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Milí čtenáři, 
konečně je snad zima 

pryč a přichází měsíc, který 

mám opravdu rád. Už první 

den mi dělá opravdickou 

radost, protože je předzvěs-

tí všeho, na co se můžeme 

v dubnu těšit. Aprílové žertí-

ky jsou jen krůček od doko-

nalosti, kdy stav mysli našich 

přátel aprílem vyvedených se 

dá popsat jako blažené šílen-

ství. Být dokonalejší, jednalo 

by se o stav psychiatry běžně označovaný jako „bohničák“. 

Duben ale pokračuje a navíc vpravdě aprílovým počasím. 

Už si ani nevzpomenu, kdy nás nepřekvapilo, stejně jako po-

každé překvapí vždy připravené silničáře. Posledním dnem 

v měsíci pak duben vrcholí. Napříč naší vlastí se navzdory 

všem nařízením EU stále legálně upalují, někde bohužel už 

jen pálí, čarodějnice. Je krásné vědět, že potenciální adeptky, 

a znám jich několik, každoročně v tento den trnou hrůzou, co 

je potká. Ty, na které se zatím nedostalo, mohu uklidnit. Boží 

mlýny melou pomalu, ale jistě.    

Ale z jiného soudku. Možná to znáte, přesto mi dovolte 

jeden osobní nedávný postřeh. Onehdy jsem po ránu kráčel 

ulicí se svou známou, která je mimochodem po operaci a stále 

okolo sebe šermuje berlí. Najednou si uvědomím, že celou 

cestu neděláme nic jiného, než že společně, stále a furt uhý-

báme z cesty protijdoucím náctiletým slečnám a mladíkům. 

Říkám si proč? Nemělo by to být naopak, třeba protože vidí 

někoho s holí, neřkuli dva o dost starší lidi? Známá mě ale 

uklidní: Oni nás nejspíš vůbec nevidí. V tu chvíli mě zamrazí. 

Nevidí? Co to znamená, nevidí? Snad ne to, že nechtějí vidět? 

Ale odvracet hlavu, abych neviděl, že druhý je nemohoucí, ne-

mocný, starý či ubohý, mi připadá zbabělé. Bohužel si musíme 

přiznat, že je chyba v nás, starších. Příklady netáhnou, morálka 

upadá, výchova pokulhává, škola selhává a vstup do životní 

reality je pak pro nastupující generace probuzením do zlého 

snu. A teď, Miloši, raď!  

Dubnové, tedy aprílové počasí umí být lákavé i zrádné. 

Dobrou zprávou je, že se v dubnu otevřely zbývající brány 

uzavřených památek. Naštěstí jsou ale památky v případě psí-

ho počasí naší vděčnou suchou variantou každého výletu. Na 

druhé straně pokud počasí vydrží, můžete se vydat kamkoli. 

V dubnovém vydání našeho magazínu navíc najdete nejeden 

skvělý tip na vaše výlety, a nejen pěší. Jen zatím nedoporučuji 

osobám k milostným hrám jarem puzeným vydávat se na 

své monotematické výlety do přírody v dubnu, ale počkat 

až na květen. V dubnu by se jim mohlo nakrásně polehávání 

na mezích po zimě studených promítnout do zánětu cest 

močových, nad kterými by nejeden urolog pantomimicky 

kroutil hlavou a lomil rukama. Proto hurá na dubnový výlet, 

ale s rozvahou.

Luděk Sládek, šéfredaktor
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Magazíny jsou překrásné a bezkonkurenční!

Jar. Mudrová, Oldřichov 

Konkurence by nejspíš nesdílela Váš názor, o to je 

mi ale Váš názor milejší. 

Dobrý den, reaguji na článek „Praha, kolébka 

E=mc²“. Není pravda, že má Einstein v Praze pouze 

ty dvě pamětní desky, které jsou v článku zmíněny. 

Další pamětní deska je ve vstupním vestibulu bu-

dovy Přírodovědecké fakulty ve Viničné ulici 7 – je 

přístupná i veřejnosti. Chodila jsem pět let okolo, 

takže díky tomu to vím. 
S pozdravem a díky za poutavý časopis. Olga Kačenková

Dobrý den, paní Kačenková, děkuji Vám za milé 

upřesnění konstatování naší kolegyně. Jsem si jistý, 

že si tuto informaci kolegyně uloží v duchu před lety 

tolik oblíbeného výroku: Učit se, učit se, učit se...   

Moc se mi líbil obrázek tkalcovského stavu 

a  posílám pro inspiraci, jak to vypadalo v  tiskár-

ně. A k tomu se vztahuje: „Knihy jsou pro lidi tím, 

čím pro ptáky křídla.“ (John Ruskin) A stejné je to 

s  ostatními informacemi – v  dobrých časopisech, 

magazínech atd. P. S. Turistika, na kterou se těším – 

Orlické hory v termínu: 1.–4. 5. 2014. 

Miloslava Lajksnerová, Kolín 

Máte pravdu, paní Lajksnerová, ať už se to týká 

knih či Vaší volby dovolené. Orlické hory mám moc 

rád a věřím, že se Vám tam bude líbit. Rampušák v té 

době už odevzdá vládu nad horami Kačence, která se 

dozajista postará o krásné počasí.  

Vážená redakce, jsem pravidelnou účastnicí 

soutěží Kam po Česku. Je to již hodně dlouho, kdy 

se na mne naposled usmálo štěstí. Ale nelituji toho, 

protože se mi trpělivost vrátila měrou nevídanou. 

Stala jsem se jednou ze sedmi výherců soutěže Kraj 

mého srdce 2013 a včera jsem si vyzvedla v redakci 

výhru. Když jsem krabici doma otevřela a v klidu si 

prohlédla její obsah, byla jsem opravdu velmi mile 

překvapena. Opravdu krásné a  hodnotné ceny. 

Mnohokrát děkuji, poděkování také sponzorům, 

bez kterých by to nešlo, a  zůstávám vaší věrnou 

čtenářkou. 

Ludmila Zásmětová, Tábor

Jsem opravdu rád, paní Zásmětová, že Vám ceny 

věnované do této soutěže udělaly radost. Zvláště 

když uvážím, že z celkového počtu asi 12 000 hlasu-

jících mohlo vyhrát jen sedm. Sám to mám podobně, 

ani netuším, kdy jsem naposledy něco vyhrál. Musím 

však uznat, že u mne platí ono okřídlené „Kdo nehra-

je, nevyhraje“. Vám však gratuluji k výhře a zachovej-

te nám přízeň.  Luděk Sládek, šéfredaktor

hra go, kdy první na-

lezená deska pochá-

zí z  roku 200 před 

Kristem. Archeolo-

gové objevili i starší 

hry, ale hrát se ne-

dají, protože nikdo 

neví jak. Světově 

nejznámější hrou 

jsou šachy z 15. sto-

letí, nejpopulárnější 

pak Monopoly pa-

tentované v  roce 

1938. Autorem naší obdoby Monopolů, Dostihy 

a sázky, je Ladislav Mareš. Hru uvedl na trh přesně 

před 30 lety, v roce 1984, Jablonecký Javoz. Rudé 

právo hru ostře odsoudilo za kapitalistické prakti-

ky. Lepší reklamu si hra ale přát nemohla. Kdo by 

dnes neznal koně: Grifel, Shagga, Koran či Japan?

-lucas-

Do Evropy se 

dostaly deskové hry 

po křížových výpra-

vách do Svaté země. 

Přestože církev 

těmto „novinkám“ 

bůhvíproč nepřá-

la, hrálo se všude 

a  ostošest. Patrně 

první popis desko-

vých her vydal špa-

nělský král Alfons X. 

Moudrý v knize Lib-

ro de Juegos (1283). Jan Ámos Komenský pak při-

soudil těmto hrám i další význam, výchovný. Stra-

nil šachům, vrhcábům a jejich vyobrazení dokonce 

zařadil do „Světa v obrazech“. V 19. století vznikla 

celá řada her nových, které (jako například Halmu) 

hrajeme dodnes. U nás studoval deskové hry Miloš 

Zapletal, který je také autorem „Velké knihy desko-

vých her“. Nejstarší dosud hranou hrou je čínská 

Slovo parfém je odvozeno od slovního spojení 

per fumum, které znamená „prostřednictvím kouře“. 

Už od pradávna lidé pálili vonné byliny a obětovali 

vůni bohům. Nejprve používali jako parfémy nej-

různější byliny a květiny, později se začaly používat 

vonné oleje a kadidla. V dřívějších dobách vůně plni-

ly důležitou funkci při náboženských obřadech. Prv-

ní důkaz o používání parfémů byl zjištěn v hrobce 

Hatšepsut v Thébách, která se proslavila tím, že se 

prohlásila faraonem a v mužském převleku vládla 

celému Egyptu. Nejen v Egyptě, ale i v dalších staro-

věkých kulturách se používaly parfémy a nejrůznější 

vonné přísady. V moderní historii se s velkou érou 

parfémů setkáváme s rozvojem obchodu v době 

velkých námořních objevů. V období baroka byly 

parfémy velmi luxusním a žádaným zbožím. Dějiny 

výroby parfémů bychom mohli s nadsázkou označit 

za alchymii. Parfémy vznikají míšením látek rostlin-

ného a živočišného původu, které mají schopnost 

působit jak na naše čichové buňky, tak dokonce 

mohou ovlivňovat naše chování.

Marie Kulinkovská

Hrát neznamená vyhrát 
Je tomu už 5 000 let, co si lidé začali krátit dlouhé chvíle hrou. Archeologové, 
nástěnné malby, ale i knihy hovoří jasně. Člověk si hrál od nepaměti. Nejstarší 
deskové hry byly objeveny v Egyptě a pochází z období 3 500 let před Kristem. 
Další objevili v Číně, asi ve 4. století př. n. l., později pak ve starověkém Řecku, Římě 
či Orientu. 

Alchymie jménem parfém
Napadlo by vás, že historie parfémů sahá až do dávné historie 
před naším letopočtem? Vydáme-li se společně do historie 
voňavých přísad, zjistíme, že staří Egypťané znali a používali 
vonné látky již 3500 let před naším letopočtem. 

Korea, hra GO 1910–1920
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Ludvík Němec po smrti knížete Mojmíra (846) 

dosadil na velkomoravský stolec Mojmírova sy-

novce Rastislava († po 870). Sotva však Rastislav 

upevnil svou moc doma, okamžitě začal usilovat 

o  vymanění se z  franského vlivu. Povstání Čechů 

a  Srbů mu dalo čas připravit se na nevyhnutelný 

střet s  Ludvíkem, který přišel roku 855. Rastislav 

zprvu ustoupil za hradby své největší pevnosti (tzv. 

Rastislavův hrad, dosud 

nenalezený) a  odtud pak 

pronásledoval neúspěšné 

oblehatele až za Dunaj, kde 

vyplenil rozsáhlá území. 

Ludvík nebyl dál schopen 

čelit rostoucí moci Velké 

Moravy. Rastislav se pojis-

til a  požádal byzantského 

císaře Michala III. o  vyslání 

kazatelů na Velkou Moravu 

(Konstantina a  Metoděje). 

Rostoucí Rastislavovu nezávislost neohrozil ani 

další útok Ludvíka před 1150 lety, tedy roku 864. 

Přestože oblehl Rastislava v  pevnosti Děvín a  vy-

nutil si na moravském knížeti uznat nadřazenost 

říše i návrat franských kněží, mír neměl dlouhého 

trvání. Už roku 869 vyslal Ludvík své vojsko opět 

na Velkou Moravu a oblehl knížete v „Rastislavově 

hradě“. Moravské vojsko pevnost ubránilo, a když 

papež jmenoval Metoděje 

arcibiskupem, Rastislavovy 

snahy o  nezávislost se na-

plnily. Byl tu ale problém, 

synovec Svatopluk, který 

vládl Nitransku a  dobro-

volně se poddal Frankům. 

Poté zajal Rastislava a vydal 

ho Ludvíkovi, který knížete 

odsoudil, oslepil a  nechal 

dožít v  jakémsi bavorském 

klášteře. Josef Grof

Karel Veliký a Velká Morava
Po smrti Karla Velikého byla Franská říše na vrcholu, ale udržet ji 
nebylo v silách žádného z tehdejších panovníků, natož Karlova 
syna císaře Ludvíka Zbožného. Proto byla rozdělena na tři říše 
mezi jeho tři syny. Nejmladší Karel Holý dostal říši západofranskou 
(později francouzské království), Ludvík Němec říši východofranskou 
(budoucí Německo) a Lothar pás území mezi oběma říšemi včetně Itálie. 
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Kníže Rastislav 

Jarlochova kronika, foto © Strahovská knihovna. 

KAM na výlet s:
Jiřím Rücklem

Podnikatel, někdej-

ší senátor, dnes prezi-

dent sklárny Rückl Crys-

tal v Nižboru Jiří Rückl 

se narodil 20. října 1940 

v Praze. Pochází ze sta-

robylé sklářské rodiny 

Rücklů, jejíž kořeny lze 

vysledovat až do roku 

1704. Po maturitě na 

SPŠ sklářské v Teplicích 

promoval v  roce 1982 

na VŠE v Praze. Pracoval jako konstruktér, v 90. le-

tech působil na Ministerstvu průmyslu a v roce 1992 

rodinnou nižborskou sklárnu od státu koupil. A tady 

je pozvání na výlet od pana Jiřího…

Jsem patriot a obdivovatel krajiny křivoklátských 

lesů, které ve svých nádherných svazích svírají koryto 

řeky Berounky. Je to kraj, kde jsem se narodil a kde žiji. 

Je to kraj, který si oblíbil pro svou krásu, ale i přírodní 

bohatství můj pradědeček Antonín Rückl, který zde 

vybudoval v roce 1903 sklárnu. A tak si vás dovoluji 

pozvat na návštěvu naší rodinné sklárny, podívat 

se na práci našich sklářů a  brusičů, podívat se, jak 

naši skláři pracují s  roztavenou žhnoucí sklovinou 

a  vytvářejí z  ní nádherné výrobky, které jsou určeny 

právě pro vás, pro vaši radost. Podívat se na práci 

našich brusičů, kteří svou šikovností a umem dílo na-

šich sklářů zdobí citlivě vedenými řezy, aby povznesli 

nádhernou brilanci a lesk českého křišťálu. Přijeďte se 

podívat a udělejte si výlet do našeho kraje. Určitě se 

vám u nás bude líbit. Těšíme se na vás.

Děkuji Vám za milé pozvání a věřím, že jste dal 

našim čtenářům další dobrý důvod k návštěvě Kři-

voklátska. Osobně mi dovolte popřát Vám úspěch 

v době, která staleté tradice přehlíží a nahrazuje je 

laciným importem. Děkuji Vám za všechny, kdo tra-

dice ctí a pro které je zážitkem navštívit místa, kde 

se tyto tradice rodily.

Luděk Sládek    

Jarloch byl jeden z takzvaných pokračovatelů 

Kosmových, český kronikář a opat milevského kláš-

tera. Jarloch je autorem letopisu, cenného historické-

ho pramene dějinných událostí raného období dějin 

kláštera v Dolních Kounicích, jenž navazoval na kro-

niku Vicenciovu. Letopis je také dokladem existence 

velké milevské knihovny. Jeho tvorba je pramenem 

tzv. narativní neboli vyprávějící povahy, proto je třeba 

jeho tvorbu brát s opatrností. Tak jako u jiných středo-

věkých pramenů, i u letopisu milevského opata není 

zcela známa přesná doba sepsání, jedna z verzí říká, 

že kronika byla sepsána v letech 1214–1222. Mno-

hem důležitější než doba sepsání je období, které 

 Jarlochova kronika mapuje. Jarloch se ve svém letopi-

se snažil zachytit nejdůležitější události od roku 1167 

do roku 1198. Dílo vypravuje také o klášteře v Dolních 

Kounicích, o jeho vzniku a historii. Kronikář Jarloch 

ukončuje své vyprávění roku 1198, kdy byl Přemy-

sl Otakar I. korunován českým králem. Jarloch své 

dílo nestihl dokončit, což je věčná škoda, neboť byl 

svědkem i dalších významných událostí. Jarlochova 

kronika je uložena ve Strahovské knihovně v Praze.

