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Milí čtenáři,
skončily prázdniny,
začal nový školní rok.
Děti se netěší, rodiče
nestíhají, učitelům se
přitížilo. Zato se ulevilo
mnoha babičkám a dědečkům, kterým jakmile
vnoučata odjela, spadl
kámen ze srdce úlevou,
že i letos uhlídali něco, co
se vlastně původně ani uhlídat nedalo. Zkrátka samé
starosti. Co to ale je proti tomu, že čeští vědci zjistili
chybu ve výpočtu růstu ozonové díry, pročež se bude
muset přepočítat konec světa? A co si počneme příští
rok, až začne platit vyhláška, podle níž žádný potravinářský výrobek nesmí v názvu obsahovat hanlivý
nebo rasistický výraz? Při pročítání jídelních lístků
přemýšlím, co asi udělá úřední šiml s tak oblíbenými
jídly, jako jsou „cikánská pečeně“, „katův šleh“ nebo
„utopenec“?
Na září se naštěstí můžeme podívat také z pohledu turisty. V tomto vydání se dozvíte, jak si prodloužit hlavní turistickou sezonu v období babího léta.
V září se například koná řada tradičních vinobraní,
a to nejen na Moravě, ale také v Čechách, a dokonce
i na místech, o nichž jste zatím ani netušili, že se tam
víno kdy pěstovalo. Naproti tomu na Moravě se stále
častěji setkáte s přidanou hodnotou vinobraní, kterou představují takzvaná ledová a slámová vína. Tato
vína jsou pravým skvostem mezi víny, kde stejně jako
u dětí je jejich výroba s nejistým výsledkem, proto
jsou tak jedinečná.
Samostatný blok pak tvoří pozvánky muzeí a galerií, které spadají buď přímo pod správu ministerstva kultury, nebo je spravují jiné instituce. Blíží se
totiž podzim a s ním vrtkavé počasí, které bude stále
méně přát výletům do přírody. Navíc je to další tip,
co podniknout, až se hrady a zámky uloží k zimnímu
spánku. Jinou možností, kam vyrazit na výlet, jsou
Svatováclavské slavnosti. Letos máme jedinečnou
šanci využít k jejich návštěvě prodloužený víkend
28.–30. září.
Zkrátka, babí léto budiž pochváleno.
Luděk Sládek, šéfredaktor

Vyšlo v roce 2011
Objednat si můžete na adrese redakce nebo na
www.kampocesku.cz (knižní e-shop).
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KAM to vidí

Vážení, pěkný pozdrav z ubrečené Sázavy, kdy
mám čas přečíst Kam po Česku i speciál o památJiří Mlejnský, Týnec nad Sázavou
kách.
Dobrý den, nedávno se mi dostal do ruky váš
turistický magazín KAM na výlet za památkami.
Nacházím se toho času ve věznici v Pardubicích,
kde hodně z nás má děti a chce s nimi po dokončení tohoto těžkého období navštívit některé památky u nás.
Děkuji, Ivo Šmída
Píši své odpovědi na starobylém mechanickém
psacím stroji, čímž riskuji, že mne vůbec nezařadíte
do slibovaného slosování. S pozdravem, Váš Josef Bílek
Pane Bílku, buďte ujištěn, že všechna poštou zasílaná sdělení poctivě a pracně přepisujeme, aby se
každý mohl zúčastnit. Uvidíte sám, až se na Vás štěstí
usměje.
Vážení, náš známý, ze kterého je důsledkem
zneužívání a úředního šimlu bezdomovec, by rád
chodil podle magazínu Kam po Česku, ale v IC
města ho nemůže sehnat. Bylo by možné posílat
ho na poste restante 735 53 Dolní Lutyně? Jmenuje se Miloš Čiert, před tou „srážkou s blbcem“ dělal
hodně akcí pro ZTP, ale jak se praví – „pro dobrotu
na žebrotu“.
Děkuji H.
Milé „H“, jistě by to bylo možné, ale i u nás úřední
šiml zařehtal. Zasílání magazínů není problém, ale je
to zpoplatněno (poštovné a balné 28 Kč). Co Vy na to?
Vážení přátelé, posílám Vám pozdrav z Telče,
z akce „O nejlepší guláš pana Zachariáše a nejlepší
koláč paní Kateřiny“. Moc vám děkuji za KAM na výlet za památkami 2012, opět je to výborný průvodce po Česku. Děkuji také za výhru ze soutěže Kuponová knížka z Orlických hor, která je mnohem lepší
než ta z Harvardu. Přeji Vám krásné léto a spoustu
Vejmelka, Okříšky
zážitků.
Souhlasím, papírová knížka orlická je mnohem
lepší než kožená harvardská.
Luděk Sládek, šéfredaktor

2 www.kampocesku.cz

Letos tomu bude 920 let, co zemřel Konrád I. Brněnský (asi 1035
– 6. září 1092, Praha), syn známé dvojice Břetislava I. a Jitky ze
Svinibrodu. Byl knížetem z dynastie Přemyslovců, brněnského údělu,
kde vládl v letech 1054–1055 a podruhé 1061–1092. Byl také českým
knížetem, i když jen osm měsíců.
Konrádův otec Břetislav před svou smrtí ustanovil tzv. stařešinské nástupnické právo, což
v praxi znamenalo, že českým knížetem se měl stát vždy nejstarší
Přemyslovec. Moravu Břetislav
rozdělil na severní a jižní.
Spytihněv II. usedl na český
trůn, Konrád přijal úděl brněnský a sídlil v Brně, Olomouc získal budoucí český kníže a král Vratislav II.
a Znojmo Ota. Bratři ale neuznávali Spytihněva a postavili se mu na odpor. Spytihněv
proto vytáhl na Moravu, Konráda I. a Otu vzal ke dvoru a zrušil
moravské úděly. Po náhlé Spytihněvově
smrti se vlády ujal Vratislav II. a roku 1061 vrátil
bratřím údělná knížectví (Ota převzal Olomoucko).
Konrád ale šel i proti Vratislavově politice. Nicméně
za podporu císaře ve vleklých sporech vládnoucích

rodů tehdejší Evropy byl Vratislav II. roku 1085 prohlášen českým králem.
Poté co se po smrti Oty Olomouckého roku 1087 uchýlila
vdova Eufemie Uherská pod
ochranu Konráda, získal
Konrád vládu nad celou
Moravou. Došlo k dalšímu tažení Vratislava na
Moravu, ale v souladu se
stařešinským nástupnictvím nic nezískal, naopak
musel prohlásit Konráda
za svého nástupce. Ten po
smrti Vratislava usedl 20. ledna 1092 na uvolněný knížecí stolec. Jeho osmiměsíční dobu vlády poznamenala jediná událost, kterou byl pokus spojit
pražské a olomoucké biskupství, s níž ale neuspěl.
Jeho smrtí se 6. září 1092 završilo období 37 let vlády Břetislavových synů.
Josef Grof

foto © Wikipedie

Dobrý den, předně bych chtěl pochválit váš
magazín. Je velice zajímavý, nabízí mnoho námětů
na výlety. Chtěl bych se zeptat, zda je možné sehnat u vás v redakci poslední – prázdninové – číslo? U nás v Klatovech jsem ho už nesehnal.
Jiří Kovalčik, Klatovy
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či by bolo možné,
aby ste mi zaslali speciál KAM za pamiatkami 2012?
Nakoľko sme už boli na dovolenke v ČR a časopis
sme nenašli ani v Českom ráji, ani na Šumave (už
ich nemali).
Júlia Marcinčinová, Bardejov
Zajímalo by mě, zda speciál Kam na výlet za
památkami vychází jen jednou ročně a jestli si ho
mohu objednat domů do schránky a kolik by to
Aleš Kulíšek, Brno-Bystrc
stálo. Rok 2012 již mám.
Objednání speciálu, který vychází jednou ročně,
není problém, stojí to pouhých 28 Kč za poštovné
a balné.

Konráde, Konráde…

Sňatky z rozumu
Viola Alžběta Těšínská (Wiola Elżbieta Cieszyńska, asi 1290 – 21. září 1317)
pocházela z méně významné linie hornoslezských Piastovců, byla však Pistovna,
a tudíž i příslušnice dynastie polských knížat a králů. Díky sňatku s Václavem III. se
stala také českou a polskou královnou. Po jeho zavraždění v Olomouci roku 1306
však vymřeli Přemyslovci po meči.

České království

Přemyslovci

Violin otec, těšínský a osvětimský vévoda Měšek I., byl formálním vazalem Václava III., jednalo
se tak o sňatek společensky nerovný. Už se asi nedozvíme, zda potkala Viola Václava ještě před svatbou, která se konala 5. října 1305 v Brně, jisté ale
je, že důvodem sňatku nebyla její krása, ale strategická poloha Těšínska na cestě z Prahy do Krakova.
Nasvědčuje tomu fakt, že Václav kvůli Viole zrušil
dlouholeté zasnoubení s Alžbětou, dcerou uherského krále Ondřeje III., čímž se vzdal nároků na
uherskou korunu. Protože byl ale necelý rok poté
Václav zavražděn, nabízejí se různá vysvětlení. Po
smrti manžela jako by se nad Violou zem slehla.

Piastovci

Rožmberkové

Nejspíš zůstala bez prostředků. Na rozdíl od princezen Anny a Elišky nebo královny vdovy Elišky
Rejčky neprahla po moci, stranila se boje o trůn
a pravděpodobně žila za zdmi nějakého kláštera.
Až v roce 1316 se díky Elišce Přemyslovně a Janu
Lucemburskému provdala za nejvyššího komořího
Petra I. z Rožmberka. Díky tomu se tentokrát Rožmberk vyšvihl vysoko nad hranice svého společenského postavení. Opět ale neuběhl ani rok a před
695 lety, 21. září 1317, Viola v 27 letech zemřela. Pochována byla se všemi poctami v rodinné hrobce
Rožmberků, v klášteře cisterciáků ve Vyšším Brodě.
-lgs-

foto © Wikipedie

 Dopisy čtenářů

KAM to vidí

Roháč ze Sionu

foto © Wikipedie

Sion je hora nedaleko Jeruzaléma, ale také zřícenina hradu u Chlístovic, asi 8
kilometrů od Kutné Hory. Byl vystavěn v letech 1426–1437 husitským hejtmanem
Janem Roháčem z Dubé. Letos tomu bude 575 let, co 6. září 1437 vstoupil do
našich dějin také jako poslední sídlo husitského odporu, které se podrobilo vládě
krále Zikmunda Lucemburského.
Jan Roháč z Dubé
(1380 – 9. září 1437)
pocházel z chudého
šlechtického rodu pánů
z Dubé. Jistě nikoho nepřekvapím, když řeknu,
že se v mládí úspěšně
živil jako lapka. Jeho otec
Ondřej z Dubé vlastnil
tvrz Libouň, kde se Jan
roku 1380 pravděpodobně narodil. K moci se Jan
dostal s nástupem husitské revoluce. Po bitvě na
Vítkově roku 1420 se stal
věrným Žižkovým druhem, ten ho za odměnu
ustanovil
hejtmanem
v Lomnici. Po Žižkově smrti patřil Jan k radikálním
táboritům a sirotkům. Nesouhlasil s Holým ani
Čapkem ze Sán, přesto stanul roku 1434 po jejich

boku v bitvě u Lipan. Byl tu zajat, dostal však milost a odešel do Tábora, poté do Hradce Králové
a nakonec se uzavřel na Sionu, který začal chvatně
opevňovat. Zikmund přesvědčil zemský sněm, aby
Jana vyhlásil zemským škůdcem. Byla to pravda,
Jan totiž přepadal karavany vezoucí zboží císaři.
Pánům se ale do tažení proti Janovi moc nechtělo,
stejně jako Zikmundem určenému veliteli trestné
výpravy Hynku Ptáčkovi z Pirkštejna do dobytí Sionu. Přitom Sion nebyl na obléhání vůbec vybaven,
byl jen narychlo opevněn, bez vlastního zdroje
vody či obranné věže. Přesto roku 1437 celé čtyři
měsíce „odolával“ obléhání Roháčova synovce.
Tedy dokud Pirkštejn nezjistil, že Zikmund vyslal
k Sionu uherské jednotky. Poté byl hrad za necelé
tři dny, 6. září 1437, dobyt. Jan byl s několika druhy zajat a 8. září předán na Staroměstskou radnici.
Devátého září 1437 vedli Jana – na výsměch jeho
rytířství – k šibenici, oděného v červený šat, v okovech a s pozlacenou oprátkou na krku.
Alois Rula

Nesmrtelný buditel

foto © Wikipedie

Před 165 lety zemřel náš pravděpodobně nejznámější národní buditel a český
vlastenec František Vladislav Hek. Máte pocit, že vám jeho jméno nic neříká? A co
takhle František Ladislav Věk?

Spisovatel Alois Jirásek tomuto buditeli a vlastenci zajistil nesmrtelnost, když jeho autobiografii
použil jako předobraz hlavního hrdiny svého nejslavnějšího románu „F. L. Věk“. Navíc se stal tento
román v roce 1971 námětem oblíbeného televizního seriálu režiséra Františka Filipa. Od té doby si už
asi nikdo z nás neumí hlavního hrdinu představit
jinak, než jak jej skvěle ztvárnil herec Radoslav Brzobohatý.
Skutečný František Vladislav Hek se narodil
jako syn obchodníka 11. dubna 1769 v Dobrušce.
Během studií na pražském piaristickém gymnáziu už navázal první kontakty s českými vlastenci.

V polovině osmdesátých let se vrátil do
Dobrušky, aby převzal
kupecký obchod svého
otce. Kromě prodeje
zboží denní potřeby
v něm začal půjčovat
i české noviny a knihy. Později zde zřídil
i externí pobočku Krameriova vydavatelství
Česká expedice. Hek se
také snažil o vznik českého divadelního spolku, ale tento plán mu nebyl
opočenskou vrchností povolen.
Poslední léta svého života strávil u provdané
dcery Ludmily Šotolovské v Kyšperku (dnešní Letohrad). Zde také 4. září 1847 zemřel a byl pohřben
na tzv. novém hřbitově. Jeho hrob byl ale v roce
1895 zrušen. Roku 1972 byla v Hekově rodném
domku v Dobrušce otevřena historická expozice
připomínající život tohoto vlastence a buditele.
-mak-

KAM na výlet s:
Lukášem Krpálkem
Nadějný český judista Lukáš Krpálek
se narodil 15. listopadu 1990 v Jihlavě.
Závodí za USK Praha v kategorii do
100 kilogramů a dlouhodobě jde
o jednoho z našich nejlepších judistů.
Je několikanásobným mistrem ČR
v několika věkových i váhových
kategoriích, jeho dosud
nejlepším mezinárodním
umístěním je třetí místo
na Mistrovství světa
mužů v Paříži 2011.
Letos se také kvalifikoval
a byl nominován na
Letní olympijské hry
v Londýně, kde skončil
sedmý.
„Jelikož jsem se na Vysočině narodil a vyrůstal,
jsem spjat s tímto krajem. Osobně si myslím, že Vysočina je nádherné místo, které mohu doporučit všem
pro chvíle volna, odpočinku, na relaxaci nebo k nějaké adrenalinové zábavě. Když chci navštívit zajímavé
místo, vydám se za památkami UNESCO, které jsou
na Vysočině hned tři – historické jádro Telče, kostel sv.
Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou a židovská
čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči. Nejraději mám ale
naši chatu v Jezdovicích, kde jezdím moc rád na motorce nebo na kole. Máme tu tenisové kurty, takže se
výborně ,vyblbnu‘ i při jiném sportu, než je judo. Mezi
mé další záliby patří rozhodně rybaření, proto se cítím
dobře všude tam, kde si mohu dobře zachytat, třeba
na řece Jihlavě či Svratce. Není ani tak důležité, jestli
opravdu něco chytím, spíše jde o ten klid a přírodu kolem. Člověk se výborně odreaguje od všedních starostí
a domů se pak vrací v pozitivní náladě.“
Děkuji za zajímavý tip na výlet a věřím, že za
čtyři roky na olympiádě v Riu hodíte celý svět na lopatky. Ať se Vás drží forma a vyhnou se Vám všechna zranění, zvláště pak na motorce. Jsem si jist, že
nejbezpečnější motorkou je pro Vás ta, kterou Vám
vyrobil Jezdovický okrašlovací spolek.
Luděk Sládek

www.kampocesku.cz
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Král se srdcem lva
1157 – 8. 9. se v Oxfordu narodil jako třetí syn Jindřicha II. a Eleonory budoucí král Richard I. Lví srdce z dynastie Plantagenetů. V bojích proti otci stál
spolu s dalším bratrem Geoffreyem na straně bratra
a spolukrále Jindřicha Mladíka a nakonec se sám stal
králem. Richardovo srdce bylo pohřbeno v katedrále
v Rouenu, tělo v opatství Fontevrault a vnitřnosti na
hradě Chalus.
Král český a císař římský
1347 – 2. 9. byl Karel IV. korunován českým králem.
Vládl v letech 1346–1378 a patřil mezi nejvýznamnější
panovníky středověku. V roce 1355 dosáhl jako vůbec
první český panovník hodnosti římského císaře. Jako
český král proslul založením univerzity v Praze, výstavbou Nového Města pražského, založením Karlštejna atd.
Také dosáhl významné územní expanze českého státu.
Univerzitní inovace
1782 – 14. 9. byl přijat dekret, který změnil Univerzitu v Brně na lyceum pro studia teologická, právnická, lékařská a filozofická. Ještě předtím však byla
univerzita zrušena a přemístěna do Olomouce. Ve
své historii prošla mimo jiné také změnou názvu,
jako např. Univerzita císaře Františka, dnes Univerzita Palackého v Olomouci.
A rukopis byl na světě
1817 –16. 9. údajně nalezl Václav Hanka ve věžní
kobce děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře
Králové rukopis básní – tzv. Rukopis královéhradecký. O rok později byl pak Hankou nalezen ještě Rukopis zelenohorský. Netrvalo dlouho a rozpoutal se
obrovský spor o jejich pravost. Dnes převládá názor,
že se skutečně jedná o zdařilé padělky, které vytvořil
zřejmě sám jejich objevitel.
Vzhůru k novým poznatkům
1837 – 19. 9. se na sjezdu německých přírodovědců
a lékařů v pražském Karolinu „blýskl“ český fyziolog, anatom, biolog, básník a filozof Jan Evangelista
Purkyně, který tu představil svůj nejvýznamnější
objev – buňky a jejich význam pro život. Přestože
se původně živil jako vychovatel ve šlechtických
rodinách, jeden z jeho zaměstnavatelů mu – naštěstí
pro nás – ukázal i cestu vedoucí k lékařství.
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Cestovatel a etnograf Alberto Vojtěch Frič se narodil před
130 lety, 8. září 1882 v Praze. Od jihoamerických indiánů
dostal přezdívku Karaí Pukú (Dlouhý lovec), v Evropě mu
říkali Lovec kaktusů. Jako kluk si obstaral kaktus a nosil
ho v kapse, aby se pomstil strážníkovi, který ho často
šacoval. Nahmatat pichlavou kouli byla pro strážníka
bolestivá zkušenost. Poté kaktus skončil na okně, kde
vykvetl, což Friče nadchlo a začal kaktusy sbírat.
V 15 letech byl považován za jednoho největších znalců těchto rostlin ve střední Evropě. V roce
1899 mu však celá sbírka umrzla, Frič se tedy rozhodl založit novou, a to z kaktusů, které si sám
sesbírá. V letech 1901–1929 podnikl sedm cest
do Jižní Ameriky a jednu do Severní Ameriky, kde
sbíral kaktusy a etnografické materiály o divoce
žijících indiánech. U indiánů se těšil posvátné úctě
poté, co přežil střet s jaguárem. Povedlo se mu dokonce sestavit slovníky 36 indiánských jazyků. Na
svých cestách hojně fotografoval.
Během druhé výpravy k indiánskému kmeni
Čamakoko v povodí řeky Paraguay se oženil s indiánkou Lora-y. V roce 1905 se jim narodila dcera
Hermína, jejíž synové se dnes pyšní jménem Fric.
Po návratu domů se s Lora-y už zřejmě nesetkal.
Ze třetí cesty se vrátil do Prahy s indiánem Čerwuišem, aby jej prohlédli lékaři kvůli nemoci decimují-

cí jeho kmen. Používal ho
jako demonstrační pomůcku při přednáškách.
Při další výpravě dovezl
indiánům potřebné léky.
V Čechách se oženil
s Dragou a v roce 1922 se
jim narodil syn Ivan. Po
ukončení výprav se Frič
zabýval pěstováním kaktusů a šlechtěním a křížením exotických rostlin. Několik kaktusů po něm
bylo pojmenováno (např. Echinopsis fricii). Jako
amatérský etnograf a znalec indiánů získal popularitu zejména v zahraničí, v Čechách byl však přehlížen. V roce 1944 onemocněl tetanem. Chtěl být
léčen osvědčeným indiánským způsobem pomocí
kurare, to mu však lékaři nedovolili. Zemřel 4. prosince 1944 v Praze.
-jol-

foto © Wikipedie

Tady vládne Břetislav
1092 – 14. 9. byl po krátké vládě Konráda I. Brněnského korunován na českého krále Břetislav II. Jeho
vláda byla ve znamení mnoha změn. Zakázal pohanství, nechal vykácet a spálit posvátné stromy,
vyhnal slovanské mnichy ze Sázavského kláštera
uchovávající odkaz Cyrila a Metoděje, zkonfiskoval
židovské majetky. Co dodat – král jako řemen.

