgebirge) dokonalý mezinárodní zážitek. Boží Dar na úpatí nejvyššího vrcholku
Krušných hor Klínovce je v zimě i v létě rájem všech
aktivních rekreantů. První radonové lázně na světě
Jáchymov se proslavily svými prameny radonové
vody s léčebnými účinky. Ostrov nad Ohří je pověstný rozlehlým zámeckým parkem s barokním

Kovárna Frohnauer Hammer ve Frohnau, autor: TVE

letohrádkem, piaristickým klášterem a četnými
vodními plochami. Svého času byl považován za
„osmý div světa“.
Tak kdy se vydáte na cestu?
Tip na výlet: Den saských sklářů a horníků v Jöhstadtu, 24.–26. srpna 2012, Jöhstadt
www.sbhk.de

Cínová komora Pöhla, autor: TVE

Po stopách skrytých pokladů
a znovuoživených zvyků a obyčejů:
putování po Sasko-České
STŘÍBRNÉ STEZCE

Annaberg-Buchholz:
Mezinárodní burza minerálů
28.–29. července 2012
www.annaberg-buchholz.de
Aue: Městské slavnosti
13.–15. července 2012
www.aue.de
Bad Schlema: Evropské setkání
dechových kapel
21.–23. září 2012
www.kurort-schlema.de
Freiberg: Saský den
7.–9. září 2012
www.freiberg.de
Jáchymov: Jáchymovská pouť
28. srpna 2012
www.kr-karlovarsky.cz/obce/JACHYMOV/
Ostrov nad Ohří: Klášterní areál – prohlídky
s průvodcem – celoročně
www.dk-ostrov.cz/klaster/
Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam-Ries-Straße 16, 09456 Annaberg-Buchholz
tel.: +49 3733 188 00 88, fax: +49 3733 188 00 20
info@erzgebirge-tourismus.de
www.erzgebirge-tourismus.de
www.silberstrasse.de

www.kampocesku.cz
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Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc červen 2012

Celkem došlo 1259 odpovědí, z toho 1149 e-mailů a 110 dopisů.

Kam s dětmi? Přece na Hradecko! (test pro děti)
1. Během putování pohádkovým Hradcem Králové se seznámíte: b) se skřítky
a vílami
2. Víla, s níž se můžete vydat na cestu, se jmenuje: c) Orlička
3. Na pohádkové cestě nepotkáte: a) kouzelného dědečka
4. Mnoho hradeckých pohádek napsala: c) Marta Pohnerová
Celkem soutěžilo: 207 čtenářů, správné odpovědi: 202, špatné odpovědi: 5
Výherci: Alena Košťáková, Mělník; Aleš Kulíšek, Brno-Bystrc; Petr Zavadilík, Valašské
Meziříčí

Tohle na internetu nenajdete
1: Rechle
2: Vimperk
3: Nové Město nad Metují (zámecká zahrada)
4: Ratibořice (zámek)
5: Liberec (radnice)
6: skanzen Rožnov pod Radhoštěm
7: Radhošť (kaple sv. Cyrila a Metoděje)
8: Litomyšl
9: Antýgl
10: Praha
11: skanzen Modrá
12: Uherský Brod (Dominikánský klášter)
Celkem soutěžilo: 49 čtenářů, správné odpovědi: 47, špatné odpovědi: 2
Výherci: Michaela Zelenková, Lanškroun; Ondřej Hlusička, Unhošť; Rasto Studenič,
Semice

Edice ČT
Otázka: Víte, jak se jmenují dva hlavní tarbičí hrdinové?
Správná odpověď: Tom a Týna
Celkem soutěžilo: 225 čtenářů, správné odpovědi: 225, špatné odpovědi: 0
Výherci: Irena Juklová, Dobřichovice; Soňa Palová, Ostrava-Hrabůvka; Adélka Pokorná, Liberec 10

CESTY HROU
Otázka: Víte, jak se jmenuje nejsevernější město České republiky?
Správná odpověď: Šluknov
Celkem soutěžilo: 297 čtenářů, správné odpovědi: 291, špatné odpovědi: 6
Výherci: Hana Vinterová, Vacov; Jiří Hujda, Krnov; Milan Jíra, Hodkovice nad Mohelkou

Kartografie Praha
Otázka: Která lidová slavnost u nás byla zapsána na seznam kulturního dědictví
UNESCO?
Správná odpověď: b) Jízda králů
Celkem soutěžilo: 144 čtenářů, správné odpovědi: 144, špatné odpovědi: 0
Výherci: Věra Braunštejnová, Vrdy; Jiří Král, Včelná; Vladimír Kučera, Pardubice

Křížovka
… Kunžvart patří k nejvýše položeným…
Celkem soutěžilo: 275 čtenářů, správné odpovědi: 267, špatné odpovědi: 8
Výherci: Dagmar Brůžková, Mnichovo Hradiště; Klára Ivanová, Židlochovice; Jan Řípa,
Česká Lípa

Víte, jaké místo je na obrázku?
Hrad Potštejn
Celkem soutěžilo: 60 čtenářů, správné odpovědi: 53, špatné odpovědi: 7
Výherci: Pavka Londinová, Studénka; Marie Trejtnarová, Týniště nad Orlicí; Martin
Tlach, Olomouc
Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Víte, jaké místo je na obrázku?
Tajenku křížovky a název místa na
obrázku zašlete
do 15. srpna 2012
na adresu redakce nebo na
souteze@kapocesku.cz. Dvakrát třem
autorům správných odpovědí
zašleme mapu.

Nejvíce odpovědí
na soutěžní otáz
ky do redakce
zaslali čtenáři
z okolí distribuč
ního místa Ostr
Poměr počtu obyv
ava-Poruba.
atel v závislosti
na počtu došl
ých odpovědí
rozhodl, že pres
tižní certiﬁkát

Mazaní čtenář

i

uděluje redakce

magazínu KAM
po Česku
za vydání červ
en 2012

Infocentru Por

Hlavní třída 838/6

uba

8, 708 00 Ostra
va-Poruba
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Luděk Sládek
šéfredaktor

Cesty hrou
Asi každý ví, že Ostrava leží na východ od
Prahy. Ale víte, které z těchto měst leží
severněji? A kde vlastně leží ty Kotěhůlky?
Stačí si zahrát tuto hru a dozvíte se to!
Kdo se trochu vyzná v českém zeměpisu,
nebude mít žádný problém s tím umístit
karty českých, moravských a slezských
měst a pamětihodností na správná místa.
A kdo se zatím tak úplně nevyzná, se toho
může hodně dozvědět. Kromě toho vám hra
nabízí prostor pro velmi zajímavé blafování
a užijete si u ní spoustu zábavy.
Vydejte se na cestu po Česku!
Společenská hra pro 2 - 6 hráčů od 10 let s
dobou hraní 20 - 30 minut.

?

Víte, jak se jmenuje nejzápadnější město
České republiky? Pokud ano, napište
nám do 15. 7. na adresu redakce nebo
na souteze@kampocesku.cz.
Pro tři autory správných odpovědí
jsou připraveny moderní společenské hry
od firmy MINDOK.

Nyní za skvělou cenu v prodejnách Pompo.

Mapy na dovolenou

Tematické mapy

Turistické mapy

Cykloturistické mapy

Autoatlasy

www.kartografie.cz

Tituly z produkce
nakladatelství
Kartografie PRAHA, a. s.
zakoupíte na našich webových
stránkách nebo ve všech dobrých
knihkupectvích.