 Mat

Letopis Jarlochův
Znáte českého kronikáře Jarlocha, prvního opata premonstrátského kláštera 
v Milevsku, který zanechal budoucím generacím významný pramen pro poznání 
českých dějin?

Rok 870, Východofranská říše – modře; Bulharsko – 

oranžově; Rastislavova Velká Morava – zeleně. 
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Iniciátorem povýšení 

pražského biskupství na ar-

cibiskupství byl následník 

trůnu – moravský markrabě, 

pozdější římský císař a  český 

král Karel IV., kterému vadila 

skutečnost, že český stát není 

z  mezinárodního hlediska 

brán jako plnoprávné králov-

ství, protože mu chybí arcibiskupství. Požadav-

kem suverénního českého státu bylo, aby cizinec 

nekorunoval českého krále a  aby cizinci nepod-

léhali čeští biskupové. Těmto oprávněným náro-

kům proto vyhověl papež Kliment VI., který vydal 

v Avignonu dne 30. dubna 1344 zřizovací bulu Ex 

superne providentia maiestatis, čímž povýšil praž-

ské biskupství na arcibiskupství. Zároveň tak po-

výšil Prahu na církevní metropoli a  vyňal pražské 

a olomoucké arcibiskupství z dosavadní závislosti 

na Mohuči. 

Prvním pražským arcibiskupem a  metropoli-

tou českým byl jmenován Arnošt z Pardubic (1297–

1364). Bulou Romanus Pontifex pak papež přenesl 

právo pomazat a  korunovat 

české krále a  královny z  mo-

hučského arcibiskupa na 

arcibiskupa pražského, čímž 

bylo defi nitivně zpřetrháno 

poslední pouto s Mohučí. 

21. 11. 1344 v přítomnos-

ti krále Jana Lucemburského 

a  jeho synů Karla a  Jana Jin-

dřicha položil Arnošt z Pardubic základní kámen ke 

stavbě metropolitního chrámu sv. Víta. 

Dosavadní biskupství, centrum církevní správy 

a  symbol duchovní historie, stává se samostatným 

útvarem, kdy české království vstupuje do společen-

ství evropských metropolí. Naplnil se sen velkých re-

formátorů a tvůrců mapy Evropy sv. Vojtěcha, pape-

že Silvestra II. a císaře Oty III., ale také česká státnost, 

která se odvolávala na cyrilometodějskou misi a křest 

Metodějův knížete Bořislava a  sv. Ludmily, povýšila 

Prahu v  duchu církevní organizace na plnohodnot-

nou evropskou úroveň.

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

-mak-

V roce 1792 se ože-

nil s  Marií Ježkovou, 

se kterou měl celkem tři děti, dvě dcery a  syna. 

 Ovšem Hek rozhodně nežil žádným idylickým živo-

tem. Jeho prosperující kupecký obchod byl téměř 

zničen při velkém požáru Dobrušky dne 9. května 

1806. Navíc byl v roce 1811 výrazně fi nančně po-

škozen devalvací měny při rakouském státním 

bankrotu. A  aby toho nebylo málo, byl dobruš-

skými radními a  mocipány neustále perzekuován 

a pronásledován pro své vlastenectví. 

Roku 1821, po smrti své ženy, prodal zbytky 

svého majetku v dražbě a odešel z Dobrušky. Dožil 

u své provdané dcery Ludmily Štolovské v Kyšper-

ku (dnešní Letohrad). Zde 4. září 1847 zemřel a byl 

pohřben na nově zřízeném hřbitově u  kostela sv. 

Jana Nepomuckého. Jeho hrob od roku 1895 patří 

rodině Mattlově.

V  jeho rodném domku byla v  roce 1972 zří-

zena expozice připomínající tohoto významného 

dobrušského vlastence.

-mak-

František Vladislav Hek se narodil 11. dubna 

1769 v  rodině dobrušského kupce a  obchodníka. 

Základní školu navštěvoval v Dobrušce a od roku 

1779 v Praze. Poté začal studovat na pražském pi-

aristickém gymnáziu. V té době také navázal první 

kontakty s českými vlastenci. V polovině osmdesá-

tých let se vrátil do rodné Dobrušky, aby převzal 

obchod svého otce. V  rodinném krámku mladý 

Hek prodával nářadí a  zboží denní potřeby, ale 

také začal půjčovat české knihy a noviny. Snažil se 

rovněž o vznik ochotnického divadla a nastudová-

ní českých představení, to mu ale bylo opočenskou 

vrchností zakázáno. 

Duben 849

Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků. Při této 

bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské 

hranici a bylo při ní poraženo vojsko prvního výcho-

dofranského panovníka Ludvíka Němce. Tato bitva 

pro něj znamenala obrovskou porážku. Po této bitvě 

se moci chopil Rastislav, druhý velkomoravský kníže 

z rodu Mojmírovců.  

3. duben – 1. květen 1254

V  tomto období byl uzavřen mír mezi Přemys-

lem II. a Bélou IV. Béla IV. se snažil získat baben-

berské země vojensky i sňatkovou politikou. Díky 

mírové dohodě bylo dědictví babenberské rozdě-

leno. Béla IV. se zřekl Rakous a ponechal si Štýrsko. 

I když to vypadalo na konečný mír, nový konfl ikt 

vyprovokoval Bélův syn Štěpán. 

18. duben 1389

Židé v Praze během své historie trpěli mnohými po-

gromy, tedy rasovými nepokoji zaměřenými na Židy. 

V roce 1939 je doložen největší pogrom na praž-

ské židovské ghetto, jehož záminkou bylo údajně 

znesvěcení hostie při pouliční šarvátce. Docházelo 

k násilí, ničení, loupení a mučení, během pogromu 

zemřelo na 3 000 Židů.

25. duben 1459

Jiří z Poděbrad si jako velký diplomat získal přízeň 

saského vévody Fridricha III., a proto mu před 555 lety 

císař Fridrich III. udělil saská léna na českém území. 

Fridrich a Vilém, saští vévodové, se vzdávají nároků na 

Most, Duchcov a některá léna Koruny české. 

Duben 1489

Johann Widmann, rodák z Chebu, matematik a vy-

davatel první tištění německé početnice, se v roce 

1489 zasloužil o objev aritmetických znaků + a –. Tyto 

znaky se používaly k označení přebytku a nedostatku. 

Původně (v Evropě na počátku 15. století) se obecně 

místo těchto znaků používaly symboly p a m. 

19. duben 1529

V roce 1529 na zasedání říšského sněmu ve Špý-

ru předložili vyznavači Lutherových zásad protest 

proti zákazu Lutherova učení a prohlášení Luthera 

kacířem. Tím fakticky vzniká protestantské hnutí. 

Luther se také nikdy netajil tím, že se seznámil s Hu-

sovým dílem, a otevřeně se pak přiznal i k tomu, že 

s Husem sympatizuje.

11. duben 1549

Jiří Melantrich z Aventina dokončil tisk prvního vy-

dání české Bible, později známé jako Bible Melant-

richova či Melantriška. Bible, zejména jednalo-li se 

o kompletní vydání v českém překladu z latiny, byla 

po celé 16. století velmi výhodným zbožím. Její tisk 

značně zvyšoval tiskařovu prestiž, což si Melantrich 

plně uvědomoval. 

Pražské arcibiskupství slaví
Letos si připomínáme významné výročí pražského arcibiskupství. Původní pražské 
biskupství založené v roce 973 bylo před 670 lety povýšeno na arcibiskupství. 
Zároveň mu byly podřízeny diecéze olomoucká a nově zřízená litomyšlská.

Buditelé to neměli lehké
Před 245 lety se narodil český vlastenec a národní buditel 
František Vladislav Hek. Spisovatel Alois Jirásek při psaní 
pentalogie F. L. Věk použil jeho životní příběh jako předobraz 
hlavního hrdiny svého románu o národním obrození. 

www.kampocesku.cz   4
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Jeden z hlavních důvodů zahájení pro-

vozu elektrické tramvaje v  Olomouci byla 

skutečnost, že železniční nádraží se nachá-

zelo dost daleko od centra města. Cesta 

na nádraží byla zbytečně dlouhá, a ačkoliv 

k  vlakům od roku 1845 pravidelně jezdily 

omnibusy, město si uvědomovalo, že je po-

třeba zajistit mnohem efektivnější doprav-

ní řešení. Po půl století se éra omnibusů 

pomalu nachýlila ke konci a nastal čas pro 

další krok kupředu – k tramvajové dopravě.

Stavební práce začaly roku 1897, záro-

veň se začalo i  s  likvidací hradeb starého 

města. Slavnostní otevření se konalo 1. dub-

na 1899 a první tramvajová trať měřila 5,3 km. V té 

době ovšem nebylo provozovatelem město Olo-

mouc, ale soukromá společnost Siemens & Halske. 

Obě tratě byly jednokolejné s  výhybnami, ukon-

čené tzv. úvratěmi. Jen u  hlavního nádraží se na-

cházela smyčka, historicky první smyčka na našem 

území. Vozy dodala vagonka Johann Weitzer z Gra-

zu (Štýrský Hradec). Olomouc se tak stala prvním 

městem s elektrickou pouliční dráhou na Moravě.

Roku 1904 město vypovědělo provozovateli 

smlouvu a  tramvajovou trať převzalo pod svou 

správu. Musel se obměnit vozový park, protože se 

ukázalo, že vozy jsou příliš těžké a  že je stávající 

mosty neunesou. Následně byly mosty přestavěny 

na vyšší nosnost. 

Postupně se rozšiřovaly a otevíraly další trati až 

do dnešní moderní podoby.

-mak-

První spřádací stroj na vlnu byl sestavován po-

dle anglických návrhů. Bylo to s největší pravděpo-

dobností v domě koupeném na konci Údolní ulice, 

i když v některých knihách se uvádí, že stroje byly 

postaveny v  salmovských železárnách v  Blansku. 

Po dohotovení byl spřádací stroj poprvé použit 

v  Hopfově a  Braunlichově manufaktuře na Cejlu. 

Vše nasvědčuje tomu, že v dubnu 1804 v přítom-

nosti tehdejšího gubernátora hraběte Josefa Dit-

richštejna a jím jmenované komise byly pomocné 

stroje a spřádací stroj přezkoušeny. 

25. dubna 1804 sděloval Hopf v dopise svému 

příteli Rieckemu, že po cestujících do Stuttgartu 

pošle pár loktů sukna, „ jehož vlastní cena spočívá 

v tom, že jde o první kus sukna zde v zemi, k němuž 

byla vlna mykána, upravena k  předení, hlazena 

a předena na strojích a po valchování opět sukno 

česáno a  postřihováno strojně bez použití ruční 

práce“. Z Hopfova dopisu je zřejmé, že v Hopfově 

a Braunlichově podniku byla již v roce 1804 značná 

část úkonů při výrobě sukna prováděna strojově, 

zatímco obecně převažovala v  soukenictví ruč-

ní práce. Brněnská manufaktura tak stála v  roce 

1804 v soukenické výrobě v habsburské monarchii 

v čele technického pokroku. 

Spřádací stroj na vlnu navíc nebyl podle ci-

tovaného dopisu jediným strojem nacházejícím 

se v této manufaktuře. Při výrobě se zde používal 

i postřihovací stroj na sukna. 

-mak-

23. duben 1619

V dubnu roku 1619 podniklo české  vojsko vedené 

Matyášem Thurnem tažení na Moravu a zmocnilo 

se jihozápadní Moravy včetně Jihlavy a Znojma. Zde 

se k němu připojila část moravské stavovské repre-

zentace a s ní postupoval k Brnu. Thurn pak pokračo-

val dále na jih, snažil se dobýt Vídeň, ale neúspěšně. 

Duben 1639

V roce 1639 poprvé přichází do Čech velké švédské 

vojsko vedené švédským generálem a vojevůdcem 

ve třicetileté válce Johanem Bannerem. Ten se spo-

lečně se svým vojskem usadil v severní části Čech 

v okolí Litoměřic. Přestože bylo vydáno písemné 

prohlášení o zákazu rabování, postupně docházelo 

k systematickému plenění. 

25. duben 1719

Poprvé vyšel román Život a  zvláštní podivná 

 dobrodružství Robinsona Crusoea, námořníka 

z Yorku (The Life and Strange Surprizing Adventu-

res of Robinson Crusoe, of York), kniha anglického 

autora Daniela Defoea. Jako základ příběhu sloužilo 

Defoeovi vyprávění o skotském námořníkovi Ale-

xandru Selkirkovi. 

10. duben 1749

Připomínáme si výročí narození významného před-

stavitele medicíny, anatoma, fyziologa a očního lé-

kaře Jiřího Prochásky. Ačkoli to není všeobecně 

známé, Procháska zavedl do anatomie injekční 

stříkačku. Věhlas si zaslouží i pro svou racionálně 

vyloženou fyziologii nervového systému. Jako oční 

lékař operoval také šedé zákaly.

1. duben 1779

Mnoho měst, zámků, hradů a dalších objektů v mi-

nulosti postihovaly požáry. Výjimku netvoří ani mo-

ravské město Krnov. Aprílový požár způsobila ve 

městě přesně před 235 lety pruská vojska. Požár byl 

rozsáhlý, shořelo při něm téměř celé město a bylo 

zničeno několik cenných objektů, a tak následně 

docházelo k přestavbám.

6. duben 1849

Zemřel jeden z nejvýznamnějších českých přírodo-

vědců Jan Svatopluk Presl (4. září 1791, Praha – 

6. dubna 1849, tamtéž). Spoluzakládal českou a od-

vozeně i slovenskou odbornou terminologii mnoha 

vědních oborů, šlo zejména o mineralogii, zoologii 

a botaniku. Zavedl také dvouslovné pojmenovávání 

anorganických sloučenin.

12. duben 1854

Víte, kde bychom hledali první horskou železnici 

na světě? U našich sousedů v Rakousku mezi Dol-

ními Rakousky a Štýrskem. Letos slavíme 160 let od 

doby, kdy na této železnici projel první vlak. V České 

republice máme hned několik semmeringů, želez-

ničních tratí překonávajících horské terény. 

Omnibusům už odzvonilo
Hanáckou metropolí se již 115 let můžete projet elektrickou tramvají. V dubnu si 
město Olomouc připomene toto významné výročí, kdy se rozhodlo od přežitých 
omnibusů přejít k mnohem modernějšímu řešení městské dopravy.

Brněnská manufaktura v čele pokroku
Právě před 210 lety, v dubnu 1804, byl v soukenické manufaktuře v Brně dán do 
provozu první spřádací stroj na vlnu v českých zemích. Díky tomuto prvenství pak 
o tři roky později v moravské metropoli vznikla také první strojní přádelna.

KAM to vidí
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Před necelými 100 lety došlo v historii česko-

slovenského letectva k  významnému přelomu. 

Přesně 27. dubna roku 1919 se uskutečnil  premi-

érový let prvního letadla československé výroby. 

Jednalo se o unikátní malý letoun, který byl nazván 

Bohemia B-5. Ke vzletu došlo na letišti Bory u Plzně 

a  pilotoval ho zkušený pilot 

Rudolf Polanský. Konstrukté-

rem tohoto letounu byl čes-

ký letecký průkopník Oldřich 

Haller. První československý 

letoun s  použitým unikáním 

motorem postihl krutý osud. 

Většina historických prame-

nů uvádí, že letadlo Bohemia 

B-5 havarovalo několik týdnů 

po slavnostní premiéře při ví-

tání prezidenta Masaryka. Po 

havárii letounu se sdružení 

Bohemia dalo do opravy zce-

la zničeného stroje a už 6 týd-

nů po nehodě letadlo znovu 

vzlétlo. Opravené letadlo pak mimo tuto smutnou 

událost spolehlivě létalo při různých příležitostech 

nejen v Plzni, ale dokonce i v Praze. Ve Kbelích, kde 

letadlo zůstalo až do konce své aktivní letové karié-

ry, se pak pořádaly různé vyhlídkové lety v prvním 

československém letounu. Marie Kulinkovská

Našli se ale závistivci, kteří nám naše prvenství 

nepřáli. Tvrdili, že severního pólu dosáhl jako první 

Američan Frederick Cook, a to už 21. dubna 1908, 

tedy rok před Čechem Karlem Němcem. Edwin Pea-

ry, další Američan, tvrdil, že pólu dosáhl jako první 

on 6. dubna 1909. My ale víme, že až celý jeden den 

po Karlu Němcovi. Další prvenství na severním pólu 

oznámili až 3. května 1952 důstojníci amerického 

letectva Fletcher a Benedict, kteří tu přistáli se svým 

letadlem. Expedici, která dosáhla severního pólu po 

zemi až 19. dubna 1968, vedl Američan Plaisted. 