Milovník pichlavé krásy

Pro trochu lásky…
Spisovatel a básník Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Frída, se narodil 17.
února 1853 v Lounech. Po maturitě začal na přání rodičů studovat teologii, ale brzy
přestoupil na filozofickou fakultu. Tam se věnoval filozofii, historii a románským
jazykům.
V roce 1875 mu vyšla první básnická sbírka
„Z hlubin“. Pseudonym Vrchlický vymyslel při návštěvě idylického jarního údolí říčky Vrchlice u Kutné Hory jeho přítel, lékař Josef Thomayer. Po studiu
pobýval Vrchlický rok v Itálii jako vychovatel, po
návratu krátce působil jako učitel. Roku 1879 se
oženil s neteří spisovatelky
Karolíny Světlé Ludmilou
Podlipskou. V roce 1893
byl jmenován profesorem
všeobecné literatury na
Karlově univerzitě, v roce
1901 členem Panské sněmovny říšské rady ve Vídni,
kde obhajoval požadavek
všeobecného hlasovacího
práva.
Ve svých sbírkách a dramatech se snažil dokázat,
že čeština může vyjádřit
všechno, ale četné poetismy a novotvary dávají
jeho dílu pachuť strojenos-

ti. Když si šel zakouřit, používal slovo pábit, které
později převzal do svých děl Bohumil Hrabal. Vydal
270 svazků knih, převážně básnických děl. Nejbližší mu byla lyrika, v raném období intimní a milostná, později do ní pronikly trpké tóny, zejména
v období rozpadu jeho manželství. Psal i dramata
a okrajově prózu. V letech
1904 a 1911 byl nominován na Nobelovu cenu za
literaturu. Překládal také románskou literaturu (Huga,
Baudelairea, Petrarcu atd.)
a díla Shakespeara, Goetha,
Schillera, Whitmana a dalších.
V roce 1908 ho uprostřed tvůrčí práce postihla
mozková mrtvice, která mu
znemožnila jakoukoliv intelektuální činnost. Poslední
roky života strávil v Domažlicích, kde také 9. září 1912
zemřel.
-jol-

Portrét Jaroslava Vrchlického od Vojtěcha Hynaise

foto © Wikipedie
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Olympionik,
jak má být

Historia
magistra vitae

Letos v září by jeden z největších
atletů všech dob, čtyřnásobný
olympijský vítěz Emil Zátopek, oslavil
devadesátiny. Během své sportovní
kariéry dokázal vytvořit osmnáct
světových rekordů.

Autor „Slezských písní“?
1867 – 15. 9. se v Opavě narodil básník Petr Bezruč,
vlastním jménem Vladimír Vašek. Je autorem jediné
sbírky „Slezské číslo“ (později známé jako „Slezské
písně“). Verše hájí sociální a národní zájmy českých
obyvatel Slezska. Objevují se však spekulace, že autorem většiny básní není Bezruč, ale jeho přítel Ondřej Boleslav Peter. Jedním z důvodů je, že prokázaný
vztah k Peterovi Bezruč striktně popíral.

Emil Zátopek přišel na svět 19. září 1922 v Kopřivnici. Narodil se do chudé rodiny jako šesté dítě.
V 16 letech začal pracovat v Baťově obuvnické továrně ve Zlíně. K atletice se dostal zcela náhodou,
když byl v roce 1941 donucen k účasti na běhu
městem. V roce 1944 už ale vytvořil první ze svých
rekordů.
Zajímavostí je, že na mezinárodní atletické
závodiště prvně vstoupil roku 1948 jako účastník
LOH v Londýně. Hned také vyhrál zlato v běhu na
10 km. V Bruselu v roce 1950 se na závodech stal
prvním mužem světa, který 10 km zaběhl pod 29
minut. Na LOH 1952 v Helsinkách vyhrál hned tři
zlaté medaile, a to v běhu na 5 km, 10 km a v maratonu. Ve všech třech těchto disciplínách překonal
olympijské rekordy. Navíc maraton běžel poprvé
v životě. Sportovní kariéru ukončil v roce 1958.
V období husákovské normalizace pak pracoval

jako pomocný dělník u stavební geologie, protože
mu bylo dáváno za vinu, že v roce 1968 podporoval změny v tehdejší společnosti. V roce 1990 ho
Václav Havel rehabilitoval a v roce 1999 byl vyhlášen naším nejlepším olympionikem historie. Jeho
manželka Dana Zátopková byla také slavnou atletkou. Zlato v hodu oštěpem vyhrála rovněž na LOH
v Helsinkách, a to jen pár okamžiků po manželově
triumfu. Emil Zátopek zemřel po dlouhé nemoci
22. listopadu 2000 v Praze a je pohřben na valašském Slavíně v rožnovském skanzenu. V prosinci
roku 2000 mu byla posmrtně udělena medaile
Pierra de Coubertina.
-mak-

To byl mistr fantazie

foto © Czechtourism

Před deseti lety nás navždy opustil prozaik a autor knih pro děti Miloš Macourek.
Duchovní otec postaviček z animovaného seriálu Mach a Šebestová byl také velmi
úspěšným filmovým scenáristou.
Miloš Macourek
se narodil 2. prosince 1926 v Kroměříži
v rodině právníka.
Než se stal slavným
spisovatelem a scenáristou, vystřídal
nejrůznější profese.
Byl prodavačem květin, sazečem v tiskárně, skladníkem, kulisákem, nakladatelským redaktorem a dokonce i lektorem katedry literatury
a umění. V roce 1959 začala jeho autorská spolupráce s Divadlem Na zábradlí. K filmové scenáristice se dostal díky režisérovi Oldřichu Lipskému,
který ho požádal o pomoc s nehotovým scénářem
komedie „Muž z prvního století“, a objevil v něm
tak mimořádný tvůrčí talent. Tím Macourkovi započala čtyřicetiletá kariéra filmového scenáristy
a autora specifického žánru – fantastické crazy komedie. S režiséry Oldřichem Lipským a Václavem
Vorlíčkem vytvořil nezapomenutelné komedie,
které už baví několik generací diváků. Mezi nej-

oblíbenější patří například „Kdo chce zabít Jessii“,
„Zabil jsem Einsteina, pánové“, „Pane, vy jste vdova“, „Dívka na koštěti“, „Jak utopit doktora Mráčka“,
„Čtyři vraždy stačí, drahoušku“ nebo „Což takhle
dát si špenát?“ Ale jistě také slavné seriály o Arabele a létajícím Čestmírovi. Podle jeho scénářů vzniklo také více než sto animovaných filmů v čele s asi
nejslavnějšími školáky Machem a Šebestovou, jimž
dal nezapomenutelnou podobu výtvarník Adolf
Born. Posledním Macourkovým filmem byl „Mach,
Šebestová a kouzelné sluchátko“. Miloš Macourek
zemřel po dlouhé nemoci v nedožitých 76 letech,
30. září 2002 v Praze.
-mak-

Legenda s myšlenkou
1882 – 12. 9. se narodil spoluzakladatel Sokola Jindřich Fügner. I přes jeho úspěšné podnikání u něj nakonec zvítězila láska ke sportu. Při založení českého
tělocvičného spolku se setkal s Miroslavem Tyršem.
Jako první starosta Sokola zavedl tykání všech členů
a oslovení „bratře“, jeho červená blůza se později
stala součástí sokolského stejnokroje.
Kontroverzní režisér
1892 – 18. 9. se v Praze narodil filmový scenárista
a režisér Václav Binovec. Mimo jiné proslul kolaborací s nacistickými okupanty v období Protektorátu.
Pravděpodobně z jeho popudu byl gestapem zatčen písničkář Karel Hašler, který pak zahynul v koncentračním táboře v Mauthausenu. Mezi Binovcovy
nejznámější filmy patří „Jízdní hlídka“, „Madla zpívá
Evropě“ nebo „Městečko na dlani“.
Předchůdce Dopravních podniků
1897 – 18. 9. dostala nově založená společnost Elektrické podniky královského hlavního města Prahy
na starost pravidelný provoz elektrické tramvaje po
městě. Dráha tramvaje byla na konci devatenáctého
století dlouhá jen 5,846 km a měla pouze 17 stanic.
Společnost Elektrické podniky se stala jakýmsi předchůdcem dnešního Dopravního podniku hlavního
města Prahy.
Vladimír „Vlado“ Clementis
1902 – 20. 9. se v Tisovci narodil JUDr. Vladimír Clementis, slovenský komunistický politik a publicista.
Ve vládě Národní fronty nahradil po roce 1948 Jana
Masaryka v pozici ministra zahraničí. Záhy byl však
obviněn ze slovenského buržoazního nacionalismu
a v lednu 1951 byl zatčen. V listopadu 1952 byl odsouzen k trestu smrti a 3. 12. byl popraven.
Naše druhá Destinnová
1907 – 23. 9. se v Praze narodila Jarmila Novotná,
jedna z nejzářivějších hvězd české opery. Několik
měsíců byla žačkou samotné Emy Destinnové, pak
odešla studovat zpěv do Milána. V roce 1935 se stala
sólistkou Metropolitní opery v New Yorku, kde sklízela obrovské úspěchy a byla přirovnávána ke své
učitelce. I když do své bývalé vlasti často jezdila,
vrátit se už nechtěla. Zemřela 9. 2. 1994 v New Yorku.
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Život v oblacích
1917 – 8. 9. se narodil stíhací pilot a člen 1. Československé letecké divize za druhé světové války Leopold
Šrom. V cizinecké legii zaznamenal významná vítězství, stejně jako u Československé 310. stíhací peruti
RAF v Británii. Po válce pracoval pro Vědecký letecký
ústav v Praze. Zemřel při pilotování dopravního letadla, kterému nedaleko Kladna „vysadil motor“.
Obdivovaný prezident
1937 – 14. 9. zemřel v Lánech Tomáš Garrigue
Masaryk. V roce 1918 se stal prvním prezidentem
Československa. Díky klíčovému podílu na vzniku
samostatného československého státu byl zákonem
označen za Prezidenta Osvoboditele. K jeho osmdesátým narozeninám (1930) byl přijat lex Masaryk (lex
– zákon) obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk
zasloužil se o stát.“
Praha–Brno
1967 – 8. 9. začala výstavba dálnice D1. Stavba byla
schválena již 4. 11. 1938, kdy se počítalo s dálničním
propojením Prahy a Podkarpatské Rusi. Oproti původním plánům se trasa i parametry změnily. Dne
12. 7. 1971 byl otevřen vůbec první dálniční úsek
u nás, a to mezi Prahou a Mirošovicemi. Dálniční
tah mezi Brnem a Prahou byl dokončen 8. 11. 1980.
Mnichovský masakr
1972 – 5. 9. palestinská skupina Černé září unesla
a poté zavraždila během mnichovské olympiády
11 izraelských sportovců. Bezpečnostní opatření
v olympijské vesnici byla nevyhovující. Vedoucí izraelské olympijské delegace upozorňoval německé
i izraelské úřady na nedostatky v ochraně sportovců,
nikdo mu však nevěnoval pozornost.
Dříve, než si myslíme
1987 – Poprvé spatřil světlo světa internet a ještě
v témže roce bylo připojeno 27 000 počítačů. První vize o navzájem propojených sítích ale vznikly
už v období studené války. O pět let později na síť
vstupují také vládní organizace, včetně úřadů České republiky. Nejčastější službou na internetu se
stává www (kombinace textu, grafiky a multimédií)
a e-mail, což trvá dodnes.
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Jedním z dosud rozšířených žánrů
lidové slovesnosti jsou pranostiky.
Jedná se o předpověď počasí,
založenou na dlouhodobé lidské
zkušenosti. Slovo pranostika je
odvozeno z latinského prognosis
(předpověď).
V současnosti mají meteorologové k dispozici
spoustu moderních přístrojů, nicméně předpovědi
počasí jim často nevycházejí. Možná je to tím, že se
zahlceni technikou občas zapomínají podívat z okna.
Chcete tedy vědět, jak bude na podzim
a v zimě? Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Podzimek bohatý na mlhu věští
v zimě mnoho sněhu. Jaké je počasí o svatém Jiljím
(1. 9.), takové bývá celý podzim. Jiljí jasný – podzim
krásný. Jaké počasí na narození Panny Marie (8. 9.),
takové potrvá čtyři neděle. Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim. Po svatém Kříži (14. 9.)
podzim se blíží. Jaké počasí dělá svatý Matouš (21.
9.), takové potrvá čtyři neděle. Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň. Je-li bouřka na Václava (28. 9.), dlouho teplo
zvěstovává. Noc-li chladná před Michalem (29. 9.),
tuhá zima přijde cvalem. Michal, v den-li jeho pršívá, teplo před Vánoci věštívá.

A jak jsou pranostiky spolehlivé? Dočkejme
času jako husa klasu. Ale to už jsme se dostali k příslovím.
-jol-

foto © Wikipedie

Nejslavnější český dabér
1907 – 23. 9. se v Přelouči narodil jeden z nejslavnějších českých herců a nenahraditelný dabér František Filipovský. Umíte si představit francouzského
komika Louise de Funés jinak, než jak ho namluvil
Filipovský? Já tedy ne! Tento vynikající herec byl téměř půl století členem Národního divadla a k tomu
ještě natočil 199 filmů. Zemřel 26. října 1993 v Praze
a je pohřben na Olšanských hřbitovech.

Pranostika věda je?

Slepec pomohl slepcům
Již více než sto padesát let mohou nevidomí díky
Braillovu písmu číst i psát. Zasloužil se o to skromný
francouzský učitel Louis Braille (1809–1852), který sám
v raném dětství přišel o zrak.
Jednoho dne se čtyřletý chlapec odebral do
otcovy dílny, aby si tam hrál. Často vídal otce, jak
dělá boty, a tak vzal šídlo a snažil se jím udělat
v kůži díru. Ale šídlo sklouzlo a píchlo ho do oka.
Zranění bylo tak vážné, že chlapec na oko už nikdy
neviděl. Navíc dostal infekci, která nakazila i druhé
oko, takže po čase ztratil zrak úplně. To se stalo nedaleko Paříže roku 1813 a ten chlapec se jmenoval
Louis Braille.
Vystudoval slepeckou školu, na níž se později
stal učitelem. Několik let vytvářel a experimentoval
s různými systémy slepeckého písma. Navíc vyvinul i zvláštní kódy pro matematiku a notový záznam. V roce 1827 publikoval první knihu ve svém
slepeckém písmu. Přesto se nový systém neuchytil
okamžitě, byl přijat až v roce 1854. Rozšíření svého
písma se už Braille nedožil, protože zemřel v pouhých 43 letech na tuberkulózu.
Braillova soustava obsahuje 63 znaků, používá
se téměř ve všech zemích světa a byla přizpůsobena skoro všem jazykům. K ražení šestibodového
písma byly zkonstruovány mechanické psací stro-

je, které se používají dodnes. V současnosti už ale
existují i softwarové programy, které převádějí používaná písma do Braillova systému.
Francie dodatečně ocenila Braillovy zásluhy –
v roce 1952 byly jeho ostatky převezeny do Paříže
a uloženy do Pantheonu mezi ostatní velké Francouze.
-mak-

foto © Wikipedie

Historia
magistra vitae
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Zlatá bula sicilská
Letos 26. září tomu bude 800 let, co
spatřilo světlo světa pro nás tolik
důležité privilegium. V Basileji ho pro
českého krále Přemysla Otakara I. vydal
volený císař římský Fridrich Roger II.
Štaufský (1194–1250), král německý,
sicilský a titulární král jeruzalémský.
Přemysl Otakar I. (1197–1230) vstoupil do evropské politiky s cílem vytěžit pro sebe i stát maximum. Nejdříve podpořil krále Filipa Švábského
z dynastie Štaufů proti Otovi IV. z rodu Welfů. Odměnou mu byla v září 1198 v Mohuči korunovace
českým králem. Roku 1203 naopak podpořil krále
Otu, který potvrdil jeho svobody a byl jím znovu
korunován. Ale jakmile se k Otovi válečná štěstěna otočila zády, otočil se i Přemysl a přešel zpět na
stranu Filipa. Když byl Filip roku 1208 zavražděn,
nelenil a hurá zpátky k Otovi. Tehdy papež Inocenc
III. uznal Přemyslovu dědičnou královskou hodnost. Nakonec se ale Přemysl postavil opět proti
Otovi, tentokrát na stranu mladičkého Fridricha
II., Štaufa, zvoleného roku 1212 římským králem.
Netrvalo dlouho a Fridrich mu vydal 26. září 1212
v Basileji privilegium, nám známé jako Zlatá bula
sicilská.
Tak byla Přemyslovi potvrzena královská hodnost s tím, že on i jeho nástupci budou držiteli Českého království dědičně. Fridrich také stanovil, že
římští panovníci udělí království v léno jen tomu,
kdo bude v Čechách zvolen králem. Čeští králové
pak musí držet všechna území, jež ke království
náleží či náležela, a udělovat investituru (uvedení
do úřadu) svým biskupům. Další ustanovení se pak
týkala účasti na říšských sněmech nebo na císařské
korunovační cestě do Říma.
Zlatá bula sicilská završila Přemyslovy snahy,
proměnila zemi v uznávané dědičné království,
kde získával trůn vždy králův prvorozený syn. Navíc
jako součást Svaté říše římské zaujalo české království klíčovou pozici uprostřed Evropy 13. století. Za
přemyslovských králů se český stát stal také vrcholně středověkým státem západoevropského typu.
U příležitosti výročí vydání Zlaté buly sicilské
bude k vidění její originál a další dvě listiny Fridricha II., vydané ve stejný den a opatřené zlatými
pečetěmi. Dalším unikátem pak je originál listiny
vydané 7. dubna 1348 v Praze císařem Karlem IV.,
rovněž se zlatou pečetí, potvrzující a rozšiřující
některá ustanovení Zlaté buly sicilské. Výstava
proběhne 27.–30. září v Národním archivu, ulice
Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. A věřte mi, bude
se na co dívat.
Josef Grof, zdroj: Národní archiv v Praze
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Malostranské setkání s legendou
Každá země má své symboly a legendy. Mezi ty české patří bezesporu plzeňský
ležák – Pilsner Urquell. Není to tak dlouho, co lékaři právě tento ležák doporučovali
všem „ledvinářům“ od Šumavy k Tatrám.

Pražské
cyklozvonění
Všechny, kdo si chtějí prodloužit
prázdniny, bychom rádi pozvali
v sobotu 15. září do klidného prostředí
modřanských a komořanských tůní
– na oddechovou louku U Soutoku
v Komořanech.
Z několika míst Prahy vyrazí na oddechovou
louku cyklistické pelotony. V cíli se bude konat odpolední program pro děti i dospělé. Organizátoři
slibují zájemcům, že si na místě budou moci bezplatně seřídit svá kola pomocí mobilní cyklodílny
nebo si najít trasy pro bezpečnou cestu do práce
či pro víkendový výlet. Děti si mohou zajezdit po
Vltavě na pramicích nebo vyrobit malý dárek v některé z výtvarných dílen.
Více na www.cyklozvoneni.cz

Setkat se s touto legendou můžete při své návštěvě Prahy v nově otevřeném Pilsner Urquell Galerie-Experience Shopu, v ulici U Lužického semináře 11 na Malé Straně. Kromě skvěle ošetřeného
a načepovaného piva Pilsner Urquell zde najdete
také zajímavou expozici s příběhem tohoto originálního ležáku. Je tu ale také dárková prodejna této
české značky nebo unikátní prostory pro konání
formálních i soukromých akcí. Já tam byl, ochutnal
a prohlašuji, že se tu opravdu čepuje pivo, na jaké
ne všude v Praze narazíte. To mi můžete věřit, jako
že se Sládek jmenuju.
Luděk Sládek
www.galerie.pilsner-urquell.cz

S námi za zdravím
a poznáním
Po stopách kocoura Mikeše
15. září 2012
Start: 8–11 hod. v Turistickém informačním centru v Mnichovicích
Trasy:
Mikešova
9 km
Bobešova
18 km
Pašíkova
25 km
Hastrmanova
32 km
Cíl: do 19 hod. v Turistickém informačním centru
v Mnichovicích.
Těší se na vás kocour Mikeš, kozel Bobeš, čuník
Pašík a Mařenka Kudláčková. Mezi katastry Hrusice a Mnichovice překročíte pohádkovou hranici, kde obdržíte pohádkové razítko. Během dne
bude pro účastníky připraven doprovodný program (např. soutěž „Stref se míčkem do kráteru“).
Více na www.mnichovice.info.
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Člověče, pohni se, než bude pozdě
Prahou turistickou aneb oslava 10 let Infocentra
KČT
13. září 2012
Start: Fügnerovo náměstí 16–18 hod. (cca 400 m
od zastávky tramvaje a stanice metra „C“ I. P. Pavlova)
Trasy: 10 km a kočárková 5 km
Cíl: Fügnerovo náměstí do 20,30 hod.
Na delší trase budou připraveny tři kontroly se znalostním kvízem.

V rámci oslav vystoupí od 18,30 hod. dudácké
folklorní trio ze souboru Modřenec, bude pro vás
připraven stánek s občerstvením a pro děti soutěže. Za správné odpovědi ze znalostních kvízů se
můžete zúčastnit slosování, které proběhne v 19
a ve 20,30 hod. Oslavy skončí ve 21,30 hod.
Přijďte se s námi rozloučit s létem a aktivně oslavit 10 let Infocentra KČT.
www.kct.cz
www.prahouturistickou.cz
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V Poděbradech sezona nekončí
Poděbrady jsou příjemné lázeňské město s bohatou historií. Kromě připomínek
zřejmě nejslavnější éry – vlády krále Jiřího z Poděbrad – lze nalézt přímo ve
městě nebo v jeho blízkém okolí stopy slavného rodu Slavníkovců, krále Přemysla
Otakara II. nebo třeba císařovny Marie Terezie.
Lázeňskou minulost i přítomnost připomíná
lázeňský park, který se rozkládá v samém centru
města. Je oprávněně jeho největší chloubou a každoročně je obdivován stovkami lázeňských hostů
i návštěvníků města.
Poděbrady se ale mohou pochlubit také krásnou přírodou středního Polabí. Pěší návštěvníky
jistě potěší nenáročné procházky lužními lesy podél toku řeky Labe. Cyklisté zase ocení místní cyklotrasy, které jsou díky rovinatému terénu vyhledávány jak rodinami s dětmi, tak i cyklisty seniory.

Jednotně
k hvězdičkám
Ačkoli je hlavní prázdninová sezona již za námi,
nabídka kulturních a společenských akcí v našem
městě ještě zdaleka není u konce.
Více na www.ipodebrady.cz
Městské kulturní centrum
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 612 505
www.ipodebrady.cz
Turistické informační centrum
Jiřího nám. 19, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 511 946
www.mesto-podebrady.cz

V rámci zavádění jednotného
evropského označování hotelů budou
české hotely od roku 2013 označovány
hvězdičkami. Nové znaky zajistí hostům
větší transparentnost.
Každopádně logo unie Hotelstars Union
s hvězdičkami by mělo napříště prozradit, kdo
a především co se za těmito hvězdičkami skrývá.
Nejdále je s jednotnou klasifikací Švýcarsko, Německo a Rakousko, v ČR nese toto označení zatím
405 hotelů nebo penzionů, ale například ve Francii
žádný. Přejme si, aby tento projekt nebyl zneužit
korupcí, jak se u nás tak často stává.
-lgs-

Destinace Kutná Hora a okolí
Babí léto ve stříbrném městě
7.–9. 9. Kutnohorský varhanní festival na konci léta
Série tří varhanních koncertů v magickém prostředí chrámu svaté Barbory

14.–16. 9. Ortenova Kutná Hora
Celostátní soutěžní přehlídka mladých básníků, fotografická soutěž, hudební
a literární vystoupení v historických objektech města

29. 9. Svatováclavské slavnosti
V překrásných exteriérech Palackého náměstí se střídá hudba s divadlem,
míchají se styly a žánry. K tomu všemu regionální speciality a hlavně
skvělé kutnohorské víno.

Jeden den nestačí ; )

www.guide.kh.cz
www.kutnahora.cz

www.kampocesku.cz

9

KAM na výlet
Osm z nejkrásnějších
českých měst sdružených
ve svazku Česká inspirace
pro vás připravila

soutěž

Česká inspirace –
města plná života II.

Stačí do 31. ledna 2013 vyplnit
jednoduchý kvíz umístěný
na webových stránkách

www.ceskainspirace.cz
a pak si při troše štěstí užít
některou z výher:
● víkendový pobyt v Chebu, tzn. 1 noc pro dvě osoby
dle výběru
● zážitkový vyhlídkový let pro dvě osoby jednomotorovým letadlem nad Kutnou Horou
● golfový kurz pro 2 osoby na Šiškově mlýně u Telče
● poukaz na konzumaci
v celkové hodnotě 1000 Kč v restauraci Bohém
v designovém hotelu Aplaus a dvě vstupenky
do zámeckého sklepení, kde v expozici soch Olbrama
Zoubka zraje na lahvích víno Chateau Litomyšl.
● celodenní rodinná vstupenka do Rodinného zábavního
parku Tongo v Hradci Králové (opravňuje k jednorázovému vstupu obou
rodičů a neomezeného počtu vlastních dětí)
● rodinné vstupné pro 4 osoby do expozice „Jak se žilo
na věži“ v Poličce.
● dvě vstupenky na prohlídku Domu gobelínů v Jindřichově
Hradci s praktickou ukázkou způsobu tkaní
● komentovaná prohlídka města Třeboň s baterkou
za úplňku.
Předání cen proběhne v rámci veletrhu Holiday World
v Praze, který se koná od 7. do 10. února 2013.

NA VÝLETY
„PO ÈESKU“
s Václavem Žmolíkem
so–ne  13.10 h

RADIOZURNAL.CZ
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?

Víte, jak se jmenují alespoň dva další
uspávací skřítci z večerníčku O Kanafáskovi?
Pokud ano, napište nám do 15. 9. na adresu
redakce nebo na souteze@kampocesku.cz. Pro tři
autory správných odpovědí má Edice ČT připraveny
zajímavé publikace.

Galina Miklínová

O Kanafáskovi
„Na nejvyšším místě na zemi stojí
hrad Snovíz a v něm bydlí uspávací
skřítci. A ti si na každé dítě, které
ještě nespí, pěkně posvítí. Jenže
na nespavce Jonáše nic neplatí…“
A když se do toho vloží rozverná
uspávací peřina Kanafásek, není
o noční dobrodružství nouze. Pokud chcete vědět a VIDĚT, jaké příhody Kanafásek s Jonášem zažili,
skočte do kouzelného světa téhle
knížky.
Vychází 1. října 2012
Cena 299 Kč, 80 stran

S námi máte výběr!
Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní
síti nebo v internetovém knihkupectví České
televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Václav Vokolek

Neznámé Čechy 4
Posvátná místa
jihovýchodních Čech

Pavla Jazairiová

8 511 970 km2 Brazílie
Obecná představa o Brazílii je dosti jednoznačná: tropický ráj, nekonečné písčité pláže, exotické ovoce, karneval, samba... Brazílie očima Pavly Jazairiové vypadá poněkud
jinak. Autorka objevuje „nový svět“ zbavený původních obyvatel, obrovské rozlohy
prázdné země, také bývalou portugalskou
kolonii, z které plynulo do Evropy nezměrné bohatství cukrové třtiny, kakaa, kávy,
kaučuku, ale zejména zlata a drahokamů.
Rovníková Amazonie, chudý severozápad,
velká města – Rio de Janeiro, Sao Paulo –,
směsice přistěhovalců ze všech kontinentů,
kteří vytvářejí nové dějiny této obrovské
země a hledají svou identitu.
Publikace je doplněna četnými fotografiemi autorčina společníka na cestách Jiřího
Hůly.
Cena 199 Kč, 225 stran
Námi doporučovanou knihu můžete zakoupit v Reprezentační prodejně
Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2, v e-shopu www.radioservis-as.cz
a v knihkupectvích.

Poznejte tajemství největších perel jihovýchodních Čech
Ve čtvrtém svazku cyklu Neznámé Čechy se
po Středních a Severních Čechách představí
region na jih od Prahy a na východ od Vltavy,
až po hranice s Moravou. Opět máme možnost objevit mnoho inspirativních míst, která
skrývají svědectví o historických událostech
nebo poskytují duchovní zážitek. Obrazově
velmi dobře zdokumentované monumenty
díky autorovi opět získávají na své zasloužené slávě. Blíže se autor zabývá nejen velkými
městy (České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Tábor), ale dozvíme se více
také například o Vyšším Brodě, Slavonicích

nebo Milevsku a navštívíme stará poutní místa Lišov, Chlum
u Třeboně, Klokoty či Borovany.
Doporučená cena 349 Kč, 232 stran
Námi doporučovanou knihu můžete zakoupit v knihkupectvích nebo s 15% slevou na www.kniha.cz.

Moravskoslezský kraj
Turistický průvodce
Turistického průvodce vydal Moravskoslezský kraj. Tato zcela nová
publikace má podobu turistického bedekru s mapkou, který si klade
za cíl informovat návštěvníky komplexně o všech dostupných atraktivitách v Moravskoslezském kraji a o možnostech trávení volného
času.
Průvodce je rozdělen do mnoha sekcí. Dozvíte se o historii kraje,
o přírodě, hradech a zámcích, lidové architektuře, technických památkách, kultuře a sportu, lázeňství… Najdete zde také tipy na výlety, zajímavé akce, ale například i na místní krajové recepty. Vše je
pak pro lepší orientaci doplněno poutavými fotografiemi a celkovou
mapkou kraje.
Brožurka je zdarma, má 80 stran.
Námi doporučovaného turistického průvodce můžete dostat
v informačních centrech, v 3* a 4* hotelech v Moravskoslezském
kraji a taktéž si jej lze volně stáhnout na www.msregion.cz.

www.kampocesku.cz
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Jindřichův Hradec
v babím létě
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.

Plán workshopů
(placených z grantu města)
Tkaní gobelínovou technikou
melírovým způsobem
Lektor: Ateliéry tapisérií, s. r. o.
Termín: 14.–15. 9.
Délka kurzu: 13 hodin
Kurz patchworku a quiltingu
Lektorka: Mirka Fáberová
Termín: 22.–23. 9.
Délka kurzu: 14 hodin
Tkaní gobelínovou technikou
melírovým způsobem
Lektor: Ateliéry tapisérií, s. r. o.
Termín: 26.–27. 10.
Délka kurzu: 13 hodin
Už víte, kam za babím létem?
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, e-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.

12 www.kampocesku.cz

KAM na výlet

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do Va‰í budoucnosti.

foto: Stanislava BrÛhová

inspirace • zábava • ochutnávky • v˘hry

Táborská setkání 14.–16. 9. 2012
Vrcholem kulturního léta v Táboře je již tradičně mezinárodní historický festival
Táborská setkání. Pořadatelem je město Tábor a Nadační fond Město Tábor –
Táborská setkání.
Město Tábor je pro dobové slavnosti jako stvořené. Historické centrum s několika náměstími, křivolakými uličkami a bohatou zelení za městskými
hradbami dodává slavnostem neopakovatelnou
atmosféru, kterou nikde jinde neprožijete.
Chcete-li se osobně potkat s vojevůdcem Janem Žižkou, vrátit se tak o pár století zpět a navíc
prožít kus romantiky v husitském městě, potom
nesmíte chybět na festivalu Táborská setkání 2012.
Už pojedenadvacáté se 14. září promění centrum
města na tři dny v husitskou baštu, a vrátí se tak
časem o více než 500 let zpět, do doby, kdy byl
v Táboře hejtmanem Jan Žižka z Trocnova. Město
ožije osobitou atmosférou, umocněnou průvody,
ohňostroji, tržišti a jarmarky, šermířskými souboji
nebo rytířskými kláními. Dveře jinak nepřístupných památek se otevřou návštěvníkům, na děti
čeká Dětský ráj. Zkrátka na nudu nebude čas!

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

Tábor Meetings

Programová ochutnávka…
pátek 14. 9.
19,30 hod. Slavnostní zahájení
20,45 hod. Pochodňový průvod městem a ohňostroj
22 hod. Miro Žbirka
23,30 hod. Visací zámek
sobota 15. 9.
10–17 hod. Dětský ráj (soutěže, hry, pohádky…)
9–18 hod. Staročeský jarmark
10–22 hod. Středověký řemeslný trh s programem
13 hod. Kostýmovaný průvod
16 hod. Královský rytířský turnaj na koních
22 hod. NO NAME
22 hod. Velká noční ohňová show
23,30 hod. J.A.R.
neděle 16. 9.
9–17 hod. Dny evropského kulturního dědictví
15 hod. Tradiční bitva pro děti i dospělé
18 hod. Michal Prokop a Framus Five

Táborer Begegnungen
Les Rencontres de Tábor

Více na www.taborcz.eu

www.kampocesku.cz
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Za netradičními
Café Charlotte
Při návštěvě Železné Rudy si určitě rádi
podzimními
na něčem sladkém v jedné
prohlídkami do Plzně pochutnáte
z nejlepších cukráren u nás – v Café
Vypravte se v září do rodného města
piv Pilsner Urquell a Gambrinus a užijte
si netradiční prohlídky, které připravil
pivovar Plzeňský Prazdroj a Pivovarské
muzeum.
Vydejte se za historií Pilsner Urquell každý víkend
Nenechte si ujít speciální hranou prohlídku připravenou ke 170. výročí piva Pilsner Urquell. Sám
Václav Mirwald, jeden ze zakladatelů pivovaru, vás
provede pivovarem a jeho historií a seznámí vás
s výrobou piva a životem zaměstnanců v 19. století.
Pivovarem na formanském povoze 8. 9., 13. 10.,
3. 11.
Využijte jednu z posledních možností podívat se
do běžně nepřístupných prostor plzeňských pivovarů na formanském povoze.
Každý víkend v září ožije Pivovarské muzeum
Pivovarské muzeum v Plzni nabízí v září exkluzivní
prohlídky oživených historických předmětů a zařízení a ochutnávku piva, jaké se v Plzni vařilo dávno
před vznikem pivovaru.

Charlotte.
V letech 2004, 2005
a 2009 obdržela Café
Charlotte prestižní certifikát od Asociace cukrářů ČR a Ministerstva
pro místní rozvoj ČR
„Nejlepší cukrárna roku
v České republice“.
V roce 2008 se dostala
mezi TOP 10 cukráren v ČR, rok 2010 patřil certifikaci některých dortů za „originální produkt Šumavy“ a v roce 2010 byla Café Charlotte zařazena
do prestižního evropského katalogu International
Gastronomic Guide.
Veškerý sortiment nabízených dortů i zmrzlina
jsou vlastní výroby. Můžete si zde objednat lívanečky, palačinky, ale třeba i pizzu, nebo si vybrat
některou z více než 30 druhů horkých čokolád.
V Café Charlotte je otevřeno každý den, stylový
interiér a skvělá nabídka přímo vybízí k návštěvě.
www.cafe-charlotte.cz

Staňte se „Gambrinus kvalitářem“ od 2. 9. do 7. 10.
Každý den máte možnost na prohlídce pivovaru
Gambrinus získat titul „Gambrinus kvalitář“ přímo
z rukou plzeňského sládka, který vás naučí, jak se
pivo správným způsobem čepuje a jak se o něj má
pečovat.
Legendy v podzemí každý den v září
Odhalte kouzlo labyrintu chodeb a sklepů ze
14. století v Plzeňském historickém podzemí. Zažijete prohlídky plné legend vážících se k historii
podzemí a domů, pod kterými budete labyrintem
chodeb procházet.
Dny evropského dědictví 15. září
Využijte možnost zvýhodněného vstupného
v rámci Dnů evropského dědictví při návštěvě pivovaru Pilsner Urquell, Pivovarského muzea a Plzeňského historického podzemí.

Soutěže na Železnorudsku
Soutěže, nové naučné stezky, ale i zajímavé akce vás čekají na Železnorudsku
i v pozdním létě. Novou naučnou stezkou je stezka ze Železné Rudy na Polomské
sedlo.
sumava.net/itcruda), které potrvají do konce září.
Hlavní cyklo-turistickou událostí v září pak
bude akce Okolo Železné Rudy (www.pkvylet.cz),
kde v rámci doprovodného programu můžete navštívit také oblíbené pivobraní a vinobraní.
Vítejte na Železnorudsku, poznávejte neznámé
a bavte se!

Pivovar Plzeňský Prazdroj
a Gambrinus
U Prazdroje 7, Plzeň
tel.: +420 377 062 888
Pivovarské muzeum
a Plzeňské historické podzemí
Veleslavínova 6, Plzeň
tel.: +420 377 235 574
www.prazdrojvisit.cz
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Do okolí Železné Rudy vás zavedou také sezonní cyklo-turistické soutěže Železnorudskem
na kole III. a Železnorudské vrcholy V. (www.

ITC Železná Ruda
Klostermannovo nám. 295
340 04 Železná Ruda
tel./fax: +420 376 397 033
e-mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

KAM na výlet
Návštěvnické centrum dřevařství

Rybárna

Na soutoku tří potoků
Hledáte místo bezpečné pro vaše kroky? A stejně tak bezpečné pro výlety
s vozíkem za kolo, na in-linech nebo s dětským kočárkem? Máme pro vás takové
místo. Vydejte se s námi na Šumavu, do okolí Modravy, k soutoku Modravského,
Roklanského a Filipohuťského potoka (dále řeka Vydra).
Zaparkujete na Modravě, kde si odskočíte do
místního infocentra pro mapu okolí (ta se vždycky hodí), nějaký suvenýr nebo na toaletu. Odtud
se vydáte po červené, směr Rybárna. Cestou můžete navštívit interaktivní Návštěvnické centrum
dřevařství Dřevák, kde se dozvíte vše podstatné
o dřevě. Dobré je vědět, že tu je také možnost
ubytování v apartmánu 3+kk (1 000 Kč/apartmán/
noc) nebo v čtyřlůžkovém, případně šestilůžkovém
pokoji s vlastním sociálním zařízením a společnou
kuchyňkou (200 Kč/osoba/noc).
Pokračujte po červené, kolem Roklanského
potoka a nocležiště NP Šumava. Určeno je spíše pro otrlé, vodu milující jedince, zvláště v době
dešťů. Asi po dvou kilometrech cesty po rovné asfaltce dojdete k rozcestí Rybárna. Nedejte se zmást
jménem místa, které dostalo podle bývalé hájenky.
Ne podle ryb, ale podle posledního majitele – Fischera. Z rozcestí se sice můžete vydat rovnou na
Tříjezerní slať, ale pohodlnější je vyrazit po cestě

vlevo, dál kolem Roklanského potoka k rozcestí Javoří pila. Cestou budete mít možnost dát si pauzu
na travnatém břehu potoka, vinoucího se údolními nivami. Tady posvačíte nebo jen při pohledu na
křišťálově čistou vodu v potoce zapomenete na
všední starosti.
U rozcestníku Javoří pila odbočte vpravo. Stále
po asfaltové cestě, nyní už horší kvality, pokračujte mírným stoupáním k rozcestníku Pod Oblíkem.
Tady opět zahnete vpravo na Tříjezerní slať. Rašeliništěm vás spolehlivě provedou dřevěné lávky.
Jen prosím nečekejte velké vodní plochy horských
jezer. Dokonce ani jezírek, spíše větších tůní, zato
s krásnou modrou hladinou, ve které se zrcadlí
obloha. Odtud se vrátíte zpět k rozcestí Rybárna
a dále na Modravu. Právě při zpáteční cestě si uvědomíte, jak bylo moudré jít od Rybárny vlevo k Jezeří pile a odtud na Tříjezerní slať.

Roklanský potok

Tříjezerní slať

www.turisturaj.cz

Přijměte prosím mé pozvání na mezinárodní veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012. Tradičně vám nabídne tuzemské i zahraniční
tipy na výlety, dovolené i jiné volnočasové aktivity. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé, ochutnávky regionálních
potravin, hudební, taneční i folklorní vystoupení či interaktivní sportovní prezentace. Vstup je zdarma a pro každého máme připravený dárek. Nashledanou v Plzni na Slovanech.
Václav Koubík, radní Plzeňského kraje

www.kampocesku.cz
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Šumava, přírodní lék
na všechny neduhy

Na Šumavu jezdím už dlouhá léta a zažil jsem tu z pohledu turisty snad vše.
Nejprve to byly přátelské skupinky turistů v teplácích, toulající se krajinou až
tam, kam jim to hraniční pásmo dovolilo. Po „sametovce“ propukl nebývalý zájem
německých turistů, kteří v luxusních vozech přijížděli obdivovat naši část Šumavy.
V té době také vzrostla obliba organizovaných výletů Čechů do Bavorska. Ty záhy
vystřídaly řady autoturistů, obtěžkaných elektronikou, kteří při svých návratech
z Bavorského lesa čekali v kolonách na hraničních přechodech.
Pamatuji také první nesmělé průvodce Šumavou, postupný příliv motorkářů, cyklistů, „hůlkařů“,
ale také zelené autobusy, které už tolik nejezdí,
i pěší přechody do Bavor, kdy hranice už nikdo
nehlídal. Ale pryč jsou výletníci sedící po večerech
před penziony u táboráku, opékající buřty za zvuků harmoniky. Mírně se nám také zúžily zorničky
po návratu z Německa. Zato národní park přitvrdil
v tom, kam až můžeme a kam už ne, kde zaparkovat a odkud řeky nesjíždět. Nad Šumavou se objevila duha s velkým „D“ a vyrostlo tu privátů, penzionů a hotelů jako hub po dešti. Najdete tu tenisové
kurty, lanová centra, půjčíte si horské koloběžky,
zahrajete paintball – to vše jde však ruku v ruce
s módou a vybavením. Kdepak staré bavlněné tepláky. To byste tomu dali. Spíše značkové outdoorové oblečení, drahá horská kola, foťáky a kamery,
stejně jako nejnovější modely speciálních holí na
nordic walking. Pokrok se zkrátka zastavit nedá.
Ale co člověk? Ten se zastavit dá? Pokud by se to
podařilo, potom jenom dobře.
Šumava je ale také krajina lidí, historie, příběhů a jedinečné přírody. Kopce tu nejsou vysoké ani
nízké, cesty dobré ani špatné, zato potoky a říčky
čisté, snad jen lesy trápí větry. Přesto se tu dobře
dýchá a stejně dobře se tu i spí. Letos jsem proto navštívil několik míst, kde se dobře čistí hlava
a skvěle se tu spí i výletí.
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Pohled ze Zhůří

Penzion u Lenců, Churáňov

Hotel Alpská vyhlídka, Bučina

Bučina – Hotel Alpská vyhlídka
Churáňov – Penzion u Lenců
Rodinný penzion s úžasnou vyhlídkou (1 080
m. n. m.) nabízí domácí prostředí s takřka domácí kuchyní – a pozor, můžete si tu dokonce přidat.
V areálu je altán s možností posezení a grilování,
dětské hřiště, pískoviště a trampolína. V interiéru
penzionu je kulečník, stůl na ping pong i dětský
koutek. Ubytování je skromnější, čemuž ale také
odpovídá skvělá cena. Podobně širokou škálu značených turistických a cyklistických tras nabízí jen
málokteré místo na Šumavě.
Tip na pěší výlet: Churáňov – Antýgl, přes Zlatou
studnu, Zhůří a Turnerovu chatu.
Cena za osobu a noc s polopenzí 500 Kč, dvojlůžko
1 000 Kč. (www.ulencu.cz)

Jedná se o luxusní hotel v nadmořské výšce
1 200 metrů, v místě, na které byste se v minulosti
neodvážili ani pomyslet. Garantuje vysokou kvalitu
nabízených služeb a je také nejvýše položeným hotelem s wellness centrem. Své jméno nedostal náhodou. Z terasy hotelu, kde můžete po celý den kvalitně a levně pojíst a popít, máte skvělou vyhlídku na
panorama sahající od Třístoličníku až po Dachstein.
Je ideálním místem pro turistiku, cykloturistiku, in-line bruslení i aktivní odpočinek. Po odjezdu posledního autobusu tu na vás čeká báječný klid, který
můžete využít k procházce či houbaření.
Tip na pěší výlet: Bučina – skanzen Finsterau; Bučina – Pramen Vltavy
Cena za prodloužený víkend (27.–30. 9.): 3 noci
s polopenzí, 2 940 Kč za osobu. (www.alpskavyhlidka.cz)

KAM na výlet

Skanzen ve Finsterau

Babočka paví oko

Rechle na Vydře
Penzion Šumavous, Vimperk

Mářský vrch s rozhlednou

Klostermannova chata, Modrava

Modrava – Klostermannova chata
Klostermannova chata, postavená roku 1924
v samotném srdci Šumavy ve výšce 990 m. n. m.,
nabízí krásnou vyhlídku a je ideálním místem pro
cyklisty i pěší turisty. Hotel kromě ubytování ve
čtyřech typech pokojů nabízí také saunu, stylový
salonek s kachlovými kamny, bowling, billiard, stolní tenis, šipky a různé stolní společenské hry. Pro
děti jsou tu zdarma postýlky, v restauraci dětské
stoličky a před chatou dětské hřiště. Ubytování je
tu skvělé, stejně jako kuchyně, stylová restaurace
a příjemný personál.
Tip na pěší výlet: Modrava – Rechle; Modrava –
Tříjezerní slať; Modrava – Březník.
Cena za osobu a noc od 775 Kč, dvojlůžko od
1 550 Kč. (www.klostermannovachata.cz)

Vimperk – Penzion Šumavous
Rodinný penzion Šumavous, který se nachází
3 km nad Vimperkem, je vpravdě rodinný. Cyklistika a pěší, vodní i hipoturistika je samozřejmostí.
Rodinám s dětmi se tu nabízí vybavení pro děti,
dětská a sportovní hřiště, pískoviště, mini zoo koutek, program pro děti i dílna pro maminky s možností hlídání dětí. Kupříkladu 9. září od 14 hodin
připravil Šumavous pro všechny zvídavé a hravé
děti odpoledne plné her, tvořivých dílniček a pohádek nazvané Medohrádek. (www.sumavous.cz)
Tip na výlet: Vimperk – hrad a zámek; rozhledna
na Mářském vrchu
Cena za čtyřlůžkový pokoj od 1 150 Kč/noc.