Japonec Noami Uemura jako první člověk dosáhl 

severního pólu sám 1. května 1978. Další Čech Miro-

slav Jakeš, který stanul na severním pólu 10. května 

1993, byl členem expedice Malachov-Weber. Přes-

tože prvenství Pearyho potvrdil americký Kongres, 

důkaz je chabý, zvláště jde-li o jakousi plechovku, 

která se nikdy nenašla. Severního pólu dosáhl s ex-

pedicí Italia 24. května 1928 další Čech – František 

Běhounek. Pokud by se tu Umbertu Nobilemu po-

dařilo přistát, měli jsme pojištěno české prvenství, 

a navíc by vzducholoď nemusela příští den tragicky 

havarovat.     Antonín Fridrich

18. duben 1869

Roku 1869 došlo díky rozdělení Polytechnického 

ústavu ke vzniku dvou škol – Českého a Němec-

kého polytechnického ústavu Království českého. 

Tím zanikla krátká historie dvojjazyčné polytech-

niky v našem hlavním městě. Dnes nese tato škola 

název České vysoké učení technické, známé díky 

zkratce ČVUT.

25. duben 1874 

Narodil se Guglielmo Marconi (25. dubna 1874, 

Griff ona u Boloně – 20. července 1937, Řím), italský 

fyzik a vynálezce. Marconi je považován za autora 

bezdrátového telegrafu, ve skutečnosti si ale stejný 

vynález patentoval o několik let dříve Nikola Tesla. 

Pro papeže Pia XI. vybudoval Radio Vatikán (provoz 

zahájilo v roce 1931).

6. duben 1899

Narodil se český spisovatel, básník a dramatik Josef 

Toman (6. dubna 1899, Praha – 27. ledna 1977, Pra-

ha). Podílel se na činnosti Československé fi lmové 

společnosti a Klubu moderních spisovatelů Kámen. 

Byly vytvořeny fi lmové, divadelní i rozhlasové podo-

by několika jeho děl, z nichž nejslavnější je fi lm Řeka 

čaruje z roku 1945.

15. duben 1899 

Narodil se mladší bratr Ference Futuristy, herec, 

režisér, hudební skladatel a hudebník Eman Fiala 

(15. dubna 1899, Praha – 24. června 1970, Praha). 

Jeho největší fi lmovou rolí byl fotbalový fanda Eman 

Habásko v komedii Muži v off sidu (1931), kde mu 

hrál jeho otce neopakovatelným způsobem Jindřich 

Plachta. 

3.–5. duben 1904

Před 110 lety se konal v Průmyslovém paláci na 

Výstavišti Praha První český hudební festival. 

Vystoupili na něm kromě jiných umělců František 

Ondříček, České kvarteto, Česká fi lharmonie s diri-

gentem Oskarem Nedbalem. Protektorem festivalu 

byl zvolen nejvyšší maršálek Království českého Jiří 

kníže z Lobkowicz.

6. duben 1904

Před 110 lety se narodil významný režisér a divadel-

ní teoretik Jiří Frejka (6. dubna 1904, Outěchovice 

u Pelhřimova – 27. října 1952, Praha). Po roce 1948 

byl často kritizován, protože jeho umění prý nebylo 

dost socialistické. V noci z 16. na 17. října 1952 se 

Frejka těžce postřelil ve své karlínské ředitelně a po 

deseti dnech zemřel.

8. duben 1914

100 let si připomínáme od smrti známého českého 

spisovatele, novináře, rodáka z pražského Smíchova 

Jakuba Arbesa (12. června 1840 – 8. dubna 1914). 

Za své protivládní zaměření byl odsouzen k věze-

ní v České Lípě. Arbes patřil ke kritikům tehdejší 

společnosti.

Vzhůru k oblakům
Letadla jsou v dnešní době vnímána jako běžný, rychlý a dostupný dopravní 
prostředek. Avšak ne vždy tomu tak bylo. První československá letadla zdaleka 
nedosahovala kvality dnešních letounů. Letos v dubnu si připomínáme výročí 
95 let od doby, kdy vzlétlo první letadlo československé výroby. 

Čech Němec na pólu
Uplynulo již 105 let, co 5. dubna 1909 dobyla severní točny, podle zjištění Járy 
Cimrmana, česká polární výprava vedená Čechem Karlem Němcem. Dodnes na 
památku této památné události uvádí Žižkovské divadlo divadelní hru o tomto 
velkém českém prvenství. 

Expedice Williama Zieglera 1903–1905

První československý letoun Bohemia B-5

Italia přistává ve Stolpu, 1928

www.kampocesku.cz   6
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Tenhle ráj ale také sousedil s  dělnickými ko-

loniemi domků, dřevěných bud a  vagonů Ra-

fandaod a  Slatiny. Od západu pak s  vršovickými 

vozatajskými kasárnami 28. pěšího pluku. Přesto 

nebylo mládence té doby, který by si troufl  nevzít 

své děvče do ráje. V parku bývala vodní plocha „La-

guna“, kterou za dne brázdily lodičky, večer se pak 

proměnila v  divadelní jeviště. Ústřední budovou 

parku bylo Colosseum s  tančírnou, kam jste došli 

širokou promenádou lemovanou stromovou alejí 

a stánky s občerstvením. Byla tu i pětikilometrová 

horská dráha, na kterou se podobně jako na dlou-

hý tobogán či čertovo kolo stávaly fronty. Pro zpes-

tření nálady vystupovali v Edenu například černoši 

z Habeše, občas se nějaký Ital nechal vystřelit z ka-

nonu a kouzelník nejasné národnosti nechal to či 

ono zmizet. Hospodářská krize počátku třicátých 

let se stala Edenu osudnou. V  roce 1935 byla de-

montována horská dráha a park do roku 1939 už 

jen živořil. Není divu, že jeho okolí zakrátko proslu-

lo pověstí místa nebezpečného a vypravit se sem 

byl čirý hazard. 

Luděk Sládek

P o l i t i c k é 

osobnosti v  čele 

s T. G. Masarykem 

hájily s  velkým 

úspěchem uznání 

existence samo-

statného státu. 

Edvard Beneš, dru-

hý československý 

prezident, jenž byl 

znám jako veliký 

diplomat, tehdy 

prosadil, že jižní 

částí Slovenska procházela demarkační linie, a to 

ještě před ofi ciálním stanovením hranic. Ovšem Ma-

ďarům bylo slovenské území přivlastněné k Česko-

slovensku trnem v oku, nově stanovená hranice se 

jim nelíbila a trvali na zachování uherského území 

v původních hranicích. A tak došlo ke sporu mezi 

Maďarskem na jedné straně a Československem na 

straně druhé o slovenské území. Maďaři byli vůči 

Československu ve vojenské výhodě. Útok česko-

slovenských vojsk 

započal 27. dubna, 

protiútok Maďarů 

měl jasný úmysl 

– vytlačit česko-

slovenské vojsko 

ze slovenského 

území. Válka byla 

zahájena v  době, 

kdy na ni nebylo 

československé 

vojsko dostatečně 

připraveno, neboť 

italský velitel Piccioni byl vystřídán francouzským 

generálem Pellém, který byl jmenován do funkce 

vrchního velitele československé armády. Maďarská 

Rudá armáda měla díky naší nepřipravenosti navrch, 

obsadila nejdříve dvě třetiny Slovenska a podařilo 

se jí dosáhnout až hranic s Polskem. Postup ma-

ďarských vojsk na východě ukončilo až uzavřené 

příměří v červnu roku 1919.

-mat-

8. duben 1934

Narodila se herečka Karolina Slunéčková, vlastním 

jménem Olga Sluničková (8. dubna 1934, Kladno 

– 11. června 1983, Praha), manželka herce Rudolfa 

Vodrážky. Vyznačovala se obrovskou energií, znač-

nou osobitostí, velkým charismatem a také tempe-

ramentem. Zemřela předčasně ve věku 49 let na 

rakovinu plic.

4. duben 1944

Před 70 lety zemřel český skladatel a sběratel lido-

vých písní Karel Weis (13. února 1862 – 4. dubna 

1944). Již od útlého mládí se Karel Weis začal pro-

jevovat jako velký hudební talent, a ačkoli nepo-

cházel z majetné rodiny, přesto ho poslali na studia 

na Pražskou konzervatoř, aby zde mohl rozvíjet své 

hudební nadání.

12. duben 1944

Zemřel profesor ThDr. Alois Musil – mezi Araby po-

užíval jméno Músa ar Rueili (30. června 1868, Rych-

tářov u Vyškova – 12. dubna 1944, Otryby u Českého 

Šternberka), moravský katolický kněz, orientalista, 

biblista, cestovatel, etnograf a spisovatel. Je pova-

žován za jednoho z největších orientalistů a arabistů 

přelomu 19. a 20. století. 

21.–24. duben 1954

V dubnu 1954 byl československý prezident Gustáv 

Husák odsouzen za velezradu k  doživotnímu 

trestu odnětí svobody. Došlo k tomu na základě 

vykonstruovaného obvinění. Husák ale nakonec 

trestu smrti unikl a o 15 let později, tedy roku 1969, 

se dostal do čela KSČ, z funkce generálního tajem-

níka byl tehdy sesazen Alexander Dubček. 

24. duben 1949

Vznikla Pionýrská organizace Junáka, která byla 

vyhlášena na slučovací konferenci v dubnu 1949, 

kdy vznikl Československý svaz mládeže (ČSM, 

později SSM). Proto byl 24. duben (zcela ofi ciálně 

až do roku 1989) připomínán jako Den čs. pionýrů. 

Stejné datum se váže i ke světovému patronu skautů 

– svátku sv. Jiří. 

4. duben 1969

Na protest proti okupaci Československa a normali-

zační politice se v Jihlavě upálil dělník a komunista 

Evžen Plocek (29. října 1929, Jihlava – 9. dubna 1969, 

Jihlava). Jeho čin ale nebyl tak znám jako Palachův 

a není tolik připomínán. Je nositelem Čestné me-

daile T. G. Masaryka a mnoha dalších vyznamenání 

in memoriam.

 

7. duben 1999

Před 15 lety utržila česká poezie velkou ztrátu, za-

čátkem dubna zemřel český básník a esejista Ivan 

Diviš, jeden z nejvýraznějších českých autorů 2. po-

loviny 20. století. Patřil ke generaci básníků, která 

začala psát v době protektorátu. Jeho dílo je kritické, 

často až vulgární. 

Lunapark v Edenu
Ne, to není apríl a ani se tu žádný zbohatlík nechystá nic podobného stavět. Řeč je 
o Zábavním a sportovním parku Eden, který byl otevřen pro veřejnost v roce 1922. 
Stával mezi dnešní křižovatkou ulic Vršovická, Bělocerkevská a železniční tratí, 
v místech již zaniklého rybníčku pod Bohdalcem.

Konfl ikt po rozpadu monarchie 
Vyhlášením samostatného československého státu v říjnu roku 1918 došlo 
k rozpadu Rakousko-Uherska. Území Slovenska, které dosud patřilo Maďarsku 
a nyní bylo připojeno k Československu, se stalo zdrojem válečného konfl iktu mezi 
vojsky Československa a Maďarska.

KAM to vidí
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Ale budiž, mám pro vás jednu možnost, jak po 

světě cestovat. Stačí se jen vznést nad zem a udr-

žet se tu potřebně dlouhou dobu, než se Země při 

své rotaci pootočí na místo, kam chceme cesto-

vat. Dobrou zprávou je, že to bude vždy na západ 

a  z  východu se budeme jen vracet. Konec bude 

hodinám na letištích, prohlídkám, clům i zákazům, 

co na palubu letadla nepatří. Odpadnou vstupní 

formality, víza a hlavně drahá doprava. Skvělé, co 

myslíte? Ale je to jen apríl! 

Když se vzneseme do vzduchu, budeme dál 

spojeni se zemským plynným obalem, a tak i sou-

částí otáčení Země kolem osy. Levného způsobu 

cestování nedosáhneme, ani když vystoupáme 

do vyšších vrstev atmosféry. Budeme se jen dál 

pohybovat vlivem setrvačnosti původní rychlostí, 

tedy stejně rychle jako Země pod námi. A když se 

vrátíme na Zem? Budeme stát tam, odkud jsme se 

vznesli.  Alois Rula

Jeden z našich nejlepších herců se narodil 17. října 1920 v tehdejším 

Novém Etynku (dnes Nová Včelnice). Pocházel z rodiny s hlubokými he-

reckými kořeny, které sahají až k J. K. Tylovi. Dokonce se narodil přímo 

na divadelních prknech kočovné společnosti svého dědečka – Václava 

Červíčka-Budínského. Na ochotnických prknech hrál už od dětství.  

Hrušínského herecký rejstřík byl opravdu  překvapující – od komedi-

álních postaviček až po ďábelsky strnulé záporáky, kteří nezmění výraz 

tváře, ale přesto z nich jde strach. V roce 1968 byl mezi prvními padesáti 

signatáři článku Ludvíka Vaculíka 2 000 slov. Protože ani po silném ná-

tlaku svůj podpis neodvolal, byl několik let bez práce a měl zakázanou 

uměleckou činnost. Po převratu v roce 1989 se krátce zapojil i do poli-

tiky. Když ale po dvou letech z parlamentu odcházel, byl údajně velmi 

zklamán aktivní politikou. Rudolf Hrušínský nás navždy opustil právě 

před dvaceti lety, 13. dubna 1994. 

A jak na svého otce vzpomíná syn Jan Hrušínský? „Táta je prostě táta 

a vzpomínám na něj neustále s velkou láskou a radostí. Mám obrovskou 

výhodu, že téměř všechny fi lmy, ve kterých hrál, jsou tak dobré, že se 

stále promítají a vysílají je různé televizní stanice. Takže i když už mezi 

námi není dvacet let, mám ho tady, díky jeho rolím, vlastně navždy.“

 -mak-

První máj, lásky čas
„Byl pozdní večer – první máj – večerní 
máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval 
ku lásce hlas, kde borový zaváněl 
háj.“ Těmito proslulými verši začíná 
lyrickoepická skladba Karla Hynka 
Máchy. Většina z nás má první máj 
spojený s oslavou lásky. K prvnímu máji 
bezesporu patří také staročeský zvyk 
stavění májek, tradičního symbolu jara. 

Na počátku května si připomínáme svátek 

všech zamilovaných, svátek spojený s fi lipojakub-

skou nocí, pálením čarodějnic a  stavěním májek. 

Už naši dávní předkové stavěním májek vítali jaro, 

především to ale vnímali jako oslavu mládí, lásky 

a plodnosti. Je to zvyk, který je rozšířen téměř po 

celé Evropě, v nejrůznější podobě se svátek obje-

vuje ve většině evropských kultur. Po vzoru kelt-

ského svátku Beltain, který se slaví dodnes na ně-

kterých místech v Irsku a ve Skotsku, kdy si mladíci 

navzájem kradou májky vystavěné pro své milé na 

důkaz lásky, se v  českých zemích dle tradice kra-

dou májky mezi vesnicemi. Májku lze zcizit pou-

ze v noci z 1. na 2. května. Pokud některá vesnice 

o májku přijde, znamená to pro ni velkou ostudu 

a potupu. Proto si každá vesnice musí svou májku 

bedlivě hlídat, aby ji závistivci ze sousední vesnice 

nepokáceli. 

-Majka-

Marné varování, plané naděje 
Léta varujeme naše čtenáře před cestami do exotických zemí. A co myslíte? Stále 
se najdou tací, co našich rad nedbají. Nevadí jim, že domorodci jim nerozumí, ať 
hlasitě artikulují a slova doprovázejí posunky, které by pochopily i lopaty mlýnů 
větrných. Navíc tu neplatí koruny a oni jen stále něco přepočítávají a žasnou. 
Co když je tu ale unesou rozladění jinověrci, okradou drzé opice nebo nakazí 
nakažený hmyz? Pak to je zlé, a hůř může být, když je tu nechá cestovka, co právě 
zkrachovala. 