Všem, kdo se na Šumavu vydají, mohu jen
doporučit trochu respektu, ale také cit pro krásu.
Zdejší příroda není samozřejmostí, proto si nezaslouží bezohlednost. Vše by mělo být v souladu
s tím, co od návštěvy Šumavy čekáte, co si chcete
odvézt, co jste pro to ochotni udělat. Jinak řečeno,
po Kennedyovsku, neptejte se, co udělá Šumava
pro vás, ale co jste ochotni udělat vy pro Šumavu.
-lgswww.kampocesku.cz
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Centrum Babylon
v Liberci láká na golf
Zbrusu novou atrakci otevřelo
Centrum Babylon v Liberci. Jde
o takzvaný Indoor Adventure
Golf, který je určen starším dětem
i dospělým. Najdete ho v lunaparku
libereckého Babylonu. Jedná se
o jakousi kombinaci minigolfu
a skutečného golfu. Z prvního je
převzata velikost hřiště, z druhého pak
povrch a překážky.
Na návštěvníky čeká hrací plocha s umělou
trávou a 18 jamkami různých stupňů obtížnosti.
Smyslem hry je dopravit golfový míček do každé
z 18 jamek nejmenším možným počtem úderů.
Hráči se postupně dostávají od jamky číslo jedna
až k osmnáctce a překonávají různé překážky, jako
jsou kameny, větvě, zatáčky či kopcovitý terén.
Kulisy hřiště připomínají pravěké i indiánské jeskyně, ze stěn vás pozorují hlavy kamenných bůžků,
místy se na vás usměje slunce s očima a nad hlavou se vám klenou růžové keře, které nikdy neodkvetou, protože jsou umělé. Adventure Golf v babylonském lunaparku je teprve druhým hřištěm
v republice s celoročním provozem. Za celodenní
vstupné do lunaparku, které činí 1200 korun, tu
můžete hrát, jak dlouho chcete. Ke vstupnému na green si pak musíte ještě připočíst
očís
oč
ístt
Indoor Adventure Golf

Indoor Adventure Golf

Adventure Golf Ještěd
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dvacetikorunu za golfový míček
z automatu. Ten si pak můžete
ponechat jako suvenýr. Hole si zapůjčíte zdarma u vchodu na atrakci.
Zbavit golf puncu sportu pro pár vyvolených
jedinců a přiblížit ho široké veřejnosti se v Centru
Babylon snaží již delší dobu. V minulém roce otevřel Babylon Adventure Golf v přírodě. Je součástí
golfového areálu Ještěd. I tady si ho může vyzkoušet naprosto každý. Na rozdíl od Indoor Adventure
Golfu v lunaparku má toto hřiště k jednotlivým
jamkám přiřazený počet úderů, na které se mají
jednotlivé jamky zahrát. Soutěží se opět o nejúspěšnějšího střelce.
Maximální doporučený počet hrajících na
1 jamku jsou 4 hráči. Vstupné na toto hřiště stojí 190 Kč na osobu, hůl si bezplatně zapůjčíte na
recepci golfového klubu a míček získáte za 20 Kč
a můžete si ho ponechat na památku. Při hře na
Adventure Golfu si užijete spoustu legrace, ověříte si svůj postřeh, odhad a trpělivost. Hrát může-

te i sami se sebou. Pro vstup a hru na Adventure
Golfu nepotřebujete golfové oblečení ani žádnou
zelenou kartu. Stačí mít jen chuť ke hře. Uvidíte, že
vás zaujme a vy zapomenete na čas a starosti. Postupně zjistíte, že máte chuť se zdokonalovat a zahrát jamky na stále nižší počet úderů. A o to jde.
Ukázat všem, že golf je hra pro radost a pro všechny, bez ohledu na to, jaké auto vám stojí v garáži,
jaké máte konto v bance nebo postavení. Zábava
a relaxace jsou důvody, proč Adventure Golf stojí
za to vyzkoušet. Je to ideální hra pro celé rodiny,
kolektivy přátel, školy i školky. Nejlépe se o tom
přesvědčíte, když si přijdete zahrát.
Adventure golf na golfovém hřišti Ještěd je
otevřen do října, kdy končí v Česku hlavní golfová
sezóna. Naproti tomu nová atrakce v babylonském
lunaparku je otevřena celoročně od 8 do 20 hodin.
Centrum Babylon, Nitranská 1, 460 12 Liberec
tel.: +420 485 249 202
www.BabylonLiberec.cz
http://www.facebook.com/centrumbabylon
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Karlovy Vary

Lanový park

MĚSTO, KTERÉ LÉČÍ
Skloubením přírodní medicíny, kterou představují pitné kúry, koupele nebo například inhalace,
se špičkovými balneologickými postupy přináší při
léčení mnoha chronických chorob lepší výsledky
než alternativa klasické medicíny, o čemž svědčí
celá řada odborných studií, a nakonec i renomé
lázní Karlovy Vary ve světě. O tom, že lázeňská léčba působí nejen na naši tělesnou schránku, ale i na
duši, se ročně přesvědčí pacienti z více než 80 zemí
světa.

ZA SPORTEM I KULTUROU
PO CELÝ ROK
Lázně nabízejí více než stovku kilometrů značených lázeňských vycházek vhodných jak pro turisty, tak i cyklisty. Zavedou vás mimo jiné k nově
otevřenému dětskému lanovému parku Svatý Linhart. Pokud si však nedokážete představit dovolenou bez aktivního odpočinku a vycházky jsou pro
vás málo, využijte některého z mnoha sportovišť.
Sport, především golf a tenis, mají na Karlovarsku
dlouhou tradici. Karlovy Vary jsou vyhledávaným
místem golfových nadšenců. V nejbližším okolí

Lanovka Diana

Golf

najdete minimálně pět kvalitních golfových hřišť,
z nichž se jedno nachází v centru města. Mezi nejznámější patří osmnáctijamkové hřiště z roku 1933
poblíž Olšových Vrat (řadí se k nejstarším areálům
nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě). Máte-li
raději vodu, řeka Ohře protékající městem je splavná z Chebu až do Litoměřic. Z města Karlovy Vary
je sjízdná téměř celoročně. Ohře v těchto místech
protéká krásnými přírodními scenériemi a historickými místy. Dáváte-li přednost bazénu, k dispozici je od září nově otevřený bazénový komplex KV
Arena s vířivkou, dětským brouzdalištěm, saunou
a tobogánem. Pro odpočinek i relaxaci využijte volnočasový areál Rolava, jenž nabízí vyžití pro celou
rodinu.
Během celého roku se v lázních koná mnoho
zajímavých kulturních i sportovních akcí – jednou
z nejoblíbenějších společenských událostí je bezpochyby Mezinárodní filmový festival. Nabídkou
budou potěšeni i příznivci jazzu, folku, moderny
či folklóru. Milovníci hudby by neměli opomenout
Karlovarský folklórní festival (6.–9. 9.), Dvořákův
podzim (14. 9. – 4. 10.) a Jazzfest (13.–21. 10.).

V rámci Dne otevřených dveří památek nabízí
město Karlovy Vary jedinečnou příležitost návštěvy vybraných památek s výkladem:
15. 9. 2012
10–12 hod. Šibeniční vrch – altán Bellevue a figurální plastika Panna Maria Immaculata
14–16 hod. Galerie umění K. Vary spolu s památkami umístěnými v přilehlém parku
16. 9. 2012
10–12 hod. Hotel Imperial a okolní altány
14–16 hod. Lanovka (zpřístupnění strojovny)
a rozhledna Diana spolu s okolními
vyhlídkami
Aktuální informace o dění v Karlových Varech
získáte na www.karlovyvary.cz.
Infocentrum města Karlovy Vary
Západní 2A
360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 355 321 176-7
e-mail: infocentrum@karlovyvary.cz
www.karlovyvary.cz
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Bránou do Čech i do babího léta

České Švýcarsko

České středohoří

Pěší výlet dlouhý 3,5 kilometru k tajemnému Dolskému
mlýnu, známému z pohádky „Pyšná princezna“, nadchne
všechny věkové i turistické kategorie. Navíc už ve vísce
Kamenická Stráň na nás dýchne pohádková atmosféra.
Zachoval se zde totiž nesmírně hodnotný soubor domků,
který je jedinečnou ukázkou lidového stavitelství.

Pěší výlet Oparenským údolím (6,5 nebo 8 km) je vhodný jak
pro zdatné turisty, tak pro rodiny s malými dětmi či seniory.
Zavede vás z Malých Žernosek do Oparenského údolí,
k Císařskému a Černému mlýnu a na Oparenský hrad.

Z osady se vydáme klesající lesní
cestou po žluté a po chvíli vstoupíme do lesa, kde nás uvítá pískovcový obelisk s nápisem Národní park
České Švýcarsko. Pokračujeme lesem až k odbočce na Kamenickou
vyhlídku, vzdálenou asi 300 m. Impozantnost a vzdušnost výhledu je
odtud mrazivě nádherná a vzrušující.
Poté pokračujeme k Dolskému mlýnu, kde všudypřítomné ticho ruší jen
šumění říčky Kamenice a zpěv ptáků. Uvědomíme si, že právě tady se
odehrávala část děje pohádky „Pyšná
princezna“. Vybaví se nám i popěvek „Už je to uděláno…“. Původně
významný mlýn sloužil později jako
výletní restaurace u srbskokamenické soutěsky. Pokračujeme po modré značce přes dva dřevěné mostky
proti proudu říčky, až dojdeme k ma-

lému mostu (první železobetonová
stavba na území bývalého mocnářství). Tady se také ve větru majestátně pohupuje 27 metrů vysoký Královský smrk úctyhodného stáří 180
let a za ním se rozprostírá malebná
louka se skalisky, obklopená lesy.
Čeká nás ještě závěrečné stoupání lesem po žluté zpět, kolem Kamenické
vyhlídky do Kamenické stráně. Pokud vám zbude trocha času, vydejte
se pod vrch Petřín (nedaleko Růžové), kde na vás čeká další mlýn, tentokrát zděný – větrný, holandského
typu z 19. století. Příjemnou tečkou
za výletem může být návštěva indiánské vesničky v Růžové.
www.ceskesvycarsko.cz
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Výchozím bodem jsou Malé Žernoseky, odkud nás zelená značka zavede do romantického Oparenského údolí, kterým prochází naučná
stezka Lovoš. Cesta pokračuje kolem
Milešovského potoka, kde uvidíme
pstruhy potoční a při troše štěstí
i mloka skvrnitého. Dříve tu klapalo
mlýnů víc (Císařský, Mádrův, Černý,

Švýcarský, Nový, Horákův, Kačírkův),
ale do dnešního dne se zachovaly
jen čtyři. Cestou kolem potoka si
nelze nevšimnout Morového kamene s reliéfem dvojitého kříže z roku
1680. Projdeme okolo Císařského
mlýna, pokračujeme dál kolem Mile-

šovského potoka, po mostcích, okolo
jezů, vystoupáme strání k železniční
trati, až nakonec dojdeme do Černého mlýna s hospůdkou s občerstvením. Odtud se můžeme vydat
vlevo k rozcestníku naučné stezky
a po značené trase (0,5 km) dojdeme k volně přístupné romantické zřícenině Oparenského hradu s krásným výhledem na Milešovku a další
vrcholy Českého středohoří. Vrátit se
můžeme po stejné cestě.
www.ceskestredohori.info
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www.branadocech.cz

Krušné hory

Dolní Poohří

Výchozím místem pěšího výletu o délce 6 kilometrů
pro rodiny s dětmi, zdatné turisty i seniory je obec Osek
s unikátním cisterciáckým klášterem z roku 1196. Malebné
historické centrum města nabízí kromě historických budov
i příjemná místa k odpočinku a občerstvení.

Cílem naší výpravy budou tentokrát tajemné zříceniny hradů
v okolí Klášterce nad Ohří (cca 5,5 km). Výlet je vhodný pro
pěší, cyklisty i automobilisty. Výchozím bodem je Klášterec
nad Ohří, kde je kromě lázeňského areálu, architektonických
památek a malebného náměstí velkým lákadlem i zdejší
zámek.

Je čas se ale vydat k cíli dnešního výletu do křemencového skalního městečka. Od rozcestníku Osek
náměstí je to po červené a modré
značce k okraji obce, památníku
Nelsonské katastrofy (památka 144
obětí katastrofy na dole Nelson III z 3.
ledna 1934), co by kamenem dohodil. Od památníku se držíme značení
naučné stezky „Přírodou a dějinami

mimo jiné pokusnou plochu ochrany lesních mravenců (3. zastavení).
Cílem putování je ale chráněná přírodní památka, skalnatý útvar Salesiova výšina (4. zastavení). Ocitáme
se v křemencovém skalním městečku, kde si mohou nejen děti připadat jako ve filmu „Cesta do pravěku“
a objevovat v kamenech a skalách
otisky skořápek sladkovodních mlžů.
Jedinečnost této lokality podtrhují
i letité buky, mnohdy bizarních tvarů. Po prozkoumání zákoutí a labyrintů skalního městečka se pomalu
vracíme zpět, tentokrát ale po žluté.
Ta nás vyvede z lesa a okolo Oseckého rybníka dovede k přírodnímu
koupališti, kde pokud počasí dovolí,
můžeme dnešní dobrodružný výlet
uzavřít.
www.krusne-hory.org

Oseka“ a míjíme kemp s přírodním
koupalištěm, sportovištěm a dětským hřištěm. Druhým zastavením
je Manufaktura v Oseku na výrobu
punčoch z roku 1697. Pokračujeme
do Oseckého lesa, kde objevíme

Vrátíme se zpět a po E442 pokračujeme směrem na Karlovy Vary do obce
Perštejn, kde na nás čeká na zalesněném vrchu poslední zřícenina. Zaparkovat můžeme u rybníčku (odbočka
na Údolíčko) a pěšky pokračovat po
modré, která po chvíli začne prudce

Z Klášterce nad Ohří se vydáme do obce Lestkov, kde je možné
zaparkovat. Vyjdeme po červené
a ostřejším stoupáním dojdeme ke
zřícenině hradu Egerberk z přelomu
13. a 14. století. Z místa jihozápadního paláce se otevírá pěkný výhled
na okolní lesy. Po prohlídce hradu se
vrátíme do Klášterce nad Ohří a odtud pokračujeme po E442 směrem
na Karlovy Vary. Asi po třech kilometrech dojdeme k odbočce, kde se
vydáme přes přejezd na polní cestu
k bývalému šumburskému statku.
Tam můžeme zaparkovat a pokračovat pěšky na první odbočku vpravo,
která nás povede prudce do kopce
k mohutnému hradu Nový Šumburk z 30. let 15. století. Jako pustý se
prvně uvádí počátkem 17. století. Ze
zříceniny je kouzelný výhled do okolí.

stoupat lesem a po několika stech
metrech nás dovede k odbočce na
hrad. Datum založení hradu snad
spadá do poloviny 13. století, ale už
roku 1537 se o něm hovoří jako o zřícenině. Nicméně z hradu se dodnes
zachovaly náznaky mázhausu i dalších staveb. Zde také končí náš výlet.
www.branadocech.cz
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Klášterecké
promenády 2012
Rádi bychom vás pozvali do údolí řeky
Ohře, mezi Doupovské vrchy a Krušné
hory – do města Klášterce nad Ohří.
Opravené historické centrum města
je ideálním místem pro příjemnou
procházku na rozmezí léta a podzimu.

České sklo žije!
Mezinárodní sklářské sympozium 2012
(International Glass Symposium, IGS)
je pro celý svět signálem a jasným
sdělením, že Nový Bor je stále místem,
kde jsou sklářská výroba a umění
dodnes živým, vůdčím a originálním
fenoménem.
IGS a Nový Bor tvoří nerozlučnou dvojici již
dlouhých třicet let. V roce 1982 pozval Crystalex
a.s. poprvé do svých provozů výtvarníky a designéry z celého světa, aby za asistence novoborských
sklářů zrealizovali své návrhy a výtvarné myšlenky.
V tříletých intervalech se pak International Glass
Symposium konalo nepřetržitě a v průběhu uplynulých třiceti let se na těchto sympoziích vystřídalo více než pět set umělců. Tradice trienále pokračuje i v roce 2012, kdy se počátkem října uskuteční
již XI. ročník sympozia.
Letošní ročník Mezinárodního sklářského
sympozia má za cíl vzbudit pozornost nejen mezi
sklářskými odborníky. Jeho organizátoři chtějí návštěvníkům z řad veřejnosti poskytnout i bohatý
doprovodný program.
Na tuto mimořádnou sklářskou událost jste srdečně zváni ve dnech 4.-7. 10. 2012.
Veškeré informace k sympoziu včetně programu najdete na www.igsymposium.cz.
Sdružení Českolipsko
e-mail: info@ceskolipsko.info
www.ceskolipsko.info

Nejlepší dobou pro návštěvu Klášterce jsou
městské slavnosti 8. září s bohatým kulturním
programem, který nabídne dětskou scénu, ukázku
tradičních řemesel, dětské a adrenalinové atrakce
a tržiště v Lázních Evženie. Na akci vystoupí například divadlo Hnedle vedle, sourozenci Ulrychovi,
Michal Hrůza, MIG 21 a další.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 86
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 376 431
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.goklasterec.cz

Která cyklotrasa na území
České republiky je
nejdelší?
a) Otavská
b) Vltavská
c) Moravská

?

??

www.kartografie.cz

Své odpovědi zasílejte do 15. září 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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Reportáže

Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.

Houslista, sokol
a psycholog

„Jmenuji se Křivohlavý, což není přídavné jméno, je to moje jméno s velkým K.
Jménem jsem Jaro, za což vděčím úřadům. Původně jsem měl být Borek, ale na
hejtmanství v Litoměřicích tatínkovi řekli, že to nejde, protože takové jméno není
v kalendáři. Půjčil si tedy úřední kalendář a našel tam 21. března – jaro. Tak se bude
jmenovat Jaro, řekl úředníkovi, to v kalendáři je.“

Jaro u maminky na klíně, Třebenice, 1925

Jaro Křivohlavý se narodil 19. března 1925 v Třebenicích. Byl sice jedináček, ale vyrůstal v domě plném dětí. Tatínek Karel pocházel ze Svatého Jana
pod Skalou, maminku Annu Preisovou si namluvil
ve vsi nedaleko Třebenic. Tatínek měl rád umění,
proto Jaro od mládí hrál na housle a hodně četl.
Na základní školu chodil v Třebenicích, mimochodem do stejné školy i třídy, kam o 80 let později
nastoupila i jeho pravnučka. Pokračoval na gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích, kam denně
dojížděl vlakem.
Mnichov a následné události vnímal z úhlu pohledu Třebenic, kde mimo jiné chodil cvičit do Sokola. Tehdy tu žilo asi 30 procent Němců, kteří měli
vlastní společenský dům Germania s tělocvičnou,
kde zase cvičili mladí Němci. Přestože do té doby
vládl v městečku takřka přátelský duch, Češi mluvili
německy a naopak, něco se změnilo. Došlo k zabrání Sudet a německá armáda stála nad Třebenicemi. Když začal Jaro dojíždět na kole do gymnázia
v Roudnici, musel objíždět zabraná území, což bylo
denně okolo 60 km. To trvalo celé dva roky. Přišla
ale sobota 20. června 1942. Bylo po Heydrichiádě,
končil školní rok a jejich škola byla znenadání plná
německých uniforem. Studenti museli nastoupit na
dvůr. Celá septima, 20 chlapců z Jarovy sexty a celý
druhý ročník z nedaleké průmyslovky (celkem 84
studentů) muselo nastoupit na nákladní auta, která
je ještě téhož dne odvezla do Malé pevnosti v Terezíně. Nikdo netušil proč.
Tady stáli do večera čelem ke zdi, potom je zavřeli na samotky a druhého dne od rána stáli zas,
dokud neprošli příjmem a nebyli umístěni na hromadné cely. Jaro skončil nejprve v cele č. 6 a poz-

Asi měsíc před zatčením
gestapem, 1942

Laura ve Velkém Strašecí a později na důl Dubí (dnes
Prago) v Kladně. Prvního května 1945 ještě fáral na
šachtě, ale hned po šichtě nasedl na kolo a vydal
se do Třebenic, kde ale bylo ještě vše při starém.
Jen německé jednotky proudily městem směrem
na Žatec. Už za tři dny to však „ruplo“ i v Třebenicích.
Jaro se ještě jednou vrátil do Terezína – už ne jako
vězeň, ale jako dobrovolník zdravotnické pomoci.
O prázdninách dokončil studium gymnázia
v Roudnici, složil maturitu a na podzim nastoupil
na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
V roce 1948 absolvoval zkoušky na Cambridge Proficiency Exam, o rok později ukončil studia učitelství

Maturitní fotografie, 1945

Jaro s manželkou Martou, Třebenice, 2012

ději č. 26. Vzpomíná,
jak s nimi vyšetřovatelé
u výslechů hráli nepěkné hry. „Podívejte
se z okna. Ti, co stojí
vpravo od té pumpy, se
přiznali a dnes je pustíVe vojenském, 1953
me. Nalevo stojí ti, co se
nepřiznali. Ty ještě dnes
zastřelíme.“ Zpočátku
chodil na pomocné práce do zahrad v pevnosti, později byl zařazován
do pracovních skupin,
které chodily pěšky
do Litoměřic, odkud je
vozili na nádraží v Ústí
S manželkou v Malé pevnosti
nad Labem. Celý den tu
Terezín
podbíjeli pražce a večer
je čekala cesta pěšky zpět z Litoměřic do Terezína.
Několikrát byli na práci v továrně Glanzstoffwerke
v Lovosicích, kde s kamarády Tůmou a Berdfeldem
vyklízeli výkaly z celé fabriky. Po pás v jámě tu ručně
vybírali vše, co z továrny přiteklo. Úsměvné je, že
se všichni tři později stali univerzitními profesory.
Ještě hlubším zážitkem bylo, když jednou Jara poslal strážný zpět k výkalové jámě pro zapomenutý
chlebník. Tehdy ho od svobody dělil jen drátěný
plot, ale znal následky, proto se s chlebníkem vrátil
zpět. Po čtvrt roce začaly z Terezína odjíždět asi desetičlenné skupiny roudnických studentů, tu do Buchenwaldu, tu do Osvětimi, ale i jinam. Jaro se vydal
na svou cestu 30. září 1942, ale „jen“ na kladenské
gestapo. Odtud byl téhož dne odvezen na důl Anna

na gymnáziích. V roce
1950 získal doktorát
z filozofie a nastoupil
v Československém
ústavu práce, kde byl
až do roku 1967. Mezitím se oženil s Martou
Na synodě v Cidlině, 1988
Novotnou z Bohumilic.
V roce 1966 se stal kandidátem věd, ovšem o rok
později byl ze zaměstnání z politických důvodů
propuštěn. Nastoupil tedy do Institutu pro další
vzdělávání lékařů. Přednášel na FF UK, stal se členem Synodní rady Českobratrské církve evangelické
a složil docenturu (1976). Působil na univerzitách
v Lipsku, Innsbrucku, přednášel ve Švédsku, Norsku,
Německu, Polsku, Rusku, Maďarsku, Itálii, Venezuele,
Jižní Koreji i v Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Vedl sekci psychologie zdraví a kvality
života Československé psychologické společnosti,
ukončil profesorskou habilitaci a stal se členem
American Association of Christian Counselors. Byl
členem předsednictva ADRA a od roku 2002 dodnes
přednáší na fakultě sociálních studií FF UK. Ovládá
několik světových jazyků a je autorem mnoha odborných knih. Má tři děti, Jaromíra (1953), Martu
(1956) a Pavla (1968), za vlastní přijal sirotky Alici
a Pavla (1969) a k dnešnímu dni má také osm vnoučat a deset pravnoučat.
Pro Památník Terezín Luděk Sládek

www.pamatnik-terezin.cz
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KAM pro děti

Kdo to ví, odpoví…

Za pověstmi
Českého ráje
Zveme všechny děti, ale i dospělé, kterým nechybí fantazie, na putování Českým
rájem. Jistě znáte Český ráj ze svých výletů dobře. Víte ale, kdo naučil Turnováky
brousit drahé kameny, jak vznikl kopec Zebín, na kterém hradě můžete potkat
Bílou paní či kde se nachází hadí studánka? Přečtěte si pověsti, zapojte se do
motivační hry „Za pověstmi Českého ráje“ a rázem uvidíte Český ráj jako tajuplný
pohádkový svět.
Nezbytným pomocníkem při putování za pověstmi je Cestoknížka, v níž jsou pověsti stručně
představeny a do které se sbírají razítka z doporučených výletních míst. Za splnění úkolů z Cestoknížky
a nasbírání určeného počtu razítek získává malý
turista drobné odměny – pohlednice, samolepky,
pexeso a také bonusovou kartu, na kterou lze čerpat
slevy u našich partnerů. Až se dětem podaří nasbírat
všechna razítka a splnit všechny úkoly, získají kromě
pěkných věcných cen také certifitkát a titul „Všudybyl, který všude v Českém ráji byl“.
Otevírání sezony v Českém ráji je již tradičně
spojeno s akcí „Český ráj dětem“, která vychází prá-

vě z místních pověstí. Pro děti je připraveno putování nenáročnou trasou, na které se setkají s postavami z pověstí a při svém putování hledají správné
odpovědi na všetečné soutěžní otázky. V cíli jsou
pak pro úspěšné luštitele připraveny ceny a pro
všechny odpoledne plné her a zábavy. Akce se
koná vždy poslední dubnovou sobotu.
Užitečným pomocníkem jsou internetové
stránky www.ceskyrajdetem.cz. Na nich jsou umístěny informace, které uvítají především rodiny
s dětmi – zajímavé akce, ubytování a služby pro rodiny, nabídky pro školy a samozřejmě nechybí ani
pověsti z Českého ráje.

1. Které z těchto skalních měst se nachází
v Českém ráji?
a) Děčínské stěny
b) Prachovské skály
c) Pravčické skály
2. Který hrad v Českém ráji má věže se jmény Panna a Baba?
a) Trosky
b) Kost
c) Valdštejn
3. U kterého města byste hledali les Řáholec s loupežníkem Rumcajsem?
a) u Jičína
b) u Turnova
c) u Rovenska pod Troskami
4. Co se podle pověsti naučili Turnováci od
kozákovských skřítků?
a) vařit pivo
b) létat
c) brousit drahé kameny
5. Jaký název má turistická motivační hra
pro děti se sběrem razítek a pověstmi?
a) Křížem krážem Českým rájem
b) Za pověstmi Českého ráje
c) Putování rájem
6. Jak se nazývají jediné turistům přístupné
dolomitové jeskyně v Českém ráji?
a) Semilské
b) Bozkovické
c) Bozkovské

?

Znáte správné odpovědi? Pokud ano,
pošlete je do 15. 9. na adresu redakce
nebo na souteze@kampocesku.cz. Na tři
autory správných odpovědí čekají pěkné ceny
věnované Městem Turnovem a Sdružením
Český ráj.

Regionální turistické informační centrum Turnov
Náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 366 255-6
e-mail: info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz
www.cesky-raj.info, www.ceskyrajdetem.cz
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KAM na výlet

Hrady a zámky
v Libereckém kraji vás zvou
Státní hrad BEZDĚZ

Státní zámek HRUBÝ ROHOZEC

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.

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, orientální salon a lokajnu. Od 26. 12. do
1. 1. prohlídky vánočně vyzdobeného zámku zaměřené na zvyklosti šlechty o svátcích.
tel.: +420 481 321 012
www.hruby-rohozec.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. O víkendech
a o svátcích možnost prohlídky se sv. Barborou
v rámci projektu Otevřte 13. komnatu. 8.12. Vánoce
na hradě – zvyky, pohádky, řemesla.
tel.: +420 482 724 301
www.hrad-grabstejn.cz

Státní hrad BEZDĚZ
Státní zámek LEMBERK

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

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.
tel.: +420 481 313 925
www.hrad-trosky.eu

Státní zámek LEMBERK

Státní zámek ZÁKUPY

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.

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. 8.12. Vánoce na zámku – prohlídky nazdobených interiérů.

tel.: +420 487 762 305
www.zamek-lemberk.cz

tel.: +420 487 857 278, www.zamek-zakupy.cz

Státní zámek SYCHROV
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. Zámek Sychrov je otevřen celoročně, včetně pondělků. V říjnu a v listo-

Státní hrad a zámek FRÝDLANT
Státní zámek SYCHROV

Státní hrad GRABŠTEJN
Státní hrad TROSKY

?

Víte, jak se jmenoval významný generál,
jehož jméno se dostalo i do lidových písní
a který v 18. století navštívil spolu s císařem
Josefem II. lemberské panství? Pokud ano, napište
nám do 15. 9. 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

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

padu pohádkové prohlídky zámku nejen pro děti
a noční prohlídky pro dospělé. V prosinci je zámek
vánočně vyzdoben.
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KAM do muzea

Prach jsi a v prach
se… neobrátíš!
aneb Krátké zamyšlení o dějinách,
paměti, sběratelství a výstavnictví
Všichni známe to biblické memento. V toku věků
se všechno jeví jako nicotné a vše je relativní. To, co
je dnes důležité, krásné a vzrušující, za pár staletí
bude zapomenuté a zpustlé. Lidé zemřou, s nimi
brzy odejdou myšlenky i vzpomínky. Starý nábytek
skončí na smetišti, pradávné fotografie uplavou při
povodni, na místě rodného domku dnes stojí autoservis. Pro další generace je smysl činů jejich předků stále zastřenější. Vzpomeňme, kolik starých říší
a civilizací zaniklo, jak málo toho o nich dnes víme
a jak málo hmotných památek po některých zůstalo.
Opravdu to tak musí být? Je smyslem lidských dějin
být propadlištěm času?
Jakási naděje prosvítá temnotou. Existuje totiž
paměť. Lidé vnímají skutečnost, přemýšlí o ní a předávají své myšlenky a zkušenosti ostatním. Kolik
té paměti a dědictví předáme budoucímu pokolení a v jakém stavu? A přidali jsme k tomu něco
vlastního? Antický nebo renesanční bohatec takto
většinou neuvažoval. Svou sbírku cenností rozšiřoval
z lásky k majetku, ke krásným dílům nebo svému
egu, které narůstalo v očích jeho hostů. To až doba
osvícenství přinesla systematický vztah k dějinám
a památkám. Postupně vznikaly veřejně přístupné
muzejní sbírky a galerie umění, začaly vycházet muzejní a umělecké časopisy a stále specializovanější
knihy. Lidé si začali uvědomovat význam a hodnotu starých památek. Začaly se opravovat historické
budovy a odborně restaurovat umělecká díla, staré
rukopisy i předměty denní potřeby. Paměť ožila.
Dnešní muzea, archivy a galerie si jasně vymezují svá pravidla. Odtud až potud má místo činnost
badatelská, tady začíná a končí funkce vzdělávací,
a zde musíme nabídnout také prostor pro zábavu
a zážitek. Stojí to spoustu úsilí, nadšení a také peněz. V 19. století pro výstavní expozici stačil sál, pár
prosklených vitrín nebo háků na zdi na zavěšení
obrazů a reklamní plakát na ulici. Dnes se moderní
výstavnictví neobejde bez odborných kurátorů, restaurátorských dílen, zahraničních zápůjček, klimatizovaných vitrín, speciálního osvětlení, projekčních
ploch, pojištění exponátů, ostrahy a zabezpečovacích systémů, marketingu a mediálních partnerů,
sponzorů, vlastních webových stránek, katalogu na
CD a kdoví čeho všeho dalšího. Za kvalitní muzejní
a galerijní prezentací ale stále stojí její tvůrci, jejich
znalosti, nápady, um a zaujetí pro věc. Následující
stránky, vytvořené za podpory Ministerstva kultury
ČR, se vás o tom budou snažit přesvědčit.
Aleš Krejčí
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Národní muzeum
Navštivte Národní muzeum – největší muzejní instituci v České republice!

Národní muzeum disponuje více než čtrnácti miliony sbírkových předmětů z oblasti přírody, historie, mineralogie, geologie, paleontologie, zoologie a dalších vědních oborů, které návštěvníkům
představuje ve svých šestnácti pražských i mimopražských objektech.
Národní muzeum není jen jedna budova! Historická budova je nyní uzavřena pro rekonstrukci,
a tak poznejte i jiné objekty Národního muzea –
České muzeum hudby v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdaleny na pražské Malé Straně,

Národopisné muzeum – Musaion, kde se seznámíte s českými tradicemi a zvyky, záhadný Národní památník na Vítkově, Náprstkovo muzeum
asijských, afrických a amerických kultur s vůní
dálek, Vrchotovy Janovice s romantickým zámečkem nebo hravé Muzeum české loutky a cirkusu
v Prachaticích a další.

www.nm.cz
www.muzeum3000.cz

KAM do muzea

Památník národního
písemnictví
Památník národního
písemnictví je zřízen za účelem
provádět vědecký výzkum v oboru své
působnosti, získávat, shromažďovat,
trvale uchovávat, evidovat, odborně
zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti
sbírky muzejní povahy.

Národní technické muzeum
Staletí lidského důvtipu v pěti unikátních expozicích
Kostelní 42, Praha 7 – Letná
www.ntm.cz

Konkrétně se jedná o sbírku dokladů týkajících
se vývoje literatury a knižní kultury v českých zemích, včetně dokladů vztahujících se k životu, dílu
a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti,
a sbírku uměleckých děl výtvarného umění.
Letohrádek Hvězda
Anatomie knihovny – Knihovna Karáskovy galerie 1925–1951
7. 6. – 31. 10. 2012
Výstava Anatomie knihovny prezentuje výsledky
výzkumu knihovny Karáskovy galerie, který probíhal v knihovně PNP v letech 2007–2011 v rámci
projektu GA ČR.

Expozice:
Historie dopravy/History of Transport
Architektura, stavitelství a design/ Architecture,
Civil Engineering and Industrial Design
Astronomie/ Astronomy
Tiskařství/Printing
Fotografický ateliér/ Photographic Studio
Sál modelů s hernou Merkur
V suterénu muzea otevřena restaurace.
Otevírací doba:
pondělí: zavřeno, úterý–pátek: 9–17,30 hod.,
sobota a neděle: 10–18 hod., první čtvrtek v měsíci:
9–20 hod.

Otevírací doba:
úterý–neděle: 10–18 hod. (květen–září), duben
a říjen 10–17 hod.
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

www.kampocesku.cz
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Muzeum umění Olomouc
Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno v roce
1952 a dnes patří k nejvýznamnějším institucím svého druhu v České republice
nejen počtem sbírkových předmětů (cca 200 000), ale také po stránce odborného
záběru. Ve svých expozicích i výstavách představuje výtvarnou kulturu od
nejstarších dob po současnost ve třech objektech.
Muzeum moderního umění se zaměřuje na výtvarnou kulturu 20. a 21. století. Spravuje více než
65 000 sbírkových předmětů z oblasti malířství, sochařství, kresby, grafiky, fotografie, užitého umění
i architektury.
Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo veřejnosti
zpřístupněno v roce 2006 jako první instituce tohoto typu v naší zemi. Sídlí v areálu kapitulního
děkanství na Přemyslovském hradě a dokládá tisíc
let duchovní kultury olomouckého biskupství a arcibiskupství.
Arcidiecézní muzeum Kroměříž bylo založeno v roce 2007. Jeho úkolem je správa, ochrana
a zpřístupňování uměleckých sbírek Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Sbírkové fondy čítají na
135 000 položek a patří mezi nejhodnotnější kolekce svého druhu.
Otevírací doba:
denně mimo pondělí 10–18 hod.
www.olmuart.cz

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Moravské
zemské muzeum

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, založené roku 1885, soustřeďuje
svou sbírkovou i výstavní činnost na umělecké řemeslo, užité umění a design,
především evropského původu se zaměřením na české země.

Moravské zemské muzeum, druhá
největší a zároveň druhá nejstarší
muzejní instituce v ČR, bylo založeno
v červenci roku 1817 císařským
dekretem Františka I. Ve svých sbírkách
uchovává přes šest milionů předmětů,
které představují cenný materiál
z oborů přírodních a společenských
věd.

sbírky prezentuje i v mimopražských pobočkách
– na zámcích v Kamenici nad Lipou a Klášterci
nad Ohří i v Muzeu textilu v České Skalici. Více na
www.upm.cz.
Otevírací doba:
hlavní budova UPM (ulice 17. listopadu 2,
110 00 Praha 1): pondělí: zavřeno,
úterý: 10–19 hod., středa–neděle 10–18 hod.
www.upm.cz

Dietrichsteinský palác – Zelný trh 8, Brno
Biskupský dvůr – Muzejní 1, Brno
Palác Šlechtičen – Kobližná 1, Brno
Památník Leoše Janáčka – Smetanova 14, Brno
Pavilon Anthropos – Pisárecká 5, Brno
Starý zámek v Jevišovicích – Jevišovice u Znojma
Zámek Budišov – Budišov u Třebíče
Památník Bible kralické – Kralice nad Oslavou
Bližší informace včetně otevírací doby najdete na
webových stránkách muzea.
www.mzm.cz
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Inspirativní prostředí pražské stálé expozice nazvané Příběhy materiálů seznamuje s vývojem užitého
umění: skla a keramiky, užité grafiky a fotografie,
prací z kovů, dřeva a jiných materiálů, šperků, hodin a hodinek, textilu, módy, hraček či nábytku.
Nedílnou součástí aktivit muzea je pravidelná výstavní činnost.
UPM spravuje také komorní galerii Josefa Sudka
na Úvoze poblíž Pražského hradu. Svoje bohaté
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Technické muzeum v Brně
Expozice Panoráma:
Parní motory, vodní
motory, historická vozidla, nožířství, železářství, letecká historie
a plastikové modelářství, salon mechanické
hudby, sdělovací technika, kultura nevidomých, ulička řemesel,
Čas nad námi a kolem
nás, kovolitectví, technická herna, elektronová mikroskopie.

Husitské
muzeum
v Táboře
Husitské muzeum se nachází na
Žižkově náměstí. Návštěvníci mohou
zhlédnout expozici Husité, podzemní
chodby, gotický sál a galerii.

Otevírací doba hlavní budovy
úterý–neděle 9–17 hod.
Externí památky ve správě Technického muzea v Brně:
Vodní mlýn ve Slupi – národní kulturní památka
Kovárna v Těšanech
Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
Větrný mlýn v Kuželově – národní kulturní památka
Stará huť u Adamova
Areál čs. opevnění v Šatově
Bližší informace najdete na webových stránkách muzea.
www.technicalmuseum.cz

Slezské zemské muzeum
Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska.
Jeho záběr sahá od živé a neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám
umění, a to především v oblasti historického Slezska, severní a severovýchodní
Moravy. Každoročně pořádá výstavy, kulturní akce i vědecké konference.

2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším
muzeem na našem území. V současnosti spravuje
šest expozičních budov a areálů: Historickou výstavní budovu v Opavě, Arboretum Nový Dvůr ve
Stěbořicích, Památník II. světové války v Hrabyni,
Památník Petra Bezruče v Opavě, Areál čs. opevnění
Hlučín-Darkovičky a Srub Petra Bezruče v Ostravici.

Slezské zemské muzeum je nejstarším veřejným
muzeem na území dnešní České republiky, jeho
historie sahá do roku 1814. Zároveň je se svými

Podrobné informace o jednotlivých objektech
včetně otevírací doby najdete na webových stránkách muzea.
www.szmo.cz

Expozice Husité
V deseti sálech se odehrává příběh, který návštěvníka provede od kořenů husitství až po vývoj historické paměti na husitství v 19. a 20. století.
Podzemní chodby
Rozsáhlé sklepy z 15. a 16. století byly vyhloubeny
ve skalním podloží v hloubce až 16 metrů. Prohlídková trasa má délku přibližně 500 metrů a vznikla
roku 1947 propojením sklepů pod Žižkovým náměstím.

Gotický sál
Gotický sál je druhý největší svého druhu v zemi.
Nejvýznamnější památkou je zde kamenný znak
města s postavičkami Jana Žižky a Jana Husa.
Otevírací doba:
říjen–březen: středa až sobota 9–17 hod.
duben–září: denně 9–17 hod.
www.husitskemuzeum.cz

www.kampocesku.cz
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Muzeum romské
kultury, o.p.s.

Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm
Muzeum, které vzniklo již v roce 1925, dnes tvoří tři areály.

Muzeum romské kultury v BrněZábrdovicích je v evropském
kontextu jediným muzeem, které se
zabývá dějinami a kulturou Romů od
historických počátků do dnešní doby.
Nedávno dokončená stálá expozice muzea, nazvaná Příběh Romů, zprostředkovává tyto informace
interaktivní formou návštěvníkům. Stálá expozice
je umístěna v prvním patře muzea na ploše o rozloze 351 m2 a je v průběhu roku doplňována o krátkodobé výstavní projekty. Muzeum nabízí rovněž
přednáškové cykly, lektorské programy pro školy
i komentované prohlídky pro jednotlivce či skupiny. K dispozici je veřejná knihovna s badatelnou.
Doprava:
tramvaj č. 2, 4, 9 stanice Tkalcovská
tramvaj č. 3, 5, 7, 11 stanice Dětská nemocnice
Otevírací doba:
úterý–pátek, neděle,
10–18 hod.

Dřevěné městečko – nejstarší část muzea, jež
dokumentuje městský typ zástavby 19. a počátku
20. století.
Valašská dědina – pravdivá rekonstrukce modelu
valašské vesnice.
Mlýnská dolina – soubor technických staveb
s technologií převážně na vodní pohon.
Téměř po celý rok je muzeum oživeno ukázkami
prací a tradičních technik, zvykoslovnými a folklorními programy. Ve vstupní budově najdete expozici o historii města Rožnova a další výstavy.
Bližší informace o jednotlivých objektech muzea
včetně otevírací doby najdete na webových stránkách muzea.

www.vmp.cz

Muzeum Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě
Muzeum sídlí v části dochovaného městského opevnění se
zámeckým barokním sálem, v takzvaném Zámku. Expozice Jan
Amos Komenský lidstvu je doplněna o expozici regionální historie a etnografie
Starožitnosti Uherskobrodska.
pak přehlídka muzejních filmů Musaionfilm. Muzeum úzce spolupracuje s Comenius Museum
v Naardenu.

www.rommuz.cz

Otevírací doba
denně mimo pondělí a státní svátky: 9–12
a 12,45–16,45 hod.
www.mjakub.cz

Součástí muzea je též etnografická expozice Rolnický dům a hospodářství ve Vlčnově. Muzeum
spravuje Knihovnu Jana Kučery s významnou regionální a komeniologickou literaturou. Dvakrát
ročně je vydáván časopis pro komeniologii, historii
16.–18. století a regionální dějepis Studia Comeniana et historica, jednou za dva roky je uspořádáno
mezinárodní komeniologické kolokvium, ročně
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Další příspěvkové
organizace MKČR
Památky

Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou

Národní památkový ústav
www.npu.cz

Knihovny

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se specializuje na dokumentaci
a prezentaci tradičních českých řemeslných oborů – výroby skla a bižuterie.

Národní knihovna ČR
www.nkp.cz

Návštěvníkům nabízí ve dvou stálých expozicích
prohlídku vybraných exponátů z jedné z největších
sbírek skla a v celoevropském měřítku zcela ojedinělou sbírku bižuterie a autorského šperku. Na své
si tu přijdou i milovníci mincí, medailí a plaket.
Samostatnou expozici umístěnou v barokní budově Galerie Belveder tvoří sbírka historických šperků, spínadel a oděvních doplňků.
Památník sklářství v Jizerských horách, poslední
zachované stavení kdysi nejvýznamnější jizerskohorské sklářské osady Kristiánov, seznamuje návštěvníky Jizerských hor vždy v letní sezoně s historií místa i sklářské výroby.

Moravská zemská knihovna
v Brně
www.mzk.cz
Knihovna a tiskárna pro
nevidomé K. E. Macana
www.ktn.cz

Divadlo a hudba
www.msb-jablonec.cz

Muzeum loutkářských kultur Chrudim

Národní divadlo
www.narodni-divadlo.cz
www.opera.cz

Muzeum loutkářských kultur prochází v současné době
rekonstrukcí. Pro veřejnost bude otevřeno 15. a 16. září 2012
v rámci oslav 40. výročí založení.