Roztomilý Švejk i ďábelský záporák
Vzpomeňte si na fi lm Spalovač mrtvol a vybavte si hlavního hrdinu – Karla 
Kopfrkingla. Právě tento ďábelský a podivínský muž, který se nechal zfanatizovat 
nacistickou ideologií, byl bezesporu nejlepší hereckou kreací Rudolfa Hrušínského. 
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Májka 21. století

Staročeská májka

Levitace, Egon Schiele, 1915

Snímek je z roku 1961, kdy mně bylo 6 let a tátovi 41, a byl pořízen 

ve chvíli, kdy jsme otevřeli dveře našeho bytu fotografovi, který 

přišel dělat rozhovor pro časopis Kino.
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V Praze dala podnět ke stavbě kněžna Benigna 

Kateřina Lobkowiczová. Loretu budovali Lobkowic-

zové postupně, od 3. června 1626, kdy byl položen 

základní kámen, až do roku 1695, kdy byly posvěce-

ny zvony zvonkohry a propojeny na hodinový stroj. 

Od té doby zní nad pražskými střechami mariánská 

píseň „Tisíckrát pozdravujeme tebe“. Prvním archi-

tektem byl Giovanni Batista Orsi. Po něm převzal 

stavbu rod Dientzenhoferů. 7. června 1737 byl po-

svěcen kostel Narození Páně, a komplex Lorety tak 

byl dostavěn.  Duchovní péče o  poutníky byla při 

založení Lorety svěřena Řádu menších bratří kapu-

cínů, kteří mají klášter v sousedství. V době komu-

nismu ale museli kapucíni opustit klášter i  Loretu. 

Nyní je Loreta opět v jejich správě. Obvyklý projev 

vděku poutníků – votivní dary – dal vzniknout po-

zoruhodné sbírce předmětů církevních i profánních. 

Tak vznikla známá klenotnice. 

(Otevírací doba: 9.00-12.15 hod. a 13.00-17.00 hod., 

v  zimním období od 1. 11. do 31. 3. 9.30–12.15 

a 13.00-16.00 hod.)

Loreta Praha
Loretánské nám. 7
118 99 Praha 1
www.loreta.cz
www.facebook.com/loretapraha

od pana Jiřího jasný důkaz, že měl pravdu, a já se 

hluboce mýlil. Redakce KAM po Česku si opravdu 

váží každého svého čtenáře, zvláště pak čtenáře 

takto věrného. Proto posílá do Chrudimi velké po-

děkování poštou, které, jak věříme, pana Jiřího po-

těší stejně, jako on potěšil nás. 

Luděk Sládek, šéfredaktor 

Vše je ale jinak. Na veletrhu v  Hradci Králové 

nás navštívil charizmatický pán s bradkou, který se 

s námi dal do řeči jako starý známý. Bylo to příjem-

né setkání a navíc nám jen tak mimochodem pro-

zradil, že vlastní kompletní archiv KAMů. Moc jsem 

mu nevěřil, přesto pan Jiří Čechlovský z Chrudimi 

trval na svém. Než bys řekl švec, došel do redakce 

H U D E B N Í   R E T R O K O M E D I EH U D E B NN Í R E TN Í  
Martin  Vačkář           Ondřej Havelka

Osvědčená autorská dvojice režisér Ondřej Havelka 
a scénárista Martin Vačkář, která spolu vytvořila řadu 
úspěšných inscenací, se v této hudební retrokome-
dii zabývá módním fenoménem třicátých let: světem 
trampingu. Jde o střet svobodymilovných trampů 
s městskou smetánkou. Zatímco zlatá mládež se potácí 
ve stinných údolích továrnického života, smetánku slíz-
nou milovníci posázavských roklí. Nebo naopak...? Vše 
je provázeno živě hranými originálními českými písněmi 
toužení a dálek z první republiky. Hudební retro kome-
die Zločin v Posázavském Pacifi ku je společnou inscenací 
Divadla Kalich a Městského divadla Mladá Boleslav.

KAM po Česku, mediální partner Diva-
dla Kalich, přináší svým čtenářům ten-
to poukaz na mimořádnou slevu 
100 Kč na nákup až 5-ti vstupenek 

na hudební komedii Zločin v Posázavském Pacifi ku, 
uváděnou v Divadle Kalich, Jungmannova 9, Praha 
1. Slevu uplatněte výhradě v pokladně Divadla 
Kalich nejpozději do 20. 6. 2014. Nelze kom-
binovat s jinými slevami a výhodami. Rezervace 
na tel. 296 245 311 nebo pokladna@kalich.cz. 
Před nákupem či rezervací, prosíme, uveďte heslo 
„SLEVA 100 Kč – KAM po Česku“. Informace 
o termínech na www.divadloklaich.cz.

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

Neuvěřitelné, tohle není apríl 
Byl jsem přesvědčen, že neznám nikoho, tedy kromě 
naší redakce a mne, kdo by vlastnil kompletní archiv 
magazínů KAM po Česku. Zvláště když vím, jaké byly 
naše začátky. KAM začal vycházet bez přípravy, bez 
peněz, ze dne na den, a navíc jako volba mezi úřadem 
práce či odhodláním riskovat.

Srdce zvonkohry
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Radnice – tato kulturní památka byla postavena 

v novorenesančním stylu v  letech 1897–1898 po-

dle návrhu Jana Vejrycha. Výtvarnou výzdobu prů-

čelí a  triptych v  zasedací síni vytvořil malíř Adolf 

Liebscher. Architektonický charakter radnice do-

plňuje rytíř v  brnění, jenž je připisován Antonínu 

Poppovi.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – byl posta-

ven v novorománském slohu v  letech 1898–1900 

podle plánů Ludvíka Láblera. Věž je vysoká přes 

56 metrů a chrámový prostor pojme až 1 600 lidí. 

V  pravé boční lodi chrámu je podzemní hrobka 

z  původního kostela, do níž byly uloženy ostatky 

Ctibora Tiburcího Žďárského a jeho manželky.

Kladenský zámek – barokní trojkřídlý zámek 

stojí na místě renesančního zámku Žďárských ze 

Žďáru. Přestavba proběhla za břevnovského opa-

ta Benna Löbla v  letech 1738–1740 podle plánů 

K. I. Dientzen hofera. V původní podobě se docho-

vala v prvním patře kaple sv. Vavřince vyzdobená 

nástěnnými malbami od J. K. Kováře.

Budova Gymnázia Kladno – secesní budova re-

álky byla postavena v  letech 1904–1905 podle 

projektu architekta Aloise Dryáka. Výzdobu fasády 

s motivem sovy navrhl Alois Bouda.

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

Mělnické kulturní 
centrum vás zve 
k návštěvě!
5. 4. sobota – Masarykův kulturní dům, Mělník

19.30

V  rámci svého turné Čecháček s  kytarou na turné 

zveme na akustický koncert Ondřeje Ládka, známé-

ho jako Xindl X, kde představí starší skladby i  pár 

novinek z čerstvě nahraného alba Čecháček Made.

Vstupné 250 Kč

12. 4. sobota – Masarykův kulturní dům, Mělník

19.30

Helena Čubová – výstava Pukavec svět.

Workshop výroby mini knížek a razítek pod vede-

ním umělkyně. Vstup zdarma

18. 4. pátek – galerie a café Ve Věži, Mělník 

od 19.30 hodin

Sousedi

V rámci cyklu hudebních dvojic vystoupí duo Ka-

rel Žďárský a Martin Peřina, kteří obsluhují střídavě 

kytary, violoncello a elektroniku. Vyhýbají se tradič-

ním písničkovým strukturám, hodně se soustřeďují 

na nálady a celkové vyznění.  Jejich práce připomí-

ná výtvarníka, který se nevyhýbá momentu náho-

dy, ale zároveň cílevědomě skládá obraz se zcela 

zjevně předem daným úmyslem. Vstup zdarma

24. 4. čtvrtek – Masarykův kulturní dům, Mělník

19.30

Soprano koncert – vystoupení 

operní pěvkyně Jany Štěrbové

Představení, na které se v  Praze nedostanete! 

 Hudební procházka operou, operetou a  muziká-

lem. Zpívá operní pěvkyně Jana Štěrbová s klavír-

ním doprovodem. Vstupné 100 Kč

Mělnické kulturní centrum, o. p. s.
U Sadů 323, 276 01  Mělník
tel.: +420 315 622 612 
e-mail: info@mekuc.cz
www.mekuc.cz

V roce 2007 vydal slánský nakladatel a an-

tikvář Roman Kabátek upravenou sbírku slán-

ských pověstí pro nejmenší čtenáře „Bořek, kluk 

ze znaku“. Název knihy vychází z pověsti o slán-

ském městském znaku, texty sepsal Libor Dobner 

a svými ilustracemi je doplnila malířka Renáta 

Frančíková. Tato kniha se stala mottem celého 

projektu. A právě tuto knihu dostanou turisté, kte-

ří přicházejí do slánského infocentra, a odvezou 

ji do těch nejvzdálenějších míst naší vlasti. 

Návštěvník, který získal knihu, si ji přečte, 

podepíše se do knihy, přidá komentář 

a odnese ji do dalšího infocentra nebo do 

knihovny, odtud Bořkova kniha putuje dál. 

Tento jedinečný projekt má také své interne-

tové stránky www.boreknacestach.cz, kde 

je možné sledovat pohyb jednotlivých 

knih, přidat komentář, foto, tip na zajímavý výlet 

a vést diskuze s Bořkovými kamarády. 

Nechte i vy knihu cestovat!

Pro další informace prosím kontaktujte:
Infocentrum Pod Velvarskou branou
Velvarská 136/1, 274 01  Slaný
tel.: +420 312 523 448, e-mail: ic@infoslany.cz
www.infoslany.cz/cs/

Chcete získat ZDARMA turistickou vizitku?
Chcete získat ZDARMA speciální vizitku do turistického deníku? Zapojte se do hry 
Bořek na cestách! Věděli jste, že je Bořek na cestách už celý rok? Off -line hra na 
podporu cestovního ruchu města Slaný a okolí pokračuje i letos. Projekt „Bořek na 
cestách“ poběží do září 2015 a hodlá oslovit širokou veřejnost, především pak děti, 
jejich rodiče i prarodiče. 

hu dostanou turisté, kte-

infocentra, a odvezou

ch míst naší vlasti. 

knihu, si ji přečte, 

přidá komentář
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má také své interne-

knacestach.cz, kde 

jednotlivých

www.infoslany.cz/cs/

Zajímavé památky v Kladně
Pokud se vydáte do Kladna, nezapomeňte navštívit architektonické památky, 
kterých je ve městě hned několik. Vybrali jsme pro vás ty, které stojí za to jistě 
vidět.

Budova Gymnázia

Barbie - píseň z nového alba Xindla X
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26. 4. Probouzení Kutné Hory – 

 Tentokrát po stopách kutnohor-

ských zvonařů a  zvoníků – sou-

částí rozsáhlého programu bude od 

17.30  hod. koncert Pražské mobilní 

zvonohry v zahradách Jezuitské koleje.

1. 5. Stará řemesla na nádvoří 

Vlašského dvora – ukázky řemesel, 

3  komentované prohlídky včetně 

návštěvy bývalé královské mincovny.

8. 5. Husité v Kutné Hoře – prohlídka 

zahrnuje návštěvu audienční síně ve 

Vlašském dvoře a procházku městem 

s  výkladem o  bitvách a  krutostech 

obou stran v této době.

25. 5. Jagellonci v  Kutné Hoře – 

prohlídka zahrnuje návštěvu krá-

lovského paláce ve Vlašském dvoře, 

kapli v Sankturinovském domě a pro-

cházku městem s  výkladem o  pa-

mátkách z období vlády Jagellonců.

Průvodcovská služba Kutná Hora, s. r. o.
Vlašský dvůr – Havlíčkovo nám. 552 
284 01  Kutná Hora
tel.: +420 736 485 409
e-mail: vlasskydvur@kh.cz

Speciální akce a komentované 
prohlídky Kutné Hory

sázavská železnice“ zprovozněná v roce 1903, řeka 

Sázava a část nově vybudované cyklostezky. Turis-

tická sezona 2014 začíná sice až  26. dubna, ale vy 

můžete navštívit zámek po předchozí domluvě 

s pracovníky infocentra už teď.

Informační centrum
tel.: +420 327 531 329 
e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz 
www.mesto-zruc.cz

Dnes v  něm můžeme navštívit dobovou ex-

pozici. V  přízemí je zřízeno infocentrum, které 

zajišťuje jak prohlídky zámeckých interiérů, tak 

i malého muzea s expozicí „Od verpánku k Baťovi“. 

Velkým lákadlem pro všechny návštěvníky je uni-

kátní expozice panenek a medvídků v zámeckém 

podkroví. K  procházkám láká obnovený zámecký 

park a  především romantická procházková trasa 

hraběnky Emmy, ze které je vidět pod skalami „Po-

Zámek Zruč nad Sázavou
Nejstarší písemná zmínka o tehdy ještě hradu ve Zruči nad Sázavou je z roku 1328. 
Do jeho historie se zapsalo několik významných rodů – mocní a výbojní Kolowraté, 
Kalenicové, jejichž rodový erb tvoří městský znak dodnes, Löwenthalové, kteří 
zřídili první zámecký park, a především Schebkové, kteří provedli přestavbu 
zručského zámku v letech 1891–1909 do dnešní podoby.

www.kampocesku.cz   11
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Když malí nevědí, 
velcí poradí…
1. Kolik let se hrad stavěl?

a) 7 let

b) 8 let

c) 9 let

2. Kdy byl hrad neúspěšně dobýván?

a) v roce 1419

b) v roce 1420 

c) v roce 1422

3. Kolik obrazů Mistra Theodorika na hradě 

je?

a) 128

b) 129

c) 130

? 
Své odpovědi nám posílejte 

do 15. dubna na adresu redakce nebo 

z www.kampocesku.cz. Pro deset ze 

správných odpovědí máme připraveno deset 

rodinných vstupenek věnovaných 

Státním hradem Karlštejn. 

Otevírací doba 

(v letní ruristické sezoně: I. okruh)

duben 9.30–17.00 denně kromě pondělí 

květen  9.30–17.30 denně kromě pondělí

červen  9.00–17.30 denně kromě pondělí

červenec  9.00–18.30 denně 

srpen 9.00–18.30 denně

září  9.30–17.30 denně kromě pondělí 

Vstupné – I. OKRUH (reprezentační prostory)

Dospělí 170 Kč; děti od 6 let, studenti, důchodci od 

65 let a invalidé 110 Kč; děti do 6 let v hromadných 

skupinách 20 Kč; rodinné vstupné (rodiče a  jejich 

děti do 15 let) 540 Kč. 

Hrad Karlštejn je v roce 2014 zpřístupněn denně kromě pondělí do 9. listopadu 
a dále o listopadových víkendech. V prosinci 6.–7., 13.–14., 20.–21. a od 26. do 31. 
denně. Dále pak od 1. 1. do 11. 1. 2015. Hrad je otevřen také 21. 4. (Velikonoce) 
a v pondělí 17. 11. Druhý návštěvní okruh s kaplí sv. Kříže bude letos zpřístupněn 
od 1. května do 2. listopadu.

Státní hrad Karlštejn
267 18 Karlštejn č. 172
tel.: +420 311 681/617, 695, 296
e-mail: karlstejn@stc.npu.cz
www.hradkarlstejn.cz    
www.hrad-karlstejn.cz
facebook: Státní hrad Karlštejn    

Karlštejn dětem

Vstupné – II. OKRUH (s kaplí sv. Kříže)

Dospělí 300 Kč; děti od 6 let, studenti, důchodci od 

65 let a invalidé 200 Kč. 

Vstupné – III. OKRUH (vyhlídka Velká věž)

Dospělí 150 Kč; děti od 6 let, studenti, důchodci od 

65 let a invalidé 100 Kč.

Vstupenky můžete nakupovat také na: 

www.hrad-karlstejn.cz.  

Cesta z  parkoviště na hrad trvá pěšky cca 30 mi-

nut. Prohlídka I. okruhu zabere 50 minut, II. okruhu 

100 minut a III. okruhu 40 minut. Přejeme vám pří-

jemnou návštěvu hradu Karlštejn.