Institut umění – Divadelní ústav
www.idu.cz

V tyto dny čeká návštěvníky bohatý program. V plném provozu bude muzeum otevřeno až koncem
roku 2012, z důvodu přípravy nové expozice. Do té
doby se návštěvníci mohou těšit na různé doprovodné akce pro veřejnost. Aktuální změny a program je třeba sledovat na webových stránkách
Muzea loutkářských kultur Chrudim.

Česká filharmonie
www.czechphilharmonic.cz
Pražský filharmonický sbor
www.choir.cz

www.puppets.cz

Ostatní
Národní filmový archiv
www.nfa.cz
Národní informační
a poradenské středisko
pro kulturu
www.nipos-mk.cz
Národní ústav lidové kultury
www.nulk.cz
www.kampocesku.cz
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Národní muzeum
Výstavní cyklus Monarchie – jak se žilo za císaře
pána – poznejte na jednotlivých výstavách v různých objektech Národního muzea politiku, právo
a soudnictví, armádu, finance, dopravu, společenský život, bydlení, zdraví a hygienu, jídlo, odívání,
zábavu, sporty, vzdělání a kulturu, víru či média
v letech 1848–1916.
www.nm.cz

Památník Lidice

Národní technické muzeum
MENDEL 190 – 20. 7. – 28. 10. – výstava seznámí
návštěvníky se životem a dílem G. J. Mendela, zakladatele genetiky. Setkáte se se všemi oblastmi
jeho vědeckého a společenského působení na Moravě, ve městě Brně i v jeho starodávném centru, ve
Starobrněnském opatství.
www.ntm.cz
Památník národního písemnictví
Anatomie knihovny – Knihovna Karáskovy
galerie 1925–1951 – 7. 6. – 31. 10. – Letohrádek
Hvězda – prezentace výsledků výzkumu knihovny.
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Moravské zemské muzeum
Kolekce Memory – do 16. 10. – Dietrichsteinský
palác – výstava modelů světové módní návrhářky
Liběny Rochové, kterou uvedla na světové výstavě
EXPO 2010.
www.mzm.cz
Muzeum umění Olomouc
Od Tiziana k Warholovi – 25. 10. 2012 – 31. 3. 2013
– výstava bilancuje šedesát let činnosti muzea, které dnes patří k nejvýznamnějším svého druhu.
www.olmuart.cz
Uměleckoprůmyslové muzeum
BRAVOS – Současný španělský design – 2. 10. –
25. 11. – výstavní sál UPM.
Výstava tvorby více než dvaceti španělských designérů proslulých i ve světě.
www.upm.cz
Technické muzeum v Brně
Letecké motory aneb Kouzlo aviatiky… – expozice s názvem Letecké motory aneb Kouzlo aviatiky. V rámci expozice mají návštěvníci jedinečnou
možnost proletět se v leteckém simulátoru legendární stíhačky L-39 Albatros.
www.technicalmuseum.cz
Slezské zemské muzeum
Město – zámek – krajina – 19. 9. 2012 – 3. 3. 2013
– výstava představí české Slezsko od středověku
do první světové války z hlediska kulturní krajiny.
www.szmo.cz
Husitské muzeum v Táboře
Kostýmovaná prohlídka – každou první sobotu
v měsíci od 13 hodin se uskuteční kostýmovaná
prohlídka muzea. Na cestu si budete svítit lucerničkami.
www.husitskemuzeum.cz
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Prohlídka zahrnuje multimediální expozici muzea,
výstavní síň In Memoriam, výstavní síň Pod Tribunou, Pietní území, Růžový sad a expozice Lidické
galerie.

Posláním Památníku Lidice je péče
o trvalé uchování vzpomínky na
vyhlazení obce Lidice a utrpení
jejích občanů, kteří se dne 10. června
1942 stali obětí nacistického násilí,
a zachování jména obce Lidice
jako celosvětového symbolu obětí
válečných zločinů.

Otevřeno denně:
březen: 9–17 hod.
duben–říjen: 9–18 hod.
listopad–únor: 9–16 hod.
Památník Lidice
Tokajická 152, 273 54 Lidice
tel.: +420 312 253 063
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz
www.lidice-memorial.cz

Památník Terezín
Národní kulturní památka
V posledních letech se Památník Terezín stal významným badatelským
a dokumentačním pracovištěm. Jsou tu soustřeďovány písemné a fotografické
dokumenty, jakož i předmětné památky týkající se osudu vězňů Malé pevnosti,
terezínského ghetta nebo koncentračního tábora v Litoměřicích.
Památník Terezín je zároveň střediskem setkávání
mládeže, pro které vzdělávací oddělení připravuje
semináře a vzdělávací programy. Toto středisko navštěvují čeští i zahraniční studenti a pedagogové.
Je také informačním střediskem jak pro běžné návštěvníky, tak pro badatele, zkoumající problematiku politické perzekuce našich občanů a genocidy
Židů v době nacistické okupace.
Zpřístupněné stálé expozice:
V Malé pevnosti
• Malá pevnost Terezín 1940–1945 • Výtvarná expozice Památníku Terezín • Terezín 1780–1939 •
Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945 • Milada
Horáková 1901–1950 • Internační tábor pro Němce. Malá pevnost 1945–1948 •
V Muzeu ghetta
• Terezín v „konečném řešení židovské otázky“
1941–1945
V bývalých Magdeburských kasárnách
• Rekonstrukce vězeňské ubikace z doby ghetta •

Hudba v terezínském ghettu • Výtvarné umění v terezínském ghettu • Literární tvorba v terezínském
ghettu • Divadlo v terezínském ghettu •
V objektu krematoria na Židovském hřbitově
• Úmrtnost a pohřbívání v terezínském ghettu
V bývalé Ústřední márnici ghetta
• Ústřední márnice a pohřební obřady v ghettu
Podrobné informace o zpřístupnění jednotlivých
objektů najdete na webových stránkách Památníku Terezín.
www.pamatnik-terezin.cz
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Muzeum romské kultury
Sochařské sympozium „Socha pro Cejl“ –
10.–14. 9. – 3. ročník sochařského sympozia pracuje s tématem brněnské ulice Cejl a jejího okolí.
www.rommuz.cz

Národní galerie v Praze
Vás zve do svých expozic

Valašské muzeum v přírodě
Podzim v zahradě a v chalupě – 22. 9. – přijďte si
od 10 hodin zavzpomínat na podzimní čas s pracemi, které se už z našeho života vytratily.
www.vmp.cz

VELETRŽNÍ PALÁC
Umění 20. a 21. století

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
Nevítaní hosté – 27. 9. 2012 – 24. 2. 2013 – výstava o původu a šíření invazních druhů živočichů
a rostlin (potkan, bolševník velkolepý, mandelinka
bramborová).
www.mjakub.cz

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
Středověké umění v Čechách a střední Evropě
SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Baroko v Čechách
ŠTERNBERSKÝ PALÁC
Evropské umění od antiky do závěru baroka
PALÁC KINSKÝCH
Umění Starého světa

www.ngprague.cz

facebook.com/NGvPraze

Moravská galerie v Brně
Pražákův palác – Husova 18, Brno
Uměleckoprůmyslové muzeum – Husova 14,
Brno
Místodržitelský palác – Moravské nám. 1a, Brno
Jurkovičova vila – Jana Nečase 2, Brno
Rodný dům Josefa Hoffmanna – nám. Svobody
263, Brtnice
Stálé expozice
Moderní a současné umění (Pražákův palác)
Stálá expozice umění 1. poloviny 20. století představuje práce tvůrců české moderny a meziválečné
avantgardy.
Užité umění a design (Uměleckoprůmyslové muzeum)

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Ingrid – víc než jen značka – do 28. 10. – komerčně úspěšný český sklářský design z období mezi
světovými válkami firem Heinrich Hoffmann – Curt
Schlevogt. Po dobu trvání výstavy probíhá samoobslužná dílna ve spolupráci se speciálními centry
pro slabozraké.
www.msb-jablonec.cz/
Muzeum loutkářských kultur
Oslavy muzea – 15.–16. 9. – přijďte i vy oslavit 40
let od založení muzea. Pro rok 2013 je připravena
stálá expozice českého a světového loutkářství.
www.puppets.cz
Památník Terezín
Vzpomínky – 16. 10. – 31. 12. – dokumentární výstava je dosavadním výsledkem několikaleté spolupráce mezi Památníkem Terezín a občanským
sdružením KAM po Česku, jejímž předmětem je
mapování životních příběhů a osudů bývalých vězňů represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích.
www.pamatnik-terezin.cz
Památník Lidice
Lidice 2012 – 20.–23. 9. – celostátní filatelistická
výstava – Památník Lidice, obecní úřad Lidice. Výstavu navíc obohatí celostátní burza poštovních
známek.
www.lidice-memorial.cz

Vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu a drahých kovů od středověku
po počátek 20. století.
Umění od gotiky po 19. století (Místodržitelský
palác)
Expozice představuje nejcennější exponáty evropského umění ze sbírek MG od 14. do 19. století.
Otevírací doba:
pondělí, úterý: zavřeno
středa–neděle: 10–18 hod.
čtvrtek: 10–19 hod.
www.moravska-galerie.cz

Národní galerie
Jakub Schikaneder – do 21. 10. – Valdštejnská
jízdárna – současná výstava přináší dosud největší přehlídku umělcovy tvorby i nové informace
o jeho životě.
www.ngprague.cz, www.schikaneder.cz
Moravská galerie v Brně
Mexická keramika ze sbírek MG – 6. 9. 2012 –
20. 1. 2013 – exotická keramika z Mexika představuje jedinečný soubor dokládající tvorbu mexických hrnčířů z druhé poloviny 19. století, doplněný
ukázkami plastik z předkolumbovských dob.
www.moravska-galerie.cz

www.kampocesku.cz

33

KAM do muzea

Loreta Praha –
výstava ARS
MORIENDI
prodloužena
Výstava nabízející příležitost
seznámit se s působivým prostorem
nově objevené krypty zdobené
unikátními malbami je pro velký zájem
prodloužena do konce listopadu 2012.
Veřejnosti se na ní představuje 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 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 z pochopitelných důvodů možné
otevřít prostor krypty veřejnosti, mohou návštěvníci vstoupit do trojrozměrného modelu. Součástí
expozice je i projekce dokumentárního filmu z průběhu otevření krypty, vystavena je fotodokumentace a výsledky restaurátorského průzkumu maleb.
Jsou představeny i další zajímavé exponáty související s pohřební praxí v Loretě, včetně několika
dosud nevystavovaných ostatkových křížů z Loretánského pokladu.
www.loreta.cz

Městské muzeum
Mariánské Lázně

Židovské muzeum
v Praze
Židovské muzeum v Praze, založené roku 1906,
patří mezi trvale nejnavštěvovanější kulturní památky ČR a je největším muzeem svého druhu
v Evropě. Prohlídka jeho čtyř synagog z různých
historických období, Obřadní síně a proslulého
Starého židovského hřbitova i expozic s nevšedním bohatstvím sbírkových předmětů představuje
jeden z nejsilnějších kulturních zážitků, jaké naše
hlavní město nabízí.

www.muzeum-ml.cz

Otevřeno denně kromě soboty
a židovských svátků
zimní čas: 9–16,30 hod.
letní čas: 9–18 hod.
www.jewishmuseum.cz

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.
ny, nazvaný Filosofický, o rozměrech asi 10x32
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 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.

„Sedící skeleton s kosou“, freska v kryptě, 1664, podle K. Škréty

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 knihov-
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Muzeum najdete v nejstarším domě historické části města. V minulosti často pobýval v Mariánských
lázních slavný německý spisovatel J. W. Goethe,
který přijížděl do Čech po dlouhých 38 let. Když
přijel roku 1823 naposledy, byl ubytován v domě
„U zlatého hroznu“, který tehdy sloužil jako penzion. Dnes tu sídlí Městské muzeum. Prostory, které
tehdy Goethe obýval, jsou dnes věnovány stálé
expozici Goetha a jeho vztahu k městu Mariánské
Lázně. Muzeum dále nabízí stálou expozici sbírek
Mariánskolázeňska nebo expozici v přírodě pod
názvem Geologický park.
otevřeno: celoročně, kromě pondělí 9.30–17.30
* 15. 9. od 9.30 do 17.30 hod. vstup zdarma
(v rámci dne Evropského kulturního dědictví)

Můžeme zachránit knižní skvosty.
CZK 2105746158/2700
IBAN CZ41 2700 0000 0021 0574 6158
Sbírka na rekonstrukci Strahovské knihovny
Povoleno Magistrátem hl. města Prahy
www.strahovskyklaster.cz
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Výstavou Zpátky do pohádky se vydáte zpět
do svého dětství a připomenete si úžasnou
atmosféru televizních pohádek. Přibližně šedesát
kostýmů princezen a princů, královen a králů,
loupežníků či Krakonoše nebo rekvizity a kulisy
z patnácti nejznámějších pohádek Československé
a České televize bude k vidění na Státním zámku
v Hořovicích od 4. září do 30 října.
Těšit se můžete na kostýmy z pohádek
„O princezně, která ráčkovala“, „Princezna
koloběžka“, „Kouzla králů“, „Plaváček“, „Lotrando
a Zubejda“, „Krkonošské pohádky“, „Anděl Páně“
a mnoha dalších.
Svou návštěvu Hořovic, hořovického zámku
a pohádkové výstavy můžete spojit s tradičním
Cibulovým jarmarkem, který se pořádá
každoročně o prvním víkendu v říjnu.

Hrad Karlštejn
Atraktivní cíl rodinných výletů
Hrad Karlštejn leží nedaleko Berouna, v malebném prostředí CHKO Český kras.
Karel IV. jej vybudoval již ve 14. století jako místo uložení říšských korunovačních
klenotů.
Ty byly bezpečně chráněny v Kapli svatého Kříže,
kterou je možné navštívit v rámci II. prohlídkového
okruhu do 4. 11. 2012. Dnešní podoba hradu pochází z 19. století, kdy jej v duchu purismu restauroval architekt Josef Mocker.
Celkem tři prohlídkové trasy představují historii
hradu, soukromé a reprezentační prostory Karla IV.
a všechny karlštejnské svatyně včetně Kaple svatého kříže. Nově je možné vychutnat si výhled do
okolí z posledního patra Velké věže.

Karlštejn je ideálním místem pro rodinný výlet.
V nově otevřené konírně mohou děti projít Pohádkovou zemí Vítězslavy Klimtové a zapojit se
spolu s rodiči do soutěže o nejkrásnější pohádku
pro krále Karla IV. Výstava je prodloužena do konce
září 2012. V září se také koná tradiční Karlštejnské
vinobraní a do konce roku je připravena celá řada
kulturních akcí.
www.hradkarlstejn.cz

Více informací na:

www.zamek-horovice.cz
www.kampocesku.cz
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Pohádkový Sokolov
Výstava kostýmů a rekvizit ze seriálů ČST a ČT „Arabela“ a „Arabela se vrací“ se v září a říjnu představí
na zámku v Sokolově. Bude tu k vidění princezna
Arabela, zlý Rumburak, mocný Fantomas a mnoho
dalších. Součástí výstavy jsou také filmové rekvizity jako kouzelný prsten, křišťálová koule, cestovní
plášť a další.
www.omks.cz

KAM do muzea:
Studenti a absolventi pražské AVU
Strakonický hrad
do 28. 10.
Výstava prací výtvarníků ateliéru klasické malby prof. Zdeňka Berana při příležitosti ukončení
činnosti ateliéru.

Galerie pod širým
nebem
Nejdecká křížová cesta
Romantické místo skryté v lese poblíž Křížového
vrchu nad Nejdkem bylo vybudováno v letech
1851–1858. Této cestě se vzhledem k její nádherné
poloze přímo nad centrem města žádná jiná široko
daleko nevyrovná. Procházky v tomto místě mají
kouzlo v každé roční době.
Město Nejdek
nám. Karla IV. 239
362 21Nejdek
tel.: +420 353 240 135
www.nejdek.cz

KAM za poznáním:
Domácnost paní mlynářky
22.–23. 9. Středověký vodní mlýn Hoslovice
10–16 hod.: Činnosti spojené se životem ve
mlýně – pečení chleba, předení, tkaní, paličkování, drátkování, apod.

V Horšovském Týně

S čerty nejsou žerty
Po letošní úspěšné výstavě kostýmů a rekvizit z české filmové pohádky „Tři oříšky
pro Popelku“ se můžete těšit na další pohádkovou výstavu. Tentokrát k filmu
režiséra Hynka Bočana „S čerty nejsou žerty“.
Výstava se bude konat v prostorách hradu a zámku Horšovský Týn od 6. října a potrvá až do skončení V. ročníku mezinárodního filmového festivalu
pro děti a mládež JUNIORFEST 2012 (7. 11.). Pořádání výstavy má výraznou spojitost právě s letošním ročníkem festivalu, neboť festivalové ocenění
Zlatá rafička bude předáno právě režiséru Hynku
Bočanovi. Setkání, na němž svoji účast přislíbila
řada významných herců a režisérů, se uskuteční v neděli 4. 11. od 14 hodin v prostorách hradu
a zámku Horšovský Týn.

KAM do příhraničí:
Rybí trh ve Finsterau
9. 9. Freilichtmuseum Finsterau
od 10 hod.: Ukázky českého zpracování ryb
a pečení českého chleba. Více informací na
www.freilichtmuseum.de.
Vaše návštěva naše radost!
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S čerty nejsou žerty
6. 10. – 7. 11. (9–16 hod.)
* říjen: pouze soboty a neděle
* listopad: 3.–7. 11.
(předem objednané skupiny nad 10 osob kdykoliv)
Hrad a zámek Horšovský Týn
www.juniorfest.cz
www.horsovsky-tyn.cz
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Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy si vás dovoluje pozvat na výstavu
Dětský svět a móda dvacátého století.
Po dvou výstavách historických kočárků, které
měly nesmírný úspěch u široké veřejnosti, máme
tu čest přivítat v našem muzeu další obdivuhodnou sbírku paní Miloslavy Šormové, která se rovněž
vztahuje k dětství. Vystaveny zde budou dětské
oděvy a doplňky od batolecího věku po pubertu,
dětské kroje, dobové fotografie a materiály vztahující se k tématu z let 1900–1980.
21. září 2012 – 6. ledna 2013
Galerie/Kabinet
Vernisáž výstavy 20. září 2012 v 17 hodin

„Souběžně se sbíráním dobových kočárků jsem se
snažila utvořit sbírku dětského odívání, které se běžně nosilo ve 20. století. Dovoluji si vám představit,
z velké úcty a obdivu k výrobcům a především k přístupu a práci individuálních tvůrčích rukou v minulosti, svou snahu o záchranu toho, co nám přinášelo
radost nejen při pohledu na naše ratolesti. Svůj dík
posílám do minulosti a svou práci, která mě nekonečně těší, předkládám jako vzpomínku na chvíle pro
většinu z nás jedny z nejšťastnějších.“
Miloslava Šormová

www.muzeum-roztoky.cz

Bohatá podzimní nabídka
Národního zemědělského muzea
Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné připravuje pro své návštěvníky na
podzim tohoto roku několik překvapení.

Až do příštího roku je prodloužen velký výstavní projekt „Co pamatuje strom a lidé zapomněli?“
přibližující historii a současnost práce lesníků a myslivců. Zvýšené pozornosti se těší i výstava „Chlévská lyrika“, která představuje fotografie Jindřicha
Štreita a fotoarchivu NZM s tematikou českého
venkova a zemědělství.
V polovině září bude otevřena velká výstava
„Od věku sloužím člověku“ o historii obalové techniky, transportu potravin a recyklace obalů, také
projekt „Agricultura in notitia“ věnovaný století zemědělského výzkumu a knihovny (ÚZEI). Menší, ale
přitažlivou výstavou jistě budou i „Poslové dobrých
zpráv“, projekt zaměřený na historii chovu (nejen

poštovních) holubů v Čechách. V přípravě je také
výstava fotografií Karla Dohnala „Česko z letadla“.
Když se k tomuto výčtu přidají i stálé expozice
NZM, z nichž zvláště „Jede traktor“ je stále vyhledávána malými i velkými návštěvníky, stejně tak jako
malá muzejní farma s chovem živých domácích
zvířat a malá naučná stezka „O stromech a lese“,
jde o nabídku, kterou se jen tak někdo nemůže
pochlubit! Za připomenutí stojí i série více než desítky tematických přednášek pro veřejnost a také
již 6. ročník tradiční slavnosti „Letenská husa a Košt
Svatomartinského vína“ (17.–18. 11. 2012).
www.nzm.cz

www.kampocesku.cz
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Trutnov • Polička • Nový Bydžov • Mě

www.vennamesta.cz
Královská věnná města lákají na adrenalinové zážitky
KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA TOTIŽ NEJSOU JEN O HISTORII A O KRÁLOVNÁCH, NABÍZEJÍ TAKÉ ŘADU MOŽNOSTÍ,
JAK PROŽÍT NOVÉ NEBO DLOUHO NEPOZNANÉ POCITY, KTERÉ VÁM POMŮŽOU PŘEKONAT VLASTNÍ PSYCHICKÉ
I FYZICKÉ HRANICE. AŤ UŽ SI ZVOLÍTE PARAGLIDING, DIVOKÉ RAFTY, AKWAVAT, SKÁLY, LETY, SKOKY A DALŠÍ
EXTRÉMNÍ DISCIPLÍNY, V NAŠICH MĚSTECH OBJEVÍTE, CO VE VÁS SKUTEČNĚ VĚZÍ. VÍCE INFORMACÍ A TIPŮ
NALEZNETE NA WWW.VENNAMESTA.CZ.
Ve vodě v pohodě
Jízda na akwakatu v Hradci Králové
Jste vášniví cyklisté a na kole jezdíte všude? Zkuste
to i na vodě! Akwakat je jednoduše sestavitelné
sportovní náčiní, které vám umožní pohybovat se
na vlastním jízdním kole po vodní hladině. Na rozdíl
od běžných šlapadel má akwakat skutečně sportovní
ambice, je rychlejší, elegantnější, prostě je „cool”.
Akwakat si můžete zapůjčit a sestavit buď sami,
nebo dohodnout výpomoc zkušených asistentů
a průvodců.
Kontakt: www.sportem.info/akwakat/pujcovna
GPS: 50°11’37.097”N, 15°50’47.263”E