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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Zámek v Hořovicích
Letošní sezona na zámku v  Hořovicích bude za-

hájena v  sobotu 5. dubna. Zpřístupněny budou 

všechny prohlídkové trasy, výstava Pohádková 

země Vítězslavy Klimtové a  v  novém se představí 

i zámecké jídelny a replika vyhlídkového altánku.

  19. a 20. 4. Interaktivní prohlídky pro děti „O za-

kleté paní“

  Čarodějnické odpoledne pro děti

  17. a 18. 5. Tradiční pohádkové prohlídky pro 

malé i velké „O tichém království“

  14. a 15. 5. Víkend otevřených zahrad – celore-

publiková akce

www.zamek-horovice.cz

Hrad Český 
Šternberk

  5. 4. ZAHÁJENÍ SEZONY

Každodenní život na hradě za první republiky

Poznej rodové sídlo Sternbergů – prohlídka pro ro-

diny s dětmi v doprovodu klíčnice 

  26. 4., 10. 5. a 21. 6. vždy ve 14.00 hod.

Komentovaná vycházka okolím hradu

  1. 6. DEN DĚTÍ

Poznej rodové sídlo Sternbergů – prohlídka pro ro-

diny s dětmi v doprovodu klíčnice

  7., 14., 21. a 28. 6. (tj. každou červnovou so-

botu)

Poznej rodové sídlo Sternbergů – prohlídka pro ro-

diny s dětmi v doprovodu klíčnice

www.hradceskysternberk.cz

Zámecká pouť 
na Kačině
Již tradiční jarní akce s  názvem „Zámecká pouť“ 

(dříve Cukrářská pouť), která otvírá novou turis-

tickou sezonu, se bude konat v  neděli 13. dubna 

od 10 do 17 hodin v sídle pobočky Národního ze-

mědělského muzea na zámku Kačina u Kutné Hory 

(Muzeum českého venkova). 

Stejně jako v předešlých letech se návštěvníci mo-

hou těšit na velkou porci zábavy, dětský divadelní 

spolek Oříšek, ale také živou hudbu či módní pře-

hlídku.

V ceně vstupného je vstup do zámku, zámeckého 

parku, knihovny a oranžerie.

www.nzm.cz/kacina

Jen dále…
Prosím, nezaměňovat s okřídleným 
úslovím „Dále, od hradu dále“. To 
je o zcela jiném, ba nebojím se říci, 
opačném záměru, než máme na mysli. 
My vás totiž chceme pozvat na výlet 
do středních Čech za památkami, které 
v dubnu otevřely dokořán své brány 
návštěvníkům – tedy vám.

 

Pravda, mnohé mají otevřeno celoročně, jiné 

zase po půl roce úprav, úklidů a rekonstrukcí, 

vždy však měrou vrchovatou, lákají návštěvní-

ky do svých expozic. Vězte, že i letos se je na 

co těšit. Přijměte tedy naše pozvání k návště-

vě památek středních Čech, které jsou z nej-

větších diadémů v  pomyslné koruně zemí 

českých. 

-red-

Dobříšské přízraky
Zámek Dobříš nabízí rodinám s dět-

mi hned několik možností zábavy. 

Děti se letos mohou těšit na LOUT-

KY NA ZÁMKU, kdy budou zámecké 

komnaty plné loutek – králů, prince-

zen a čertů. Pokud se vydáte na pro-

cházku do francouzského parku, přivítá vás jelenec 

běloocasý a  nebojácné děti zase DOBŘÍŠSKÉ PŘÍ-

ZRAKY, které jsou přístupné po celý rok. Musíte se 

za nimi vydat na půdu zámku, kde je přítmí a ozý-

vají se tam tajemné zvuky. Průvodce vám poví po-

věsti o Čertově mostě, vodnících nebo o místním 

lapkovi.

www.zamekdobris.cz
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Malí i velcí, přijeďte do města, které je jako stvořené pro rodinnou dovolenou. 
Nejen děti se tu poučí o historii, botanice, geologii, prohlédnou si šelmy, skřítky 
i Tower Bridge. Zjistí, odkud se bere čokoláda a jak se staví vozová hradba. Čeká je 
podzemí, pohled z výšky, tobogán i přírodní posilovna. Jen si vybrat.

Top tipy KAM v Táboře
Husitské muzeum a středověké podzemí

Proč vzniklo město Tábor? Kdo byl Jan Žižka? Jak 

vypadají husitské zbraně? Nevíte? Odpovědi na-

jdete právě zde. Pro děti jsou zde připravené ko-

miksové panely, tajné zásuvky a  vtipné výjevy 

v  kukátkách. Mohou si vyzkoušet, jak jim padne 

kroužková košile či jak se sedí na královském trůně 

(www.husitskemuzeum.cz).

Expozice Táborský poklad

Jaká tajemství ukrýval dům městského písaře ve 

Svatošově ulici? Staňte se na chvíli hledači pokladu 

a  odkryjte přes 500 let starý příběh. Výstavu do-

provází fi lm přímo z archeologických záchranných 

akcí. Ukažte svým dětem, jak žili táborští měšťané 

(www.taborcz.eu). 

Muzeum LEGA

Už jste někdy viděli milion kostiček lega pohroma-

dě? Ne? Zde najdete větrný mlýn z roku 1964 i so-

chu Svobody, Tower Bridge, Eiff elovu věž či indický 

Taj Mahal. Starší děti zaujmou modely kategorie 

Technic, jejichž fungování si mohou pomocí dálko-

vých ovládání vyzkoušet, a světelná show věnova-

ná tématu Star Wars (www.muzeumlegatabor.cz). 

Muzeum čokolády a marcipánu

Nechte se zlákat vůní kakaa a mandlí a vstupte do 

sladkého světa čokolády a  marcipánu! Seznámíte 

se s historií výroby a způsobem zpracování čoko-

lády. K vidění je i marcipánový model táborského 

náměstí, marcipánové pohádkové a večerníčkové 

postavičky. Šikovné ruce se vyřádí v  dílně a  děti 

nadchne peklo a perníková chaloupka v pohádko-

vém sklepě (www.cokomuzeum.cz). 

Muzeum loutkářského umění

Jako živé jsou loutky v malém soukromém muzeu 

animovaného fi lmu. Expozici česko-fi nské lout-

kové animace otevřela v Táboře roku 2013 fi nská 

umělkyně a režisérka Katariina  Lillqvist. Než opus-

títe prostory plné tvůrčí energie, pohodlně se po-

saďte v  malém promítacím sále. Pohádka právě 

začíná (www.taborpuppetmuseum.org). 

Strašidelné podzemí a Skřítkov – 

poetická expozice pro nejmenší

Bojíte se rádi? Jestli ano, přijďte se bát do strašidel-

ného podzemí! V  chodbách s  tajemnou atmosfé-

rou narazíte např. na alchymistu a jeho dílnu, bílou 

paní, kata, mumii a  další! Pozor, kdo vás to chytil 

za nohu? Pro nejmenší děti je vedle strašidelného 

podzemí otevřena poetická expozice Skřítkov 

(www.strasidelnepodzemi.wz.cz). 

www.taborcz.eu

Tábor – památky 
a atraktivity nejen pro děti
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vede romantickou a zároveň drsnou krajinou přírod-

ního parku Česká Kanada, a umocní vám tak zážitek 

z celého regionu. Využít ji můžete i ke zvládnutí části 

Jindrovy naučné stezky, 12 km dlouhé, vedoucí 

z Jindřichova Hradce do Malého Ratmírova. Vydejte 

se na příjemné putování Jindřišským údolím po-

dél Hamerského potoka, objevujte zajímavá místa 

a všímejte si vzácných druhů rostlin a živočichů, na 

které upozorňuje 21 informačních tabulí. Zábavným 

průvodcem pro vaše děti bude žabák Jindra. Spojte 

zážitek z jízdy s dobrodružstvím.

Novinky letošní sezony:
Discgolfové hřiště – přímo v centru města je nově 

otevřeno hřiště na discgolf. Tato zajímavá a moderní 

hra je určena pro všechny věkové kategorie, a na-

bízí tak zajímavé zpestření volného času při vašem 

pobytu v Jindřichově Hradci. Disky pro hru budou 

v prodeji a k zapůjčení v Informačním středisku.

Interaktivní průvodce městem – druhou absolutní 

novinkou pro letošní sezonu bude Interaktivní prů-

vodce městem s QR body a tajenkou, který bude 

v podobě mobilní aplikace pro chytré telefony, ale 

absolvovat ho budou moci i ti, kteří takový telefon 

nemají. Pro tyto návštěvníky bude připraven klasic-

ký tištěný průvodce. Výchozím bodem i cílovým mís-

tem bude Informační středisko, kde bude na úspěš-

né řešitele čekat odměna. Jedním z  pěti hlavních QR 

bodů této trasy bude Obchodní centrum Sv. Florián, 

kde můžete zhlédnout unikátní Aquashow.

Kalendář vybraných akcí:
19. 4. Velikonoční jarmark – v prostorách Muzea 

fotografi e a v přilehlém parku na 15. poledníku při-

pravilo sdružení Civis Novus ve spolupráci s měs-

tem bohatý velikonoční program pro děti i dospělé. 

Přijďte si uplést pomlázky, ozdobit perníčky a krasli-

ce v rámci výtvarné dílny. Zapojte se také do rodinné 

poznávací hry Tajuplnými uličkami. Jindřichohra-

decké místní dráhy připravily tento den v odpoled-

ních hodinách velikonoční jízdu parním vlakem.

17. 5. Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohra-

decký pedál – ofi ciální zahájení turistické sezony 

cyklistickou vyjížďkou.

Běž na věž – tradiční výšlap na městkou vyhlíd-

kovou věž.

6.–7. 6. Den města – městské slavnosti spojené 

s trhy a doprovodným programem.

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

S prvními aprílovými dny se probouzí do jara 

většina kulturních objektů a památek a v Jindřicho-

vě Hradci to začíná žít novou sezonou. Jako jedno 

z prvních výletních míst může být největší dominan-

ta města, Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec.  

Dále můžete navštívit Dům gobelínů, kulturních 

tradic a řemesel, interaktivní muzeum pro dospělé 

i děti s ukázkou tradičních technologií ručního tkaní. 

V Muzeu Jindřichohradecka můžete zhlédnout 

jeho nepochybně nejznámější expozici, pohyblivý 

lidový betlém Krýzovy jesličky, nebo nově insta-

lované výstavy v Muzeu fotografi e a moderních 

obrazových médií.

Poznat okolní krásy města můžete během jízdy 

Jindřichohradeckou úzkokolejkou, která vás pro-

Město vás nadchne nejen svým historickým a kulturním potenciálem, ale nabízí 
také mnoho kulturních, společenských, sportovních a dalších akcí. Přijeďte nasát 
atmosféru prvních jarních dnů právě do Jindřichova Hradce.

Do České Kanady zavál jarní vánek 

Jindřichův Hradec 
začíná žít
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roku 1894 biskupem dr. Martinem Říhou. Mohut-

ný smrk u kostela je dalším z pěti českých rekordů, 

kterými se Kvilda pyšní. Svojí výškou 25,24 m je 

evidován v České knize rekordů jako nejvýše živě 

rostoucí vánočně ozdobený strom. 

-lgs-

Další zajímavostí je kvildský novogotický kos-

tel sv. Štěpána. Stejně jako staré šumavské chalupy 

je i on kamenný a obložený šindelem. Původně tu 

stával ale kostel jednolodní, dřevěný, postavený 

roku 1765 A. V. Malovcem. Kostel ale padl za oběť 

ničivému požáru v roce 1889, který zachvátil obec. 

V  roce 1892 byl na jeho místě postaven J. Štěrbí-

kem kostel dnešní, za fi nančního přispění knížete 

Františka Thuna von Hohenstein. Vysvěcen byl 

12. 4. Jihočeský canicross – běh člověka se psem 

v okolí veselských pískoven (www.jcpa.cz) 

19. 4.  Skokové hobby závody v Mažicích 

(www.kone-mazice.cz)

26. 4.  Krajem rybníků – 38. ročník dálkového po-

chodu a cyklojízdy Třeboňskou pánví 

(www.veseli.cz)

26. 4. Veselský vodácký maraton – 25. ročník vo-

dácké soutěže navazující na závod Po třech řekách, 

55 říčních kilometrů (www.veseli.cz)

Infocentrum Veselí n. L. 
nám. T. G. Masaryka 25 
391 81 Veselí nad Lužnicí 
tel.: +420 381 548 180 
www.veseli.cz

KAM za památkami:  
Strakonický hrad a Muzeum středního Pootaví

tel.: +420 380 422 608

e-mail: informace@muzeum-strakonice.cz

www.muzeum-strakonice.cz

otevírací doba

duben, květen, září, říjen: út–ne 9–16 hod.

červen–srpen: denně 9–17 hod.

Muzeum, které slaví 120 let od svého založení, 

spravuje stálé expozice v  prostorách strakonic-

kého hradu. Udělejte si radost a navštivte mimo-

řádnou expozici dud a dudáctví v Čechách, ex-

pozici motocyklů a dalších exponátů legendární 

značky ČZ nebo expozici připomínající Rožmber-

ky a řád maltézských rytířů, vyhlídkovou hradní 

věž Rumpál, unikátní kapitulní síň s  ambitem 

a dochovanými nástěnnými malbami. 

Nabízíme

  speciální program školních výletů 

  tři prohlídkové okruhy 

  rodinné, sdružené a skupinové vstupné 

Výstava 120 let muzea
2. 4. – 20. 7.

  připomene významné okamžiky z historie 

muzejní činnosti ve Strakonicích

  vystaveny budou dobové fotografi e, nejstarší 

sbírkové předměty, propagační materiály…

Vaše návštěva, naše radost!

Pozvánka na Kvildu
Kvilda, původně Außergefi ld, je šumavská obec založená Němci v druhé polovině 
16. století. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1569, ale označení zdejšího 
hvozdu názvem Kvilda je doloženo už roku 1345. Nejvýše položená obec ČR 
v nadmořské výšce 1062 m je ideálním výchozím místem bezpočtu pěších, 
cyklistických i běžeckých tras. 

Tři jarní soboty veselské 
Zveme vás do Veselí nad Lužnicí na jarní sportovní akce, jež potěší vaše těla, která, 
byť po krátké zimě, možná trochu zlenivěla. Je na vás, jestli se rozhodnete pro běh 
s pejskem, koně, pochod či vodu. Vždy vyhrajete, přinejmenším sami nad sebou.       
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bohužel se nám u slovenského národního parku letos 

nepovedlo závod prosadit, a tak ho v tomto termínu 

nahradíme v jiné lokalitě v Česku,“ podotkl hlavní or-

ganizátor Pavel Zitta.

Připraveny jsou vždy tři běžecké tratě, které 

měří zhruba 15, 34 a 65 km. „Závody jsou určeny pro 

všechny věkové i  výkonnostní kategorie,“ upozornil 

Zitta.

www.horskavyzva.cz
www.sumava.net/itcruda

U příležitosti 69. výročí konce druhé světové 

války proběhnou i letos v Plzni od 2. do 6. 5. tradiční 

Slavnosti svobody. Hlavní program je přichystán 

na první květnový víkend. Následující všední dny 

budou ve znamení pietních aktů a vzpomínkových 

akcí. Nezapomenutelné bude již tradiční setkání 

s veterány, kteří vzpomínají na konec války a vy-

právějí své životní příběhy. Právě tato setkání ka-

ždoročně motivují veterány k cestě do Plzně a těší 

se velkému zájmu veřejnosti.

Centrum Plzně ožije hlavním programem oslav. 

Těšit se můžeme na military kemp za OC Plaza, který 

nabídne ukázky ze života vojenských historických 

i současných táborů. Potkáme zde 16. obrněnou 

divizi, 17. výsadkovou divizi, 

Československou samostat-

nou obrněnou brigádu či tá-

bor wehrmachtu. Děti zabaví 

airsoftová střelnice či projížď-

ky džípem zdarma. Netrpěli-

vě vyhlížená a  očekávaná 

kolona historických vozidel 

dorazí do centra 4. května 

v dopoledních hodinách ze 

Sukovy ulice. Kolona Convoy 

of Liberty, kterou každoročně 

vyhlíží tisíce lidí, bude letos 

komentována veřejným roz-

hlasem. Projede Klatovskou třídou, sady Pětatřicát-

níků, Tyršovou a Rooseveltovou ulicí a nalezne své 

stanoviště na náměstí Republiky.

Slavnosti svobody se nemohou obejít bez sty-

lové hudby, proto se můžeme těšit na lahůdky, kte-

ré budou servírovat Pilsner Jazz Band, skotští dudá-

ci Rebel Pipers, Marta Kubišová, The Tap Tap a další. 

Slavnosti svobody 2014 vyvrcholí v úterý 6. května 

pietním aktem „Díky, Ameriko!“ v 16.30 hodin. 

Kompletní program na:
www.slavnostisvobody.cz

Milovníci kurzů přežití Beara Gryllse se radují. 

V Česku totiž vznikl zcela nový seriál outdoorových 

závodů, při kterém se právě rady britského dobro-

druha z  televizní stanice Discovery mohou hodit. 

Rock Point – Horská výzva 2014, tak se jmenuje 

„tour“ pěti závodů startujících v  horách po celé 

republice. Seriál odstartuje 11. a 12. dubna v Kou-

tech nad Desnou. Po úvodní štaci v  Jeseníkách 

bude dále pokračovat na Šumavě v Železné Rudě 

(9.–10.  5.), v  Krušných horách (13.–14.  6.) a  v  Kr-

konoších (8.–9. 8.). „Ve dnech 11. a 12. června jsme 

měli v plánu běžet předposlední díl na Slovensku, ale 

Café Charlotte
  stylová horská kavárna a cukrárna 

v Železné Rudě

  jedna z nejlepších cukráren a kaváren v ČR

  mnohonásobná držitelka ocenění Česká 

a dětská chuťovka

  držitelka certifi kátu Nejlepší cukrárna roku

www.café-charlotte.cz

Rock Point – Horská výzva 
není pro padavky

Oslavme spolu Slavnosti svobody!
Slavnosti svobody každoročně přilákají do Plzně tisíce návštěvníků a military 
nadšenců od nás i ze zahraničí. V programu oslav najdeme všechny tradiční akce. 
Nebudou chybět vzpomínkové akty, které vyvrcholí v úterý 6. května u památníku 
„Díky, Ameriko!“. 
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Původ slova sabat má být údajně odvozen 

z latinské podoby hebrejského slova šabat (odpo-

činek). Ve středověké Evropě se stal ale šabat ozna-

čením pro všechny svátky nekřesťanské. Tedy i pro 

vymyšlený „svátek čarodějnic“, který se záměrně 

konal v noci z 30. dubna na 1. května na tajném, 

odlehlém a  pustém místě. Proč právě této noci? 

Hlavním důvodem byl stále živý původní keltský 

svátek jara Beltain, až později označovaný za Val-

puržinu či fi lipojakubskou noc. Zvyk pravděpo-

dobně také souvisel s  pohanským obyčejem 

vynášení Morany. Zkrátka toho večera naši 

předkové na ochranu před zlými duchy 

a  démony (čarodějnice jsou výmyslem 

až inkvizičních procesů) zapalovali po-

svátné ohně na vyvýšených a  z  velké 

dálky dobře viditelných místech. Tra-

dice to byla krásná, zvláště když večer 

30.  dubna se vydávali zamilovaní do 

lesů, kde čekali na půlnoc a  příchod 

1. května, svátku milostných her. Z této 

tradice se nám zachoval alespoň krásný zvyk líbání 

se na 1. máje pod rozkvetlým stromem. 

Jak již bylo řečeno, inkviziční procesy udělaly 

ze strážných a  očistných ohňů „pálení čaroděj-

nic“ – sabaty. Pro větší názornost mi dovolte po-

psat tento obřad slovy dneška. Čarodějnice (pan-

kačky) na mítink přilétaly na košťatech (viz Harry 

 Potter) nebo na předmětech potřených „kouzel-

ným gelem“, popř. na svém asistentovi, kterého 

jim věnoval šéf fi rmy – ďábel. Ten také mítinku 

připomínajícímu Halloween předsedal v  podobě 

kozlo-člověka. Zaměstnankyně mu nejprve před-

ložily své roční zprávy o činnosti a poté proběhla 

výběrová řízení nových kandidátek v  plavkách 

i  bez nich. Následovala ochutnávka homeopatik, 

pozvolna přecházející do hlučné technopárty plné 

zpěvu, tance a  skoků do ohně i  přes něj. Vše pak 

bylo zakončeno velkým grupáčem. 

Dnes je pálení čarodějnic svátkem, kdy se lidé 

scházejí u planoucích ohňů především pro zábavu, 

bez ohledu na víru či nevíru. Děti to milují, mladí si 

to užívají, střední generace to projí a propije a  ta 

nejstarší se zájmem sleduje, co se děje. Zkrátka 

každý si přijde na své a vždy to stojí za to. Jen vás 

požádám v zájmu zachování čistoty tradice české, 

na palici naší čarodějnice patří šátek, na americkou 

pak špičatý klobouk. Stejně jako u nás chodí Ježí-

šek, a ne Santa Claus. 

-lgs-

Black Sabbath Evropy
Duben je dost zvláštní měsíc. Začíná aprílem a končí upalováním čarodějnic – 
čarodějnickým, čarodějným, černým sabatem. Končí pohanským rituálem plným 
hýření a orgií, který vede samotný satan. Jak příznačné, když si uvědomíme, že 
hned následující den začíná máj, měsíc plodnosti a lásky. Úsměvné, nebýt toho, že 
si čarodějnické blouznění (masové šílenství hraničící s davovou psychózou) mezi 
lety 1484–1728 vyžádalo přes 300 tisíc lidských životů.

Čarodějnický sabat (Bernard Picart)
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Horní část obce navazuje na obec Mokřiny, vý-

chodní sousedí s Nebesy a na západě, tam je státní 

hranice s Německem. Ve druhé polovině 16. stole-

tí propůjčil osadu Nový Žďár saský kurfi řt August 

jako léno bratřím Adamu a Janu Zedtwitzům. Nás 

ale bude nejvíce zajímat úsek státní hranice mezi 

hraničními kameny 7/10 a  9/8. Právě tady jsou 

k  vidění unikátní, dosud stojící hraniční mezníky, 

cíl našeho výletu. Jedná se o  sedm mezníků se 

znakem Zedtwitzů a  erbem rodu von Lindenfel-

sů z  Erkersreuthu, datovaných roky 1718 a  1754. 

Dále to je hraniční kámen Schösselstein s křížem, 

vysekaný před rokem 1718. Na kameni nahoře si 

povšimněte mísovité prohlubně, o které se předvá-

lečný regionální badatel Konrad Alberti domníval, 

že souvisela s keltským osídlením. Z pozdější doby 

pochází nápis Böhmen a Bayern a letopočet 1844. 

Do mísovité prohlubně byl ve 30. letech zabeto-

nován hraničník. Historické hraničníky najdete na 

červeně značené trase, ze které později odbočuje 

žlutá na Nový Žďár, Nebesa a k prameni Halštrova. 

Netušil jsem, že to někdy řeknu, ale díky, že se po 

roce 1948 tyto mezníky ocitly za pohraniční signál-

ní stěnou. Nebylo možné se k nim dostat, a tudíž je 

ukrást, jak se tomu dělo v obdobných případech. 

Antonín Fridrich
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Svědectví mezníků hraničních
Pokud se chcete vydat na opravdu zajímavý výlet, potom máme pro vás neméně 
zajímavý tip. Cílem bude obec Nový Žďár, v bývalém zakázaném hraničním pásmu, 
mezi přírodními parky Halštrov a Smrčiny, asi 2,5 km od Aše. Jen pro pořádek, 
název obce Žďár je odvozen od vypalování (žďárování) kořenů. 

Historický hraniční mezník z roku 1754
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Zemřel tam,
kde vše začalo

Osvětimi odjížděl stejným transportem jako můj otec 

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

stoupil do transportu, byl tak zubožený, když odjížděl, 

kost a kůže, to byla ruina.“ Poláček odjel z Terezína do 

Osvětimi spolu s dalšími 1 500 vězni transportem Es 

19. října 1944.

Martin Jelinowicz, vnuk Karla Poláčka, se narodil 

po válce a svého dědu nikdy nepoznal. Dnes žije 

v kanadském Ontariu. Jak sám říká: „Vše, co je mi 

známo o mém dědečkovi, je pouze z vyprávění mé 

maminky, které bylo, když se loučila se svým otcem 

v roce 1939, 17 let. Od té doby se už nikdy neviděli. Vše, 

co si na něj pamatovala, sepsala v útlé brožurce ,Můj 

otec Karel Poláček‘. Dalším zdrojem je několik dopisů 

z protektorátu, které psal dědeček své družce paní Doře 

Vaňákové. Dopisy vyšly u Škvoreckých v Torontě (Six-

ty-Eight Publishers, Corp.) v červnu 1984 pod titulem 

,Poslední dopisy Doře‘.“ Tuto brožurku opatřil Martin 

krátkou předmluvou, sestavenou na základě vzpo-

mínek své maminky a paní Fialové, která pracovala 

v Terezíně jako písařka. Karla Poláčka v Terezíně sice 

nikdy nepotkala, ale podala všeobecné svědectví 

o životní realitě v ghettu. 

Dlouhá léta se věřilo, že Karel Poláček zemřel 

v Osvětimi. Teprve nedávno očitá svědkyně, Slo-

venka Klára Baumöhlová, vypověděla, že Poláček 

přežil pochod z Osvětimi do pobočných táborů, 

a to jak do Hindenburgu, tak Gleiwitzu. Zde však 

neprošel selekcí a byl 21. 1. 1945 popraven a po-

hřben do hromadného hrobu spolu se stovkami 

dalších vězňů. 

Přestože nacisté vzali Poláčkovi vše včetně ži-

vota, jeho dílo je nesmrtelné. Vzpomeňme alespoň 

několik fi lmových scénářů jako Muži v off sidu, Ob-

rácení Ferdyše Pištory, Hostinec U Kamenného sto-

lu, Bylo nás pět, U nás v Kocourkově (námět) nebo 

Edudant a Francimor (večerníček). Karlu Poláčkovi 

byl roku 1995 udělen in memoriam Řád T. G. Masa-

ryka II. třídy.

zdroj: Martin Jelinowicz 

foto © Památník Terezín a Josef Krám

Pro Památník Terezín Luděk Sládek

1943 deportován z Prahy, transportem „De“ spolu 

s dalšími 602 vězni, do terezínského ghetta. 

Jak později uvedla očitá svědkyně Hana Dobe-

šová-Fischerová: „Karel už do Terezína nepřišel v něja-

ké velké kondici, nebyl sportovně založený. V Terezíně 

měl přednášky, na několika jsem byla, dokonce mi 

dvakrát dal lísteček, že můžu do sprch. V Terezíně byl 

mezi Čechy jako spisovatel známý a oblíbený, ostatně 

tam byly světové kapacity a dělaly nejhorší práce. Do 

Otec Karla Poláčka Jindřich byl židovský ob-

chodník s koloniálem a matka Žofi e Kohnová vy-

chovávala sedm dětí: Karla, Arnošta, Kamila, Lud-

víka a Zdeňka, ale také Bertu s Milanem z otcova 

druhého manželství. Karel nastoupil na rychnovské 

vyšší gymnázium, ale byl vyloučen a dostudoval až 

v Praze (1922). Tady se poté zapsal na právnickou 

fakultu. Během první světové války se dostal na 

ruskou frontu, kde se koncem války vzdal do srb-

ského zajetí. Po návratu domů pracoval jako úředník 

a v roce 1920 začal psát. Nejprve do satirických ča-

sopisů, později do Lidových novin, Tvorby, Českého 

slova a humoristického časopisu Dobrý den. V roce 

1933 se vrátil do Lidových novin, odkud byl pro svůj 

židovský původ v roce 

1939 propuštěn.

Za okupace praco-

val v Židovské nábožen-

ské obci jako knihovník. 

Před nacisty se mu po-

dařilo zachránit ales-

poň dceru Jiřinu, které 

pomohl do emigrace. 

Sám byl ale 5. července 

Řeč bude o Karlu Poláčkovi, rodáku z Rychnova nad Kněžnou 
(* 22. března 1892), který zemřel 21. ledna 1945 nedaleko 
hornoslezského městečka Gleiwitz. Právě zde přepadli 

31. srpna 1939 němečtí příslušníci SD vlastní vysílač a na místě zanechali těla 
vězňů z Dachau, převlečená do polských uniforem. Přepadení mělo ospravedlnit 
následný vpád nacistů do Polska.

Vysílač v Gliwicích

Pomník Karla Poláčka 

v Rychnově nad Kněžnou

Martin Jelinowicz v Rychnově nad Kněžnou

Reportáže

Karekl Poláček

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
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  Zámecká zahrada v  anglickém stylu s  histori-

zujícími altány

  Botanická zahrada (otevřeno út–ne 9–18 hod.)

  Aquacentrum s  termální vodou a  rekreačním 

areálem (fi tness, squash, sauna)     

  Lázeňské komplexy s termální vodou a množ-

stvím relaxačních kúr

Turistické informační centrum
Statutárního města Teplice
Benešovo nám. 840
tel.: 417 510 666
e-mail: tic@teplice.cz
www.teplice.cz

CEREMONIE NA POČEST VZPOMÍNKY 100. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
NA PALOUČKU – pohádka pro nejmenší Divadla Loudadla, Zpěvy sladké Francie, ukázka výcviku dravců
KÁRA KOMEDIANTŮ – představení divadla Kvelb, ostrostřelecká soutěž, hudební a taneční vystoupení
HISTORICKÁ DETEKTIVKA s překvapením – pro účastníky celoroční soutěže Rodinného zápolení
VEČERNÍ PROGRAMVEČERNÍ PROGRAM 20.00 20.00
PRŮVOD S BUBNY z náměstí 1. máje do městského parku 
POLŠTÁŘOVÁ BITVA
OHNĚ A MUZIKA, co je roztančí v podání CLAMORTIS – ohně a ohňová show

Písničky staré a nejstarší, PLAVOVLÁSKA- pouliční divadelní představeníčko pro malé i velké, flašinetář, 
ULIČNICKEJ BLÁZINEC - představení divadla Kvelb, ukázka výcviku dravců, historická dudácká kapela
HISTORICKÁ DETEKTIVKA s překvapením aneb…

EXPOZICE:
Papírová křídla fantazie • Linky, čáry, křivky • Na zdraví!  
Hlava v oblacích • Zelená & žlutá • Ex libris

VÝSTAVA PALNÝCH ZBRANÍ od píšťaly až po kanón  

C. a K. POLNÍ POŠTA
C. a K. POLNÍ KUCHYNĚ – zelňačka pro chudé

HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

JÍZDY KOČÁREM PZOO po městském parku,
 jízdy na koních a ponících

POUŤOVÉ ATRAKCE

SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL parkoviště SD a.s.

TECHNODAYS – městské divadlo

kanón  

D a.s.

tské divadlo

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV VÁS ZVE DO MĚSTSKÉHO PARKU NA TRADIČNÍ

V DUCHU SVĚTOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH DNŮ

26. DUBNA 10.00–18.0026. DUBNA 10.00–18.00

27. DUBNA 10.00–17.0027. DUBNA 10.00–17.00

DOPROVODNÝ PROGRAMDOPROVODNÝ PROGRAM

Teplice – lázeňské město s bohatou historií  
Teplice patří k nejstarší lázeňským místům ve střední Evropě. Pyšní se honosnými 
lázeňskými domy i nádhernou architekturou. 

KAM na výlet
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? 
Kolik dílů má pořad Herbář (včetně 

vánočního bonusu), podle nějž vznikla tato 

moderní kuchařka?

a) pět

b) osm

c) jedenáct

Své odpovědi posílejte do 15. dubna 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží od 

Edice ČT knižní dárek.

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

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Vladimír Pohorecký 
Rozhledny a ztracené 
hrady – Východ, 2. díl 

Publikace Rozhledny a  ztracené hrady je soubor-

ným a  rozšířeným vydáním předchozí úspěšné 

knižní edice Tipy na výlet po rozhlednách a starých 

hradech. Míst s  krásným rozhledem u  nás každo-

ročně přibývá. 