Sjezd řeky Úpy z Havlovic
Na kanoi nebo raftu po řece Úpě malebným
Babiččiným údolím. Přijďte pěšky, přijeďte autem
nebo na kole. Půjčíme vám veškeré potřebné vybavení. Návrat vodáků a transport lodí je zajištěn mikrobusem a je zahrnutý v ceně.
Kontakt: www.lodeupa.unas.cz
GPS: 50°29’48.912”N, 16°2’44.491”E
Lezení a pády
Horolezecké skály v okolí Poličky jsou tu pro vás!
Devět skal, Malínské skály, Drátník, Čtyři palice, Pasecké skály, Vávrova skála, Rozštípená skála.
Bílá skála, Uhlíř, Ostrá, Milovské Perníčky, Zkamenělý
zámek, Rybenské Perníčky, Štarkov, Bohdalec. To jsou
jen některé názvy skal, ze kterých budete mít okolí
Poličky jako na dlani.
Kontakt: www.hlinecko.cz/horolezci/skaly.htm

Zimní radovánky
Sportovní areál Zvičina
Je vzdálený po silnici cca 14 km od Dvora Králové
nad Labem. Nabízí využití v letním i zimním období.
V zimě jsou zde v provozu lyžařské vleky, které můžete
využít při denním i nočním lyžování. Na Zvičině a v jejím nejbližším okolí jsou dostupné upravené běžecké
tratě. V létě zde najdete cyklisty, paraglaidisty nebo
pěší turisty.
Kontakt: www.zvicina.info
GPS: 50°27’16.429”N, 15°41’42.549”E
Lezení a bouldering na Trutnovsku
Trutnovský sportovní klub DOBRODRUH a outdoorová společnost MWA – My Way Agency vás naučí
základním i specializovaným technikám a dovednostem potřebným pro bezpečné zdolávání horolezeckých terénů. Základní kurzy probíhají v úžasných lokalitách pískovcových skalních měst a stolových hor Broumovského výběžku, Krkonoších
nebo česko-polského pohraničí.
Co na vás čeká? Půldenní lezení v krásných lezeckých oblastech – jednodenní lezení s výstupy na
skalní věže a slaněním – bouldering – skvělá zábava
jen kousek nad zemí – dlouhá slanění z vysokých
skalních stěn.
Kontakty: http://lokotrutnov.cz/oddily/dobrodruh,
http://mwa.cz
GPS: 50°33’46.368”N, 15°54’10.450”E
Brusle v létě?
Inline stezka u Dvora Králové nad Labem
Inline stezku najdete v Žirečské podstráni na
okraji města Dvůr Králové nad Labem. Stezka je
dlouhá 1,6 km a je přístupná bez omezení. Po celé
její délce na levé i pravé straně jsou louky nebo
stromové ostrůvky. Inline bruslení je vhodné pro
všechny věkové skupiny, které mají rády vzrušení
a adrenalin.
Kontakt: www.dvurkralove.cz/cz/volny-cas-turistika/volny-cas-a-sport/aktivni-dovolena/
GPS: 50°24’39.626”N, 15°49’42.648”E

Na sjezdovku a běžky do Poličky – Lyžařské
běžecké tratě „U Salaše“
Nadmořská výška: 560–620 m n/m, délka: 2 a 5 km,
převýšení 45–120 m, úprava stop na klasiku i bruslení
rolbou a skútrem, nástup a parkoviště u sjezdovky.
Kontakt: www.cyklo-ski-policka.cz
Letem světem, letadla, balóny
Paracentrum Jaroměř
Parašutistická škola – výcvikové středisko SKY
PARAFORM – nabízí základní parašutistický výcvik
a seskoky s tandem-pilotem. Činnost výcvikového
střediska je prováděna na letišti v Jaroměři-Josefově.
Kontakt: www.paraform.ic.cz
GPS: 50°20’9.567”N, 15°56’33.051”E

lník • Jaroměř • Chrudim • Hradec Králové • Dvůr Králové nad Labem

Anketa
Co je pro Vás největší adrenalin?
Vaše odpovědi s uvedením jména a místa, odkud jste, zaslané na info@vennamesta.cz, budou zařazeny do slosování a 9 výherců dostane drobný dárek.
výcvik na lonži, výcvik v hale či v jízdárně nebo jen
na vyjížďku.
Kontakt: www.jkmelnik.cz
GPS: 50°21’46.397”, 14°29’7.926”

Balonklub Chrudim
Je načase zkusit novou adrenalinovou disciplínu
– paraballoning. Zkombinujte krásnou podívanou
s parašutistickým výsadkem a pomalu se snášejte
k zemi. Kontakt: www.balonklub.cz, www.donebes.cz
Auto, moto
Autodrom Hradec Králové
Bojíte se o svého plechového miláčka? Vyzkoušejte
si jízdu se svým nebo vypůjčeným autem a ověřte si
své řidičské schopnosti za sucha, mokra, nebo na sněhu. CzechRing.cz je multifunkční motoristický areál,
který nabízí dva základní okruhy s mimoúrovňovým
křížením. Oba okruhy jsou začleněny do rozsáhlého
areálu Festivalparku na letišti v Hradci Králové. Funguje zde půjčovna motokár a soutěžní techniky.
Kontakt: www.czechring.cz
GPS: 50°14’47.072”N, 15°50’16.088”E

Vznášedlo a čtyřkolky ve Vysokém Mýtě
Nebaví vás už jezdit v autě? V areálu vysokomýtského autodromu si půjčte čtyřkolky nebo
buginy pro sebe a pro děti a vydejte se na nezapomenutelný výlet kamkoliv budete chtít. Chtěli jste
vždy řídit vznášedlo, ale báli jste se zeptat? Půjčte si
ho tady! Nic takového jste nikdy neřídili ani nezažili.
Kontakt: www.ctyrkolky-vm.cz
GPS: N49°56’35,9” E16°10’5,12”
Adrenalin v přírodě
Aquazorbing a paintball
v Autocampu Stříbrný rybník
Rekreační a kempový areál uprostřed novohradeckých lesů a přírodního parku Orlice je jako
stvořený pro vyznavače přírodního koupání, vodního adrenalinu a rybaření. Můžete si zde zapůjčit
loďku nebo šlapadlo, využít hřiště na plážový
volejbal, minigolf nebo si zahrát paintball. Jste-li
rybář, můžete si pronajmout rybářskou maringotku
přímo u vody a k úlovku to budete mít opravdu
jen pár kroků. V areálu se také nachází lanové
a zábavní centrum. Kontakt: www.stribrny-rybnik.cz
GPS: 50°12’17.280”N, 15°53’48.901”E

Skate a Bike parky
Skatepark Nový Bydžov
Kryté sportoviště pro sport na kolečkách.
Kontakt: www.tsnovybydzov.cz/skatepark.html
GPS: 50°14’11.417”N, 15°29’38.193”E

Rekreační lesy Podhůra
– rozhledna Bára, lanový park
V Rekreačních lesích Podhůra (vzdálených jen 3
km od Chrudimi) najdou vyžití malí i velcí. Pyšní se
totiž hned dvěma zajímavými turistickými atrakcemi:
lanovým parkem pro děti i dospělé a rozhlednou Bára.
V lanovém parku si návštěvníci mohou prověřit odvahu jak na lanových různě obtížných překážkách,
tak na lezeckých cestách na skále či lanovce. Méně
adrenalinoví zájemci se mohou pokochat pohledem z rozhledny Bára. Tato vyhlídková věž ve tvaru
trojbokého jehlanu patří mezi evropské unikáty.
Rekreační lesy na Podhůře jsou také protkány sítí
naučných stezek, cyklotras a hipostezek.
Kontakt: www.podhura.cz
GPS: 49°54’58.543”N, 15°46’50.769”E
Adrenalin v říši zvířat
Mushing – jízda se psím spřežením
s trutnovským klubem DOBRODRUH
Pohoda i extrém, ale pokaždé zážitek na celý život!
Stanete se musherem, který řídí své spřežení. Ucítíte
sílu a rychlost, jakou mají profesionálně trénovaní
tažní psi. Klub nabízí: první seznámení se psím
spřežením a jeho řízením – různě dlouhé vyjížďky
– projížďky na hřebenech Krkonoš – vícedenní kurzy
na horské boudě.
Kontakt: http://lokotrutnov.cz/oddily/dobrodruh,
http://mwa.cz
GPS: 50°33’46.368”N, 15°54’10.450”E
Jezdecký klub Mělník
Přijeďte na dlouhodobý tréninkový pobyt! Klub
nabízí ustájení vašich koní v prostorných boxech
včetně péče o ně. Využijte možnost výcvikových hodin zkušeného trenéra. Anebo si koně pronajměte.
Dlouhodobě nebo na jednotlivé hodiny pro základní

Pro opravdové adrenalinové fajnšmekry
Sportovně střelecký klub FOX Mělník
Areál mělnické střelnice vám poskytne okamžitou
úlevu. Na ploše o celkové výměře 11 ha jsou k dispozici: dvě broková střeliště Lovecké kolo (Skeet,
Lovecký Skeet), dvě broková střeliště Olympijský
trap, Univerzální trap, Double trap a střeliště Compact sporting.
Kontakt: www.fox-strelnice.cz
GPS: 50°22’55.095”N, 14°29’55.705”E
Bagristou na zkoušku Vysoké Mýto
Odmalička toužíte zasednout za volant a páky
bagru a nikdy jste k tomu neměli příležitost? Tento
dětský sen pro velké kluky i holky si nyní můžete
splnit. Čeká vás bagrování, jízda, hrnutí, nabírání,
vyklápění, a to vše s velkým rypadlonakládačem JCB
s podkopovým ramenem s teleskopem a přední plně
nastavitelnou klapací lžící.
Kontakt: www.ctyrkolky-vm.cz

Projekt CZ. 1. 13/3.2.00/14.01010 „Královská věnná města
známá, ale nepoznaná…“ je spoluﬁnancován ze zdrojů
EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod.
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Město
Ústí nad Orlicí
Aktivně prodloužené léto
Prodlužte si léto výletem do Ústí nad
Orlicí. Můžete zde strávit dovolenou
nebo třeba prodloužený víkend.
Období „babího léta“ nabízí v údolí
řeky Tichá Orlice nejkrásnější dny
a pohodu.

Čekají na vás upravené cyklostezky, na kterých můžete vyzkoušet kola, in-line brusle, koloběžky i vlastní zdatnost. Značená síť cyklotras
vás zavede malebnou přírodou kolem řeky, rybníků a tůní ke zříceninám hradů, na rozhlednu
nebo k středověké tvrzi.
Potom můžete dopřát znavenému tělu odpočinek v krytém bazénu se slanou vodou a relaxační zónou. K příjemnému pobytu patří také
dobré jídlo, které je možné ochutnat v mnoha
místních restauracích a hospůdkách. Večerní
procházka městem pod romanticky nasvícenými pamětihodnostmi Hernychovy vily, kostela
Nanebevzetí Panny Marie, Roškotova divadla či
náměstí přinejmenším potěší.
Dobrým datem k návštěvě města je 7. září,
kdy se můžete zúčastnit tradiční akce Den regionu, pořádané v novém skateparku. Představí
se vám region Orlicko-Třebovsko a vydat se pak
můžete na cyklojízdu po regionu, která letos
končí kulturním programem ve sportovním
areálu v Němčicích u Litomyšle. V neděli 16.
září se pak můžete zúčastnit tradičního výstupu k rozhledně na Andrlův chlum.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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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Přepadení celnice Kunštát
„Už zase,“ dalo by se říci. A byla by to pravda. V Orlickém
Záhoří se totiž 8. září již popáté sejdou příznivci historie, aby tu ruku v ruce
s veřejností připomněli smutné výročí útoků na kunštátskou celnici.
Ve dnech 19.–22. září osudného roku 1938
došlo v Kunštátu (dnešním Orlickém Záhoří) k vážným nepokojům a zdejší celní úřad byl opakovaně
přepaden nacisty. Početně slabší osádka celnice
však dokázala budovu proti přesile uhájit, a vyslala
tak německým útočníkům jasný vzkaz: „V Kunštátě
to nebude snadné“. Z historie ale víme, že vše nakonec dopadlo jinak.
Letošní 5. ročník rekonstrukce těchto události
začíná ve 14 hodin v prostoru bývalé celnice. Součástí programu bude ukázka vojenské techniky
z různých historických období, vystoupí dobově

oblečení účinkující v uniformách či civilních oblecích konce třicátých let. Chybět nebude občerstvení a od 16 hodin i lidová zábava. Po rekonstrukci
bojů si můžou návštěvníci zajezdit v kolopásovém
transportéru, který vystoupí v rámci ukázky.
Těší se na vás pořadatelé z Orlického Záhoří,
partneři akce z Rokytnice v Orlických horách a garanti bojové ukázky Muzeum Pevnost Hanička
a VHK Armfort Praha.
-lgswww.orlickezahori.eu
www.rokytnice.cz
www.info.rokytnice.cz

Dobruška si připomíná…
Náměstí F. L. Věka v Dobrušce ožije ve dnech 28.–30. září bohatým kulturním
programem Svatováclavských slavností. Letos proběhne již 9. ročník těchto
oslav, při nichž nebude chybět tradiční průvod družiny sv. Václava, který v pátek
v podvečerních hodinách oslavy zahájí. Od 20 hodin vystoupí hudební skupiny
PIRATE SWING Band z Pardubic a Errori.

Hlavní program začne v sobotu 29. září od
9 hodin. Na jarmarku historických řemesel si budete moci zakoupit rukodělné výrobky nebo se
jen tak pokochat ukázkami tradičních řemesel
a podívat se na taškařici divadelní společnosti
z Českých Budějovic. Od 13 hodin budou následovat očekávaná šermířská vystoupení, na která
se vždy těší děti i dospělí. Poté bude program pokračovat až do nočních hodin řetězem koncertů
skupin různých žánrů. Vystoupí například skupiny
VENTUS – historická hudba, EFEST – country-rock,

ANNABASE – funk-jazz,
OZZY OSBOURNE REVIVAL a mnohé další.
Samozřejmě nebudou
chybět ani stánky s občerstvením.
Město Dobruška je
známé především díky
význačné osobnosti
českých dějin národního obrození F. V. Hekovi, jehož proslavil především populární seriál F. L. Věk. Od úmrtí slavného
dobrušského rodáka uplyne letos 4. září již 165 let.
Tuto výraznou osobnost připomene již 2. ročník
Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka, který začne v neděli 30. září od 19,30 hodin v kostele
sv. Václava v Dobrušce koncertem Ivana Ženatého
a Talichovy komorní filharmonie.
Více na:
www.mestodobruska.cz/akce.php
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Babí léto
v Kostelci nad Orlicí
Naše město tradičně nabízí pestrou paletu možností sportovního, kulturního,
zážitkového či odpočinkového vyžití. Čas strávený u nás, to jsou především aktivity
umístěné do lesoparku Lípová stráň (turistika, cykloturistika, tenis, pétanque,
půjčovna loděk) v klidném areálu koupaliště.
Pokud můžeme doporučit, určitě si při návštěvě našeho města nezapomeňte přibalit kola či
brusle. Na zdejších značených cyklotrasách a cyklostezkách, vhodných pro malé i velké, stejně jako
pro dětské kočárky, je dozajista využijete.

Město nabízí i celou řadu historicky cenných
objektů, například Nový zámek starobylého šlechtického rodu Kinských. V zámku můžete navštívit
zámeckou expozici a Galerii Kinský, která nabízí
kulturně-společenské akce, tematická setkání a výstavy na nejvyšší úrovni. Najdete tu ale také ucelenou muzejní expozici města Kostelce, která mapuje vývoj města do současnosti.

Náš tip: Dobrovolný svazek obcí Orlice dokončuje
novou cyklostezku Čestice–Častolovice–Kostelec,
která bude již v příštím roce sloužit nejen místním,
ale i turistům. Měřit bude 7,7 km a povede malebnou krajinou kolem řeky Divoké Orlice.
Regionální turistické
a informační centrum
I. J. Pešiny 39
517 41 Kostelec nad Orlicí
www.rtic.cz

Zámecká kavárna

Tip na výlet:
Kostelecké posvícení s celodenním bohatým
programem si můžete užít na Palackého náměstí

v Kostelci nad Orlicí v sobotu 15. září od 10 hodin.
Uvidíte a uslyšíte nejrůznější hudební žánry (Martina Maxu, Cimbálovou muziku z Bratislavy, dívčí
rockovou kapelu K2, Martu, Rasputin band a další).
Těšit se můžete také na Divadlo Klaunika Brno pod
režijním vedením Boleslava Polívky nebo na divadélko pro nejmenší. Součástí posvícení je tradičně
jarmark lidových řemesel a chráněných dílen. Uvidíte také zahradní železnici – výstavu železničních
modelů a kolejišť. Na své si přijdou také milovníci
dobrého jídla a pití. Každý, kdo k nám v době konání Kosteleckého posvícení zavítá, si z nabízeného
programu jistě vybere. Více na www.kostelecno.cz.

Nový zámek otevřel pro své návštěvníky Toniovu zámeckou kavárnu, která nabízí vnitřní i venkovní posezení. Návštěvníci si tak mohou vybrat,
zda si kvalitní kávu s dezertem, oběd či večeři
okoření pohledem do zeleně zámeckého parku,
nebo si uvnitř u kávy v klidu třeba přečtou noviny. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do
18 hodin a v pátek i sobotu do 22 hodin. Více na
www.zamekkostelecno.cz.

www.kampocesku.cz
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Za vinařskými „nej“
na jižní Moravu

Jižní Morava nabízí mnoho zajímavostí i mnohá prvenství z oboru vinařství.
Představíme vám několik z nich, další najdete na www.vinazmoravy.cz.
Znojemsko
V Příměticích u Znojma se nachází největší křížový vinný sklep u nás. Zrají v něm nejlepší znojemská vína a unikátní je také zdejší akustika, kterou chválil i dirigent Rafael Kubelík.
Severně od Znojma, v Kojeticích na Moravě, je
nejvýše položená vinice ČR, viniční trať Pod Sádkem. Kolem ní vede dvoukilometrová vinařská
naučná stezka, která je zároveň přehlídkou evropských odrůd vinné révy.

Mikulovsko
V Mikulově na zámku objevíte hned dva vinařské unikáty – čtyřmetrový kládový lis a ve střední
Evropě nejstarší (z roku 1643) sud o objemu neuvěřitelných 1014 hektolitrů. Na zámku můžete nově
také zavítat do interaktivní expozice – Víno napříč
staletími, která návštěvníky provede vinařstvím od
Egypta až po současnost.
V nedalekých Valticích se v podzemí zámku
skrývá reprezentativní degustační kolekce stovky
nejlepších moravských a českých vín, Salon vín ČR.

Velkopavlovicko
Mikroregion Modré hory, oblast s nejkoncentrovanější produkcí červených vín u nás, proslul
vínem i specifickým humorem. Místní tu vyhlásili
recesistickou Svobodnou spolkovou republiku Kraví Hora.
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Jinou kuriozitu uvidíte v Hustopečích. Na nádvoří renesančního domu U Synků, v němž je stálá
vinařská expozice města Hustopeče, stojí pískovcová socha kvasinky vinné. Je 69 230krát větší než
živý originál, a tak je největší uměleckou zvětšeninou mikroorganismu na světě.

Slovácko
Na Kyjovsku se nalézá nejsevernější moravská vinařská cyklostezka. Úplně na jihu Slovácka
najdete v obci Petrov nejstarší vesnickou památkovou rezervaci, areál historických vinných sklepů
Plže s typickými modrobílými sklepy s barokně
zdobenými průčelími, kde můžete ochutnat i zdejší výborné víno.

Aktuální akce
7.–9. září Pálavské vinobraní (Mikulov)
8. září Zarážení hory 2012 (Vrbice)
8. září 5. ročník Putování za burčákem po Modrých
horách (Velké Pavlovice)
8. září Vinobraní (Moravská Nová Ves)
8.–9. září Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek (Uherské Hradiště)
8.–9. září Historické městské slavnosti Rosa coeli
(Dolní Kounice)
8.–9. září Oslava vína a tradiční výstava vín
(Nosislav)
14.–15. září Znojemské historické vinobraní
(Znojmo)
15. září Cyklomaraton „Mezi vinohrady“
(Němčičky)
15. září Den otevřených sklepů a Vinobraní 2012
(Novosedly)
15. září Vinobraní (Dolní Dunajovice)
15. září Vinobraní (Prušánky–Nechory)
21.–22. září Bzenecké krojované vinobraní
(Bzenec)
22. září Tour de burčák (Znojmo)
28.–29. září Burčákfest (Znojmo)
www.jizni-morava.cz
www.vinazmoravy.cz
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Vinařství Volařík
Festival vín, gastronomie a kultury
s dlouhou tradicí, prestižní
vinařskou soutěží a exkluzivním
uměleckým programem, který
se pořádá každoročně o druhém
zářijovém víkendu.

www.palavske-vinobrani.cz

Zámecké vinařství Bzenec
vás zve k návštěvě sklepů
Pokud patříte k milovníkům kvalitního vína, určitě si nenechte ujít možnost
návštěvy zámeckých sklepů v Bzenci. Na všechny návštěvníky zde čeká zajímavá
prohlídka spojená s degustací.
Zámecké vinařství Bzenec zpřístupnilo po rozsáhlé rekonstrukci své výrobní prostory i historické
zámecké sklepy široké veřejnosti. Připravilo pro
vás prohlídku s názvem „Od hroznového střapce
po sklenku vína“ určenou milovníkům vína, kteří se

chtějí s výrobou svého oblíbeného nápoje seznámit přímo v provozu společnosti. Během prohlídky projdete výrobními prostory od příjmu hroznů
přes lisovnu bílých i červených vín až po tankovou
halu. Následně se můžete těšit na návštěvu histo-

Vinařství Volařík se v krátké době
dokázalo prosadit mezi producenty
nejkvalitnějšího vína v České republice.
Čím dál častěji sklízí úspěchy i na tuzemských
a zahraničních soutěžích. V roce 2011 získalo titul
Champion na Valtických vinných trzích, stalo se
Králem vín i Vinařem roku 2011.
Ve Vinařství Volařík jsou si vědomi toho, že turistům přijíždějícím za vínem musí nabídnout a poskytnout širší servis. Proto zástupci vinařství zprostředkují návštěvníkům ubytování v mikulovském
tříhvězdičkovém hotelu Réva nebo ve čtyřhvězdičkovém hotelu Vivaldi, zajistí degustace s prohlídkou vinařství či posezení s cimbálem, řízenou
degustaci i kompletní catering v Křížovém sklepě
v Mikulově. A tak už nezbývá, než vše vyzkoušet.
www.vinarstvivolarik.cz

rických zámeckých sklepů, kde se formou obrazové
prezentace seznámíte s historií města Bzence a vinařství v tomto regionu i samotného zámku. Dále
spatříte sál s ojedinělými vyřezávanými sudy, kapličku stavitele zámku Otty Wilhelma, archivní sklep
vinařství a také několik kouzelných rotund. Pokud
při tom všem putování a povídání o víně dostanete
chuť na skleničku, závěr vás nezklame. Prohlídka je
zakončena stylově – degustací vín v reprezentativním Hessenském sále. Jako bonus můžete využít
podnikovou prodejnu, kde lze zakoupit nejen vína,
ale i dárkové předměty a sommeliérské potřeby.
Mimo prohlídky sklepů je možné také vybrat
z několika řízených degustací, které vás provedou
kompletním sortimentem vín společnosti. Jsou
prováděny v Hessenském sále za přítomnosti technologů, kteří nabídnou kompletní výklad k degustovaným vínům.
Jestli jsme vás nalákali, udělejte si ještě do konce září výlet na jižní Moravu do Bzence a zavítejte
k nám v následujících časech:
čt – 15 a 17 hod.
so – 13, 15 a 17 hod.
pá – 15 a 17 hod.
ne – 13 a 15 hod.
Seznam degustací a další důležité informace naleznete na www.zameckevinarstvi.cz
V případě zájmu o návštěvu sklepů mimo stanovený
rozvrh volejte prosím na mobil: +420 775 853 956.
Přijeďte za poznáním i dobrým vínem, těšíme se
na vás!

www.kampocesku.cz
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KAM na výlet

Jižní Moravou
na kole
Najděte si čas a podívejte se na naše
webové stránky, vyberte si trasu, okruh
nebo jeden z tipů na výlet. Pak už
stačí jen odhodlání sednout na kolo
a objevovat krásy a pohostinnost Jižní
Moravy.