Druhý díl – Východ láká čtenáře řadou užitečných 

informací k cestování po populárních i „ztracených“ 

výhledových místech v  kraji Královéhradeckém, 

Pardubickém, Jihomoravském, Olomouckém, Mo-

ravskoslezském, Zlínském a kraji Vysočina. Přehled-

né řazení objektů podle krajů a  okresů, barevné 

fotografi e, praktický formát, cenné rady o dostup-

nosti turistických cílů, jejich historii a v neposlední 

řadě i popis výhledů do kraje vám pomůžou  na-

plánovat výlety.

titul Rozhledny a ztracené hrady – Východ, 2. díl 

vyjde na konci dubna

cena: 299 Kč

www.radioservis-as.cz

Jiří Hájíček, obsah čte: Dana Černá 
Rybí krev

Novým fenoménem 

na trhu s  knihami 

jsou tzv. audiokni-

hy. Nový titul Rybí 

krev je audioverze 

románu, který získal 

cenu Magnesia Lite-

ra 2013 jako Kniha 

roku. Titul pojednává o osudech lidí, kteří museli 

nedobrovolně opustit své domovy kvůli výstavbě 

jaderné elektrárny Temelín. Jiří Hájíček, českobu-

dějovický rodák, popisuje atmosféru vesnic, kterou 

mohl vidět na vlastní oči, faktografi cké podklady 

našel při zkoumání dobových materiálů, konkrétní 

příběhy slyšel od pamětníků, roztroušených po zá-

niku svých domovů po panelových sídlištích. Napsal 

silný příběh o ztrátě kořenů a marném boji proti ja-

derné elektrárně (marném bez ohledu na vládnoucí 

režim), ale také o rodinných vztazích, rozvrácených 

a poškozených v nevlídných časech. V audioknize se 

vedle příběhu velkého dramatu zanikajících vesnic 

odehrává i mnoho menších dramat soukromých, 

jejichž kořeny sahají hluboko do minulosti. Pan Jiří 

Hájíček se stejně jako ve svých předešlých knihách 

(např. Zloději zelených koní nebo Selský baroko) 

opět projevuje jako mistrný spisovatel, který dokáže 

čtenáře upoutat od prvních řádků. 

cena: 299 Kč

www.radioservis-as.cz

?
Jak dlouhé je CD audioverze Jiřího Hájíčka 

Rybí krev?

a) 5 hodin 15 minut

 b) 5 hodin 25 minut

 c) 5 hodin 35 minut

Nápovědu k soutěži naleznete na www.radioservis-as.cz.

Své odpovědi posílejte do 15. dubna  

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží 

audioknihu Rybí Krev od Jiřího Hájíčka.

Václav Šmerák a kolektiv
Toulky mezi Vltavou a Sázavou

Vyjdete se společně po pozoruhodných místech 

mezi Vltavou a Sázavou. Přinášíme vám tip na prů-

vodce po cestách v oblasti, kde se snoubí historie 

se současností. V  průvodci naleznete nespočet 

tipů na výlety v  jednom z  nejkrásnějších regionů 

v Čechách. Dočtete se zde o Davli s klášterem na 

Ostrově, o  Štěchovické přehradě s  doporučenou 

procházkou po naučné stezce z Hradištka na místo 

uložení tzv. štěchovického archivu, o Slapech, o Te-

letínu, kde začal působit první jahodář v Čechách, 

o Krňanech s fotbalovým klubem, o Třebsíně s re-

staurací U  Novotných a  U  Dolejšů, o  Kamenném 

Přívozu s  rody mlynářů či o  Hradištku s  bohatou 

historií… 

cena: 187 Kč

www.kniha.cz

Kateřina Winterová, Linda Rybová
Vaříme podle Herbáře 

Moudrost našich babiček se vrací. Tato kniha vám 

nabídne množství rad, receptů a tipů, jak pracovat 

s bylinkami a jak je využít pro zdraví. Generacemi 

ověřené recepty zvládne každý – většina surovin 

roste na zahrádce nebo v přírodě, bylinky jsou sro-

zumitelně popsány a doplňkové ingredience dob-

ře vysvětleny. Autorky vám ukážou, jak vařit zdra-

vě, ale zároveň jíst chutně, bez zbytečné chemie, 

zkrátka tak, jak se to dělávalo kdysi. Podle návodů 

z  Herbáře si zvládnete jednoduše vyrobit léčivé 

a  imunitu posilující přípravky i  přírodní kosmeti-

ku. Propojení zdravého životního stylu a  lidových 

mouder ocení všichni, kteří chtějí dát své rodině to 

nejlepší, co příroda nabízí.

cena: 399 Kč

KAM píše recenze
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Za památkami 
v regionu Neisseland 
– Českolipsko
Srdečně vás vítáme v malebné 
krajině na východě Německa a severu 
Čech. V našem německo-českém 
prázdninovém regionu existuje 
mnoho architektonicky cenných 
pozoruhodností. Nejvíce vyhledávané 
jsou historické hrady, romantické 
zámky a tajuplné hradní zříceniny. 

Nechte se okouzlit i vy a vydejte se poznávat 

naše památky – zcela individuálně, s využitím pro-

hlídek anebo v rámci některé z mnoha zde pořáda-

ných akcí. Mnohé pěkně upravené zámecké a kra-

jinné parky přímo vybízí k odpočinku a rekreaci. 

Naše tipy na památky

Region Českolipsko: 

 zámky – Zákupy, Lemberk, Grabštejn

 hrady – Bezděz, Sloup v Čechách, Lipý v České 

Lípě, Houska

 hradní zříceniny – Ralsko, Ronov, Tolštejn, 

 Děvín, Jestřebí

Region Neisseland:

 zámky – Bad Muskau, Krobnitz, Hainewalde, 

Königshain

 hradní zříceniny – Karlsfried u Hartau, Oybin

e-mail: info@neisseland.de
www.neisseland.de
e-mail: info@ceskolipsko.info
www.ceskolipsko.info

Prezence účastníků bude ve sportovní hale od 

18 do 22 hod., není nutno se předem přihlašovat. 

Trasy jsou tradičně vedeny severními částmi měs-

ta Hořice. Připraveny jsou pěší trasy v délce 4 km 

(městská trasa vhodná pro ZTP), 7 km (příměstská 

trasa vhodná pro děti i pro kočárky), 15 km, 25 km, 

35 km a  50 km. Dále jsou připraveny cyklotrasy 

v délce 25 km, 35 km, 55 km, 80 km a 100 km.

Pro účastníky bude prodloužena služba hořic-

kého infocentra s velkým množstvím informačních 

materiálů. V  rámci pochodu 

bude zpřístupněna rozhledna 

Hořický chlum. Akce se koná 

za podpory městského úřadu 

v Hořicích.

www.kct-horice.sweb.cz

V tomto století se objevuje také první dolože-

né zničení hradu (1291). Poté byl využíván loupeži-

vými rytíři jako opěrný bod pro přepady. V letech 

1311 až 1316, za panování Jindřicha z  Lipé, byla 

základna hradu rozšířena k ochraně obchodní ces-

ty. Klášter celestinů, který k němu přiléhá, byl za-

ložen roku 1369. Na vrcholu hory se také nachází 

císařský dům, který nechal vybudovat Karel IV. jako 

své odpočinkové sídlo. Stavba hradního gotického 

kostela byla zahájena v  roce 1366 ve spolupráci 

s  věhlasnou dílnou pražského stavitele Parléře 

a dokončena byla v roce 1384. Hrad byl až do dru-

hé poloviny 16. století dále rozšiřován. V důsledku 

reformace byl klášter zrušen, a  tím začal celkový 

pomalý úpadek. „Znovuobjevení“ hradu nastalo 

v období romantismu, kdy si zříceninu oblíbili ro-

mantičtí malíři. Od roku 1829 byl hrad zbavován 

suti a roku 1877 sanován císařský dům, aby se za-

mezilo dalšímu chátrání. Od poloviny 19. století 

sem přicházelo stále více turistů a lázeňských hostí. 

V roce 1883 tu Alfred Moschkau otevřel muzeum, 

jež však zaniklo v důsledku dědických řízení. V ná-

sledujících letech začaly dlouhodobé záchranné 

práce. Zřícenina kláštera slouží od roku 1972 jako 

koncertní sál. Od roku 1991 je hrad postupně z vět-

ší části odkryt a rekonstruován. Dnes se tu konají 

zvláštní prohlídky s průvodcem i pravidelné histo-

rické hradní a klášterní slavnosti. -bra-

Za zdravím a poznáním do Hořic
Klub českých turistů vás zve na 42. ročník pochodu „O Žižkův 
štít“ v sobotu 19. dubna do Hořic. Start je od Sportovní haly, ulice 
Erbenova, a to od 6.00 do 10.30 hod. V případě zájmu je možné do 
Hořic přijet již v pátek 18. dubna. Nocleh je zajištěn ve sportovní 
hale za 50 Kč (vlastní spacák s sebou). 

Hrad a klášter Ojvín
Náhorní hrad Ojvín (německy Burg Oybin) stojí na stejnojmenném kopci 
Žitavských hor, nad obcí Ojvín (Oybin) v Sasku. Zbudovat jej nechal Karel IV. jako 
své původní sídlo, ale nejstarší stavební stopy pocházejí již ze 13. století. 

Státní zámek Zákupy

Zámek Lemberkfo
to
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Český ráj dětem
Ze hry Za pověstmi Českého ráje vychází akce na 

zahájení turistické sezony – Český ráj dětem, která 

se koná v  sobotu 26. dubna 2014. Čeká vás ne-

náročná trasa z Turnova údolím řeky Jizery až na 

Malou Skálu. Po cestě potkáte postavy z českoraj-

ských pověstí, zúčastníte se vědomostní soutěže 

nebo můžete zhlédnout krátké divadelní předsta-

vení. 

Speciální prohlídky budou jedinečnou pří-

ležitostí, jak v  zámeckých interiérech potkat syna 

kata Mydláře, největšího barokního architekta 

Jana Blažeje Santiniho-Aichela, hraběte a hraběn-

ku z Kolowrat, Bohunku – rychnovskou bílou paní 

a další postavy, které v Rychnově žily nebo Rych-

nov navštívily.

Již pátým rokem se o  prázdninových pátcích 

bude konat tradiční Putování se Zilvarem, pro-

hlídky města s postavami z Poláčkova románu Bylo 

nás pět. Ideální příležitost pro malé i velké, jak po-

znat památky Rychnova a přitom se pobavit hraný-

mi scénkami z této knihy.

21. ročník Poláčkova léta se uskuteční 25. 6. – 

6. 7. Před rychnovským publikem bude ve světové 

premiéře uvedena nová velkolepá verze muzikálu 

Romeo a Julie z pera Zdeňka Bartáka. Jistě i mno-

ho dalších špičkových titulů nezklame návštěvníky 

této největší kulturní události roku.

Náš tip pro vás…
14.–17. 4. Velikonoční výstava 

15. 4. Svátky knihy 

25.–27. 4. Šlitrovo jaro 

14. 6. Rychnovské dřevořezání 

16.–21. 6. Týden dobrot paní Dobromily 

21. 6. Gastroslavnosti 

25. 6. – 6. 7. Poláčkovo léto 

29.–30. 8. Rychnovský jarmark 

Městské informační centrum
Staré náměstí 68, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 539 028
e-mail: mic@rychnov-city.cz
www.kulturark.cz
www.rychnovsko.info 

Hrad Valdštejn
Udělejte si výlet do Hruboskalského skalního 

města na Valdštejn – nejstarší hrad v Českém ráji. 

Zde uvidíte interiéry klasicistního domu, kostela 

sv. Jana Nepomuckého a  romantického paláce. 

Navštívit můžete také expozici Chvála pískovce 

v prostorách středověkého sklepení nebo výstavu 

modelů hradů a zámků v biliárním sále.

Český ráj pro celou rodinu
Nevíte, kam s dětmi za dobrodružstvím a poznává-

ním? Vydejte se na putování Českým rájem po sto-

pách postaviček z pověstí. Hra Za pověstmi Čes-

kého ráje zpestří výlety nejen dětem, ale s chutí se 

jí zúčastní i  dospělí. Budete poznávat nádhernou 

krajinu a navštívíte mnoho zajímavých míst. Dozví-

te se, na kterém hradě můžete potkat bílou paní, 

jak vznikl vrch Zebín nebo proč se věže hradu Tros-

ky nazývají Panna a Baba. A pokud s sebou na výlet 

vezmete Cestoknížku, nasbíráte do ní razítka a vy-

plníte jednoduché úkoly, získáte pěkné odměny.

Rychnovské pozvání pro malé i velké 
Pestrou nabídku kulturních akcí po celou turistickou sezonu nabízí Rychnov nad 
Kněžnou. Městské informační centrum ve spolupráci se Správou Kolowratského 
zámku připravilo speciální, humorné, ale i poučné kostýmované prohlídky zámku. 
Prohlídky proběhnou 26. 4., 14. 6. a 29. 8. 2014. 

Český ráj dětem

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.turnov.cz 

Český ráj dětem
26. 4. 2014

Turnov

Více informací na:
www.ceskyrajdetem.cz 

www.infocentrum-turnov.cz
www.cesky-raj.info
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Turistické informační centrum
517 91  Deštné v Orlických horách 164
tel.: +420 492 601 601
e-mail: info@destne.info
www.destne.info

V letní turistické sezoně nejvíce láká naučná 

stezka „Historie tavení skla“ – S Kačenkou po sto-

pách sklářů na trase z Deštného (4 informační ta-

bule) do Orlického Záhoří (3 informační tabule) či 

naopak. Projdete místy spjatými s historií sklářů po-

mocí informačních tabulí, kde se seznámíte s historií 

tavení skla. Když budete také opisovat jednoduché 

kódy do tabulky pravidel hry, čeká na vás dárek. Více 

o naučné stezce vám poví v informačních centrech 

v Deštném nebo v Orlickém Záhoří.

Tip na zajímavé akce
5. 7. Slavnosti ohně a  nití – oheň a  tkalcovské 

stavy s kolovraty, to jsou nerozluční průvodci oby-

vatel Orlických hor od pradávna. Kováři, uhlíři, 

zvonaři, hrnčíři a další nám připomenou oheň jako 

dobrého sluhu. U tkalců, barvířů, švadlen a dalších 

řemeslníků si sáhneme na řemesla spjatá s  přízí 

a suknem. Přijďte pobýt a hodovat do zahrady za 

muzeem v Deštném v Orlických horách. 

1.–3. 8. Tavení skla dřevem – má již za sebou více 

než dvacetiletou tradici. V průběhu let se z experi-

mentu stala velká prezentační akce doplněná o bo-

hatý program, kterou navštěvuje během víkendu 

více než 2 500 návštěvníků. 

6. 9. Kačenčino loučení s létem – pohádkový les 

plný překvapení a her pro děti – setkání s pohád-

kovými bytostmi Kačenčiny pohádkové říše.

A co ještě?
Lanový park (www.lanovyparkdestne.cz)

Muzeum zimních sportů, řemesel a turistiky

(www.villanova.cz)

A kdy jindy také k nám?
21.–22. 6. Pouťové oslavy – tradiční oslavy rázo-

vité obce, kdy dojde vždy na milá setkání, soutěže, 

divadlo pro děti, orlickohorské rodáky v krojích, ře-

meslný jarmark, koláče i taneční zábavu.

12. 7. Orlicko-bystřický pohár – mezinárodní 

soutěž v požárním sportu spojená s bohatým do-

provodným programem.

16. 8. Kunštátský drvoštěp – návštěvníky oblíbe-

ná mezinárodní dřevařská soutěž. 