Penzion Levandule
Rodinný penzion Levandule se
nachází v Lednicko-valtickém areálu
na jihu Moravy. Okolí nabízí nespočet
historických památek, cyklostezek,
vinných sklepů, termální lázně
a mnoho dalšího. Vyžití je zde tedy
nejen sportovní, ale i relaxační.
Je to úžasný, pozoruhodný kraj. Během jednoho dne můžete obdivovat úrodná pole a vinohrady
v nížinách a zanedlouho nato pobývat v lesích podobných těm v horách. Můžete šlapat do pedálů
ve středu města nebo okolo vinných sklepů a za
chvilku projíždět tichem lesních zákoutí nebo podél řek.
Jižní Morava je pro cyklisty přirozeným lákadlem. Abyste měli kvalitní informace a dobře se
vám jelo, byl upraven a aktualizován internetový
portál www.cyklo-jizni-morava.cz. Hlavním cílem
je zviditelnit a propagovat celou Jižní Moravu jako
atraktivní turistickou destinaci s nabídkou široké
škály zajímavostí a služeb pro cyklisty, husté sítě
cyklotras a cyklostezek a motivovat tuzemské a zahraniční návštěvníky k trávení své dovolené na moravských cyklistických trasách. Portál nabízí tipy na
výlety po Jižní Moravě včetně cest po památkách
a turistických zajímavostech.
Pokud se chystáte na jeden z prvních výletů na
kole, máme pro vás pozvánku na tematickou cyklotrasu s názvem Po Moravské vinné stezce Znojemskem – za historií psanou vínem.
Průběh trasy: Znojmo – Havraníky – Šatov – Chvalovice – Vrbovec – Slup – Jaroslavice – Hrádek – Dyjákovice – Hevlín – Jevišovka.
Více na www.cyklo-jizni-morava.cz.
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Naším cílem je spokojenost klientů, kteří
preferují domácí přístup, pohodu v příjemném

prostředí, čistotu a zdravé spaní. Samozřejmostí
je bohatá snídaně, po dohodě je možnost polopenze. Vše s domácími výrobky a domácí kuchyní. Během pobytu mají hosté kávu a čaj zdarma.
Díky moravské pohostinnosti, dobrému
vínu i jídlu, zpěvu a živé tradici budete odjíždět
se spoustou krásných a nezapomenutelných zážitků. Věříme, že budete s pobytem u nás stejně
jako mnozí stálí hosté spokojeni a že se k nám
budete rádi vracet. Těšíme se na setkání s vámi.
www.pension-levandule.cz

KRAJEM PAMÁTEK
A VÍNA NA KOLE
Zažijte kraj vína
a památek na kole
Vítejte na jižní Moravě, vítejte
v kraji vinohradů, na úrodných
rovinách i svazích čtyř vinařských
podoblastí. Vítejte v krajině
podobné zahradě, jejíž část mezi
Lednicí a Valticemi je zapsána
na Seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Vítejte na
stezkách podél řek Moravy,
Dyje, Svitavy a Svratky, na hradech a zámcích Liechtensteinů
i Dietriechsteinů, v malovaném
kraji folklóru, písniček a vína.
Vítejte v kraji, kde již dnes
najdete ke všem těmto krásám
a zajímavým místům vyznačené
cyklistické trasy a vybudované
stezky pro cyklisty a in-line
bruslaře. Na území Jihomoravského
kraje vás čekají téměř 4 000 km
značených cyklistických
tras a více než 200 km nově

vybudovaných bezpečných
cyklistických stezek. Pro cyklisty
je připraveno na 150 ubytovacích
i stravovacích zařízení se značkou
Cyklisté vítáni. Pro návštěvníky
je připraveno téměř 50 půjčoven
s jedním tisícem kol.
Právě u nás najdete jedinečnou
a vůbec nejrozsáhlejší síť
tematických cyklistických tras
v České republice pod názvem
Moravské vinařské stezky.
S přesahem do Rakouska můžete
v našem kraji navštívit více
než 50 památek na trasách
Liechtensteinských stezek.

V rámci projektu Zažít kraj vína
a památek na kole vás zveme
k přeshraničním cykloturistickým
výletům a k účasti na turisticky
zajímavých akcích. Aktuální
informace a cykloturistické
tipy naleznete na
www.cyklo-jizni-morava.cz
Cyklomapy regionu Jižní Morava
- Weinviertel a cykloturistický
slovníček v česko-německoanglické jazykové mutaci si
můžete objednat na
info@ccrjm.cz, dále budou
k dispozici na veletrzích
cestovního ruchu apod.

Náš kraj leží na třech významných
evropských trasách sítě Euro Velo,
které spojují jižní Moravu s
Jadranem i Baltickým mořem,
s Atlantikem i Uralem. Trasa č. 13,
značená jako Stezka železné
opony, nás spojuje i s minulostí
a budoucností celé Evropy.

www.cyklo-jizni-morava.cz

KAM pro děti
Příběh dřevěné
panenky
Expozice dřevěných
hraček z Hlinecka

Test z Hlinecka

Usednu na okraj postýlky, naše malá
se stulí do svého „pelíšku“, shrne ručičkou
tmavou ofinku z čela a tázavě na mne
upře oči:
„Maminko, o čem si budeme povídat
dnes?“
„Mám ti vyprávět pohádku?“
„Pohádku ne, víš co, budeme si jen tak
povídat…“
Větu nedořekne, očima se zastaví na
skříňce s hračkami a prstíkem ukáže na dřevěnou malovanou panenku, kterou jsme si
koupili pro radost. A vzápětí vysloví prosbu:
„Povídej mi o téhle panence…“
„Dobře, tak ti povím, co o ní vím. Panenka se narodila v místech, kde louky a pole
přecházejí do zelených vln lesů, neboť tam už
začíná Českomoravská vrchovina…“
(Úvodní část libreta expozice, výňatek
z článku Boženy Kollmanové „Rozsvítím si
malou lampičku“, časopis Vlasta, 1977)

1. Od jakého řemesla se odvozuje název
města Hlinsko?
a) tkalcovství
b) hrnčířství
c) drátenictví
2. Která z masek se nevyskytuje v tradiční
masopustní obchůzce na Hlinecku (obchůzka je zapsána v seznamu UNESCO)?
a) slamák
b) kominík
c) čert
3. Jak se nazývá historická část města Hlinsko tvořená roubenými chalupami?
a) Stínadla
b) Betlém
c) Veselý Kopec
4. Ve které vesnici na Hlinecku se dnes již
nevyrábí dřevěné hračky?
a) Krouna
b) Dědová
c) Otradov

Jak pokračuje příběh dřevěné panenky, se můžete dozvědět v nové stálé expozici dřevěných hraček v hlinecké památkové rezervaci Betlém.
Naše hravá expozice v podkrovním pokojíčku
provoněném dřevem je zbrusu nová – vždyť byla
otevřena na konci srpna 2012! Nudit se zde určitě
nebudete. Vyzkoušíte si, zda rozpoznáte dřevěnou
figurku jenom hmatem nebo jak zdatní jste malíři.
V herním koutku si můžete s dřevěnými hračkami
zahrát divadlo na motivy místních pověstí, složit si
dřevěné puzzle, zanotovat písničku s muzikálními
hračkami, vytvořit si dřevěné autíčko podle vlastní
fantazie a poté se na něm projet a mnoho dalšího!
Těšíme se na vás v Hlinsku na Betlémě v růžovém domku č.p. 561!

5. Jak se jmenuje řeka protékající Hlinskem?
a) Chrudimka
b) Ohebka
c) Hlinský potok
6. Čím se vyznačuje hlinecká sjezdovka?
a) přemostěním přes silnici 1. třídy
b) délkou 12 km
c) nachází se přímo v centru města

?

Znáte správné odpovědi? Pokud ano,
pošlete je do 15. 9. na adresu redakce
nebo na souteze@kampocesku.cz. Na tři
autory správných odpovědí čekají zajímavé ceny
z Hlinecka.

Turistické informační centrum Hlinsko
Betlém 561, 539 01 Hlinsko
tel.: +420 469 312 349
e-mail: ic@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz
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KAM za kulturou
 Beroun
Hrnčířské trhy
8.–9. 9. 2012 – 16. berounské hrnčířské trhy. Tisíce
návštěvníků zde mohou obdivovat výrobky z hlíny
od umělců z České republiky i ze zahraničí. Právě zahraniční umělci zde představí veřejnosti svoji národní kulturu. K vidění bude například dílo španělských
keramiků – keramické postavy v životní velikosti,
které pravidelně putují po celé Evropě. Vinařský
koutek a ostatní stánky s občerstvením jsou otevřeny
v průběhu celé akce. Programem provází oblíbený
herec Vladimír Čech.
www.hrncirsketrhy.cz
 Český Krumlov
Svatováclavské slavnosti
28.–30. 9. 2012 – Na náměstí Svornosti vypukne v pátek večer oslava vynikajícího jídla a pití se spoustou
zábavy a kulturních představení. Akce nabídne svatováclavský jarmark s tradičním zbožím a pochutinami. Ulicemi města se proženou tanečníci Mezinárodního folklorního festivalu. Vystoupí hudební
skupiny jako Lakomá Barka, Bratři Karamazovi a další.
Jako novinka bude přichystaná adrenalinová lanová
dráha nad Vltavou.
www.ckrumlov.cz/svs2012
 Jindřichův Hradec
Oslavy EHD
8. 9. 2012 9–16 hod. – veškeré památky otevřeny
ZDARMA, soutěže pro děti organizované Junákem
ve farské zahradě (začátek okolo 14 hod.)
- kostel sv. Kateřiny – vystoupení písničkáře Pavla
Lutnera – po celý den
- kostel sv. Trojice – výstava fotografií V. Stejskala
- kulturní program na Havlíčkově náměstí nebo
v areálu u zimního stadionu Kotlina
- slavnostní koncert žáků ZUŠ J. V. Stamice – sál Staré
radnice od 16 hod.
www.jh.cz
 Kutná Hora
České muzem stříbra
20. 7. – 30. 11. 2012 – „Sestry Voršily“. Výstava k 300
výročí příchodu řádu sv. Voršily do Kutné Hory.
Návštěvníci se seznámí s historií řádu, pozornost
je věnována kutnohorskému konventu a jeho roli
v kutnohorském školství.
20. 9. v 17 hodin proběhne komentovaná prohlídka
s autorem výstavy Bc. Josefem Kremlou.
www.cms-kh.cz
 Nová ves
Vinobraní v Nové Vsi
8. 9. 2012 – Moravské Vinobraní v Nové Vsi – oslava vína a úrody. Bohatý folklorní program ve dvou
sklepních uličkách Zátiší a Výmol nabídne nevšední zážitek pro milovníky tohoto lahodného moku
a místních specialit.
www.vino-vinobrani.cz

 Praha
Jakub Schikaneder
Do 21. 10. 2012 potrvá ve Valdštejnské jízdárně velmi
úspěšná výstava obrazů Jakuba Schikanedera. V poslední době se objevila početná řada obrazů a kreseb
ze soukromých sbírek, které byly dříve považovány
za nezvěstné. Současná výstava tedy přináší dosud
největší přehlídku umělcovy tvorby.
www.schikaneder.cz
 Raná
Extrémní golf
29. 9. 2012 proběhne další ročník seriálu extrémních
golfistů, který se bude konat na Rané u Loun. Kde
jinde uvidíte najednou golfisty, paragliding, rogala,
velké modely a větroně na jednom místě?
www.ranskahora.cz
 Štramberk
Chantal Poullain a Štěpán Markovič trio
27. 9. 2012 od 19 hod. – Koncertní projekt představí
slavné francouzské šansony speciálně upravené pro
doprovodné jazzové trio. Velice netradiční žánr v čele
s Chantal Poullain, která vtiskne šansonům naprosto
jedinečný charakter, se představí v kulturním domě
ve Štramberku.
www.stramberk.cz
 Třebíč
Bramborobraní v Třebíči
15. 9. 2012 – XIV. ročník tradiční přehlídky folklorních
souborů – lidové tance, kroje, zvyky a bramborové
speciality. Třebíčské Bramborobraní je festival lidové
hudby, tance a zejména brambor, které se právě zde
podávají na všechny způsoby. Zároveň se představí
jarmark a ukázky tradičních lidových řemesel.
www.tkl-trebic.cz
 Vimperk
11. ročník ﬁlmového festivalu
o zvířatech a přírodě
18.–21. 9. 2012 – Městské kulturní středisko Vimperk
připravilo česko-německý projekt s velkým vzdělávacím, kulturním a společenským významem. Koná se
zde čtyřdenní filmová přehlídka zakončená galavečerem. Proběhnou i doprovodné akce – studentský
fotografický workshop, dětská výtvarná soutěž na
téma „Máme rádi zvířata“ a fotografická soutěž „Fascinace přírodou“.
www.vimperk.cz
 Znojmo
Znojemské historické vinobraní
14.–15. 9. 2012 – Akce nabídne rytířské turnaje, historickou tržnici s ukázkami řemesel i vojenské ležení.
V čele nadále zůstává slavnostní průvod městem.
Pro větší požitek budou přistaveny hořící pochodně.
V sobotu odpoledne pak neujdou trestu nepoctiví
vinaři. Zakončení je ve znamení ohňostroje.
www.znojemskevinobrani.cz

Rok 2012 –
rok Pomády
Čtyřicáté výročí premiéry
oblíbeného muzikálu Pomáda
na newyorské Broadwayi si letos
připomíná téměř celý svět.
Nová nastudování v tomto roce hlásí pražské
Divadlo Kalich a dalších 27 produkcí ze čtyř
kontinentů – z Evropy, Ameriky, Asie i Afriky.
Autoři Jim Jacobs a Warren Casey uvedli své
dílo nejdříve v malém divadélku v zapadlém
koutu Chicaga. Za rok se Pomáda ocitla už rovnou v muzikálové „mekce“, tedy na newyorské
Broadwayi. A zrodil se fenomén. V roce 1979
překonala rekord nejdéle nepřetržitě uváděného muzikálu na Broadwayi a dodnes patří
mezi nejdéle uváděné tituly v muzikálové historii. Získala celkem 7 nominací na Tony Awards
(divadelní verze Oscarů), zhlédlo ji více než
5 milionů diváků v různých koutech planety,
byla přeložena do 37 jazyků. Divácké rekordy
ve všech zemích trhala také její filmová verze s Johnem Travoltou a Olivií Newton-John
v hlavních rolích.

www.divadlokalich.cz

?

Soutěž:
Nenechte si ujít možnost vyhrát
vstupenky na muzikál „Pomáda“,
uváděný v pražském Divadle Kalich dne 24. 10.
2012 od 19 hod. Tři z vás získají 2 vstupenky.
Stačí znát správnou odpověď na následující
otázku. Nápovědu naleznete na webu divadla.
Kolik exkluzivních představení Pomády uvádí
Divadlo Kalich?
1)
100
2)
200
3)
300
Správnou odpověď zašlete do 15. 10. na adresu
redakce nebo na souteze@kampocesku.cz
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci

Soutěže za vydání červenec–srpen 2012
Celkem došlo 1914 odpovědí, z toho 1784 e-mailů a 130 dopisů.

Kartografie Praha
Otázka: Ve kterém slovenském městě je nejstarší, dodnes funkční mincovna?
Správná odpověď: a) Kremnica
Celkem soutěžilo: 294 čtenářů, správné odpovědi: 294, špatné odpovědi: 0
Výherci: Mgr. Štěpánka Chaloupková, Teplice; Jitka Kiprová, Chodov; Marie Rozkovcová, Vsetín

Edice ČT
Otázka: Víte, jak se jmenuje herečka, která si v seriálu „Život je ples“ zahrála sestřičku
Radku?
Správná odpověď: Lenka Zahradnická
Celkem soutěžilo: 278 čtenářů, správné odpovědi: 268, špatné odpovědi: 10
Výherci: Bronislava Kaplová, Nové město pod Smrkem; Robert Rušar, Praha 6 - Řepy;
Jan Slezák, Karlovy Vary

Hrady a zámky v Libereckém kraji
Otázka: Víte, který významný romantický český malíř je autorem nástropních maleb
na Zákupech?
Správná odpověď: Josef Navrátil
Celkem soutěžilo: 260 čtenářů, správné odpovědi: 259, špatná odpověď: 1
Výherci: Ivana Boudová, Hostivice; Věra Chadrabová, Kolín 5; Jiří Otlík ml., Kravaře
u Hlučína

Pěšky, lodí, na kole, nejlépe na Jižní Moravě (test pro děti)
1. Tyranosaurus žil: b) ve druhohorách
2. Fialová kráva žije: c) možná v Kocourkově
3. Lama je: a) velbloud Jižní Ameriky
4. Veveří je: c) hrad u Brna
5. Kýl je: b) nejspodnější část lodě
Celkem soutěžilo: 243 čtenářů, správné odpovědi: 184, špatné odpovědi: 59
Výherci: Edita Valderová, Šumperk; Nikolas Hrabovský, Zašová; Marek Lang, Přibice

Uherský Brod dětem (test pro děti)
1. Město Uherský Brod je spojeno se jménem: b) Jan Amos Komenský
2. Uherským Brodem protéká řeka: c) Olšava
3. Na radniční věži zvoní: a) Černý Janek
4. Uherský Brod povýšil v roce 1272 na královské město český král: a) Přemysl
Otakar II.
5. Kašnu na Masarykově náměstí zdobí: b) socha sv. Floriana
6. První říjnovou neděli se v Uherském Brodě tradičně koná: c) Růžencová pouť
Celkem soutěžilo: 176 čtenářů, správné odpovědi: 166, špatné odpovědi: 10
Výherci: Zdeňka Trnková, Most; Stanislav Grela, Opařany; Vašík Záruba, Olomouc

Co je to?
Otázka: Víte, jaké místo je na obrázku?
Správná odpověď: Skryjská jezírka
Celkem soutěžilo: 49 čtenářů, správné odpovědi: 45, špatné odpovědi: 4
Výherci: Naďa Čížková, Praha 4; Zuzana Pečená, Rumburk; Míša Albert, Praha 9 - Kyje

Křížovka
… Stožecká kaple na Prachaticku…
Celkem soutěžilo: 310 čtenářů, správné odpovědi: 300, špatné odpovědi: 10
Výherci: Darja Horáčková, Dvůr Králové nad Labem; Dagmar Ruschaková, Týn nad
Vltavou; Petr Fejfar, Praha 6

Cesty hrou
Otázka: Jak se jmenuje nejzápadnější město České republiky?
Správná odpověď: Aš
Celkem soutěžilo: 304 čtenářů, správné odpovědi: 296, špatné odpovědi: 8
Výherci: Ivana Hodonská, Jiříkov; Zdeňka Motlová, Ústí nad Orlicí; Hana Pekárková,
Zábřeh

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
Víte, jaké místo je na obrázku?
Tajenku křížovky a název místa na
obrázku zašlete
do 15. září 2012
na adresu redakce nebo na
info@kampocesku.cz. Dvakrát třem
autorům správných odpovědí
zašleme mapu.
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Vinařství
Chateau Lednice
Chcete vidět pohádkový zámek a salety, aspoň na chvíli si oživit své dětské sny
a neopakovatelné dojmy zapít vyhlášeným vínem? Tak navštivte Lednicko –
valtický areál.
Zářijové teplé dny vyzývají k výletům a jelikož
je to také doba vinobraní a burčáků, tak je určitě
ideální zamířit někam za vínem. A právě v příjemném a historizujícím prostředí Lednicko - valtického areálu mají návštěvníci možnost ochutnat
výtečná vína vinařství Chateau Lednice, navazující
na odkaz slavného rodu Lichtenštejnů. Nejlépe si
tato vína vychutnáte během ochutnávky v magické atmosféře Valtického Podzemí, což je unikátní
sklepní labyrint obnovených historických vinných
sklepů, jehož je vinařství zachráncem. Po celou
dobu vás bude ve sklepení provázet legenda ta-

Ochutnejte všechna vína, která vám nabídnou
Sklepiéři a užijte si tajemnou a neopakovatelnou
atmosféru Valtického Podzemí.
Valtické Podzemí je otevřeno celoročně
a nabízí také firemní a privátní akce.
mobil: +420 723 600 423
www.valtickepodzemi.cz
www.chateau-lednice.cz
jemného mnicha, přesně v duchu zážitkového poznávání vína a historie. Budete si užívat, možná se
i trochu příjemně bát, ale hlavně poznáte pravou
moravskou pohostinnost.
V září proběhne ve Valtickém Podzemí každý
víkend mnoho vinařských akcí jako je Dýňobraní, Valtické burčáky nebo Hudbobraní, to vše ve
znamení výtečných vín a specialit a za doprovodu
cimbálky.
Vinařství Chateau Lednice také zná a patentovalo tajemství uchování zdravých odrůdových
burčáků, a tak určitě oceníte nabídku z jejich „burčákomatů“.

Školní zeměpisné
atlasy
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299,Kč
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www.kartografie.cz

149,-

89,Kč

89,-

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