Tipy na výlety….
Pro rodiny s  dětmi: Vandrování po Kačenčině po-

hádkové říši (www.orlickehory.eu)

Pro všechny horská turistika: Masarykova chata na 

Šerlichu, Velká Deštná, Kunštátská kaple, rozhledna 

na Anenském vrchu, Neratov, Zemská brána…

Polské příhraničí: lázeňská městečka a muzea – Ku-

dowa, Duszniki, Polanica, Ladek Zdrój

  K  pramenu Divoké Orlice Czarne Bagno, Tor-

fowisko pod Zieleńcem s rozhlednou

  K vodopádu na řece Wilczka do Miedzygórze, 

do Ogródu bajek

  Ke zříceninám hradu Sczerba u Gniewoszówa, 

Solné jámě…

Turistické informační centrum
517 64  Orlické Záhoří 34
tel./fax: +420 494 542 033
mobil: +420 725 081 136
e-mail: tic@orlickezahori.eu
www.orlickezahori.eu 

V  kostele sv. Jana Křtitele v  Orlickém Záhoří  

uvidíte…

  Celoroční výstavu – Vybrané pověsti Orlic-

kých hor z knihy Babiččina vyprávění autorky 

Evy Koudelkové, s  kresbami dětí z  místní zá-

kladní školy.

  Stálou expozici  replik maleb barokních 

malířů skla a  porcelánu – Ignáce a  Daniela 

Preisslerových, navazující na naučnou stezku 

„Historie tavení skla“ aneb S Kačenkou po sto-

pách sklářů.

  Betlém v životní velikosti – přístupný  mimo 

adventní a vánoční dobu, v uvedeném období 

je k vidění u Obecního úřadu.

Když do hor, tak k nám
Deštné v Orlických horách je nejnavštěvovanějším střediskem turistiky, rekreace 
a zimních sportů v Orlických horách. Obec z doby Karla IV., založená před rokem 
1350, v průměrné výšce 650 m n. m., najdete v kouzelném údolí říčky Bělé 
a Deštenského potoka. Na severovýchodní straně ji rámuje zalesněný hřeben 
Orlických hor s Velkou a Malou Deštnou, na západě pak vrchol Špičáku.

Kdo tu nebyl, netuší…
Orlické Záhoří – horská vesnička na česko-polské hranici, v Královéhradeckém 
kraji, je známá třeba hraničním přechodem do Polska. Ale mnohem více vstoupila 
do povědomí lidí jako lokalita vyhledávaná rodinami s dětmi, kterým umožňuje 
letní i zimní radovánky v přírodě chráněné krajinné oblasti Orlických hor.
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Hradozámecké noci, kdy chystáme speciální pro-

hlídky „Láska v biedermeieru“. Ve druhém patře 

zámku se nachází výstavní Galerie Kinský, kde 

letos vystaví své celoživotní dílo např. Jiří Kaloč 

nebo Michal Tomek. Rozsáhlý anglický park nabí-

zí nejen klid, ale také jedinečnou ukázku vzácných 

druhů stromů i  rostlin. Osvěžení nabízí Toniova 

zámecká kavárna s  teplou i  studenou kuchyní. 

Dětem je určeno hřiště v dohledu z terasy kavárny.  

Otevírací doba
duben, říjen: víkendy 9–17 hod.
květen–září: denně mimo pondělí 9–17 hod.

V dubnu a říjnu je zámek otevřen pro předem ob-

jednané skupiny i  ve všední dny mimo pondělí. 

O státních svátcích je zámek otevřen. V době koná-

ní svatebních obřadů je provoz zámecké expozice 

omezen. 

www.zamekkostelecno.cz

Dochovaný mobiliář spolu s  dalšími předmě-

ty z  původního majetku rodiny byl restaurován 

a  je součástí zámecké expozice „Život v  bieder-

meieru“. Role průvodce expozicí se ujímá osob-

ně i  majitel zámku František Kinský, letos 3. květ-

na a  5.  července vás opět uvítá „u  sebe doma“. 

Protože je kapacita těchto jedinečných prohlídek 

omezena, je lepší si ji rezervovat předem. Kdo má 

rád večerní prohlídky, navštíví náš zámek během 

Kostelec nad Orlicí 
Přijměte naše pozvání na oblíbenou, hojně navštěvovanou, veselou i  hravou 

sportovně-rekreační akci „Otvírání cyklosezony“. Letošní 9. ročník proběhne v sobotu 

26. dubna. Registrace účastníků je od 8 do 9 hodin v informačním centru v Kostelci 

nad Orlicí. Zakončení pak na Myslivecké chatě v Tutlekách, kde bude na účastníky če-

kat bohaté občerstvení, slosování o hodnotné ceny a doprovodný program pro děti. 

Regionální turistické informační centrum
I. J. Pešiny 39, 517 41  Kostelec nad Orlicí
tel.: +420 494 337 261
mobil: +420 724 367 861
e-mail: rtic@kostelecno.cz
www.rtic.cz

Jaro na zámku Kinských
Od roku 1992, kdy byl empírový Nový zámek v Kostelci nad Orlicí vrácen rodině 
Kinských, prošel rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí. Dvě sezony už ale pravidelně 
láká k návštěvě svou architekturou, bohatým programem a klidem anglického 
parku tisíce turistů. 
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14. 6. Náchod slaví 760 let od založení

Výročí založení města (1254) si připomene Náchod 

na Masarykově náměstí řemeslnými trhy s  bo-

hatým kulturním programem. Přijede zakladatel 

města rytíř Hron a ve večerním programu vystoupí 

Petr Kolář.

Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 74, 547 01  Náchod
tel.: +420 491 426 060
e-mail: infocentrum@beraneknachod.cz
www.mestonachod.cz

www.infocentrum-nmnm.cz
www.novemestomn.cz

Letošní festival zahájíme slavnostním 

 odhalením lavičky Josefa Škvoreckého 

11. května na Masarykově náměstí. Pro milovní-

ky autorova díla je připravena „Procházka Nácho-

dem Josefa Škvoreckého“ s  výkladem, ukázkami 

z  románů odehrávajících se v  Náchodě a  na jed-

notlivých zastaveních budou do chodníků osazeny 

pamětní destičky. Součástí akce bude doprovodný 

program s  občerstvením na Masarykově náměstí 

i v náchodském pivovaru. K uctění památky Jose-

fa Škvoreckého bude na Staroměstském hřbitově 

v Náchodě na hrobu rodiny Škvoreckých umístěna 

pamětní deska ve tvaru otevřené knihy. Samotné 

autorovo životní jubileum si připomeneme v Měst-

ské knihovně na vernisáži 8. září, kde tuto výstavu 

bude možné zhlédnout až do 10. října.

Oslava tří výročí Náchodských
26. 4. Den otevřených dveří radnice a Městské-

ho divadla Dr. Josefa Čížka

Návštěvníci si budou moci s odborným výkladem 

prohlédnout novorenesanční radnici (1904) a  se-

cesní budovu městského divadla (1914). Na boha-

té výzdobě obou budov se mimo jiné podílel také 

Mikoláš Aleš. Jedná se o oponu „Příchod Čechů na 

Říp“ v  Městském divadle Dr. Josefa Čížka a  návrh 

vnější výzdoby radnice sgrafi ty sv. Václava a Jiříka 

z Poděbrad.

1. Obůrka s ochočenou zvěří je?

a) v Pekelském údolí

b) v Klopotovském údolí

c) v Černém údolí

2. Městská bašta se jmenuje?

a) Hrachovka

b) Fazolka

c) Zázvorka

3. Roubený kostel se hřbitovem je?

a) v Kozákově

b) v Tříšti

c) ve Slavoňově

4.  Restaurace od D. Jurkoviče je v osadě? 

a) Nebe

b) Peklo

c) Ráj

Do Náchoda po stopách 
Josefa Škvoreckého
V letošním roce si připomínáme výročí nedožitých 90 let spisovatele Josefa 
Škvoreckého. K uctění svého rodáka připravilo město Náchod hned několik akcí. 
Nejvýznamnější z nich je již tradiční, autorovi věnovaný, festival studentské 
tvořivosti Náchodská Prima sezona. 

Pozvání tak trochu jinak
Dovolte nám pozvat vás na výlet do Nového Města nad Metují a jeho okolí. Když 
navštívíte naše informační centrum, získáte také nové propagační materiály, které 
vás v doprovodu kreseb Tomáše Chluda zavedou na místa nejzajímavější.  
Protože víme, že čtenáři jsou moudří, zcestovalí a vnímaví, dovolte nám proto pozvat vás do našeho města 

tak trochu jinak. Z malovaného plánu města jsme vybrali pět kreseb a na vás bude, zda je poznáte. Tady 

jsou…

1) 2) 3)

100 let 
1914–2014

760 let 
1254–2014

110 let 
1904–2014

Náchod

MĚSTSKÉ DIVADLO MĚSTO RADNICE

5. Tato zvonice je v místní části?

a) Krčín

b) Peklo

c) Klopotov

? 
Své odpovědi nám posílejte do 15. dubna 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na 

adresu redakce. Pro pět autorů správných 

odpovědí má Nové Město nad Metují připraveny 

„malované“ ceny. 

5)

4)
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20. ročník – Svátek keltské kultury BELTINE 2014
Pocta Bretani
30. dubna – 1. května
park zámku Jaroměřice nad Rokytnou

7 hudebních skupin z Bretaně

a Asonance – Bran – Jan Hrubý a Kukulín

celkem vystoupí 250 účinkujících 

(hudba, tanec, crepes, cider, pivo...)

KOSTEL SV. MICHALA
Trojkupolová střední část

Oltář sv. Michala
Archanděla

Malby s náměty
z kristova života

Malby čtyř
církevních učitelů

Zvonice

Sousoší Radost
Panny Marie

Sousoší Bolest
Panny Marie

Loretánská kaple Sarkandrova kaple 
s jeho ostatky

Socha P. Marie

Socha Krista spasitele

3 KOSTEL SV MICHALAALA3

Své odpovědi nám posílejte do 15. 4. 2014 z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.

www.kartografie.cz

Která olomoucká památka a ve kterém roce 
byla zapsaná do seznamu kulturních památek 
UNESCO?

a) Katedrála sv. Václava, v roce 2002
b) Arcibiskupská rezidence, v roce 2001

c) Sloup Nejsvětější Trojice, v roce 2000?

Bratrstvo Keltů 

www.beltine.cz

Ústí nad Orlicí 
zahajuje sezonu 

Nechte se vylákat jarním sluníčkem 
na cyklovýlet do Ústí nad Orlicí. 
Dojedete k nám po upravených 
cyklostezkách od Chocně, České 
Třebové nebo Letohradu. Vaším 
cílem může být například návštěva 
secesní budovy Hernychovy vily 
s expozicemi městského muzea. 
V dubnu tu kromě stálých výstav uvidíte výsta-

vu „Viktor Faltis (1834–1904), malující notář“ či 

„Pláničkův interiérový orloj z let 1918–1919“. Ve 

vile najdete také stylové občerstvení a v přileh-

lém parku odpočinek.  Dalším cílem vašeho vý-

letu může být rozhledna na Andrlově chlumu, 

kterou uvidíte už z parku Hernychovy vily. K roz-

hledně dojedete po silnici č. 360, mimochodem 

stejně jako účastníci závodu do vrchu „Ústecká 

21“. Z  ochozu rozhledny se vám naskytne vý-

hled do širokého okolí a  za příznivého počasí 

uvidíte vrcholky Krkonoš, Jeseníků či Králického 

Sněžníku. Každého turistu jistě na závěr výletu 

potěší jarním sluníčkem vyhřáté zahradní pose-

zení u turistické chaty pod rozhlednou.

Náš tip pro vás… 

16. 5. Cyklo Glacensis 2014 – zahájení cyklis-

tické sezony, kdy z deseti příhraničních českých 

i polských měst účastníci dojedou do cílového 

města Nowa Ruda – Polsko. 

 Turistické 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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5. 4. Zahájení turistické sezony

v Muzeu barokních soch

Muzeum barokních soch zahajuje 3. sezonu kaž-

dodenního provozu. Při této příležitosti je pro 

návštěvníky připravena speciální komentovaná 

prohlídka expozice zaměřená na restaurování vy-

stavených děl a stejně zaměřená výstava. 

(www.mubaso.cz) 

1. 6. Zahájení 2. ročníku programu 

Tři klíče k chrudimskému pokladu

V  rámci programu má návštěvník Chrudimi mož-

nost zakoupit si za zvýhodněnou cenu společnou 

vstupenku do chrudimských muzeí – Muzea lout-

kářských kultur, Muzea barokních soch a Regionál-

ního muzea s expozicí Alfonse Muchy. Jako bonus 

ke vstupence může každý v turistickém informač-

ním centru města nebo v  jednom z  muzeí získat 

průvodce hrou s  názvem „Tři klíče k  chrudimské-

mu pokladu“, který je určen především pro rodi-

ny s  dětmi.  Účastník postupuje podle mapy, plní 

úkoly a  po návštěvě každého muzea získává klíč. 

Získá-li během dvou dnů všechny klíče a dojde do 

cíle své cesty, smí odemknout chrudimský poklad 

a  odhalit jeho tajemství. Program lze absolvovat 

během celé letní sezony až do 30. září. 

(www.mesto3muzei.cz)

15. 6. Otevření Cykloparku Podhůra

V Rekreačních lesích Podhůra u rozhledny Bára za-

čne v 10 hodin slavnostní otevření 1. etapy Cyklo-

parku Podhůra. Pro širokou veřejnost bude otevřen 

1,7 km dlouhý singltrek. V rámci akce proběhnou 

i závody MTB kol a dětské závody. 

(www.podhura.cz)

Informační centrum města Chrudim
Stará radnice, Resselovo náměstí 1 
537 01 Chrudim
tel.: +420 469  657 821
e-mail: info@chrudim-city.cz
www.chrudimsky.navstevnik.cz

16. 4. III. řemeslné Velikonoce od 9 do 17 hod. 

– Tyršovo náměstí – dětské kreativní a řemeslné dílny

7. 6. VII. ročník Choceňské nebe od 12 hod.

– letiště Dvořisko u Chocně

Slet ultralehkých letadel, ukázky – letecké techniky, 

skupinového létání historických letadel, … atd.

16. 8. XIII. pivní slavnosti od 14 hod.

– park Peliny Choceň, festival rockové hudby a piva

Vystoupí: POSLEDNÍ DECH…?, CATE, TRABAND, 

FAST FOOD ORCHESTRA, 100 ZVÍŘAT, GATE 

CRASHER, DOCTOR VICTOR

Informační centrum Choceň
Tyršovo náměstí 301, 565 01  Choceň
tel.: +420 465 461 948-9
 e-mail: ic@chocen-mesto.cz
www.chocen-mesto.cz

Letos je tomu přesně 100 let, co si Choceň při-

pomene Živnostensko-průmyslovou a  hospodář-

skou výstavu, která se tu konala od 27. června do 

27. července 1914. Výstava se konala v  knížecím 

parku v Pelinách, v budovách pivovaru a školy, kde 

byly vytvořeny průmyslové expozice.

Ironií osudu je, že výstava začala sarajevským 

atentátem a  skončila předčasně, vyhlášením 

válečného stavu. Přesto se tu představilo přes 

300  vystavovatelů z  celé monarchie a  zhlédlo ji 

na 84  000  návštěvníků. Mimořádná událost si za-

slouží mimořádné připomenutí, a  tak po 100 le-

tech proběhne 18. až 22. června v Chocni-Pelinách 

současná „100letá výstava v  Chocni“. Představí 

se tu průmyslové i zemědělské fi rmy, podnikatelé, 

významné školy a  organizace regionu. V  sobotu 

21.  června ve 14 hodin projde městem také ne-

všední „výstavní“ průvod. 

NOVINKA: Naučná stezka Dívčí doly

Pětikilometrová naučná stezka je dílem Lesní sprá-

vy Choceň, proto také vede zajímavou lesní oblastí 

v bezprostřední blízkosti města. Symbolem stezky 

je dívka Zdislava z pověstí o tomto místě, která také 

provede návštěvníky všemi devíti zastaveními s les-

nicko-pedagogickou tematikou, doplněnou o „úko-

ly“, díky kterým se seznámíte s funkcemi lesa a jejich 

přínosy pro společnost, s přírodními procesy v lese 

a s dalšími zajímavostmi včetně místní historie.

Náš tip na váš výlet…

13. 4. Pašijové hry v  19.30 – starodávný biblic-

ký příběh sehrají členové Divadelního souboru 

Jirásek Choceň společně s  XIII. legií Gemina Au-

gusta ze skupiny historického šermu Roma Victor   

Legio XIII o. s. Litovel a dalšími účinkujícími. 

Choceň, stále něco nového 

Turistická sezona v Chrudimi začíná
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Přijměte pozvání 
na hrad Starý Jičín 
Na hradě Starý Jičín se do léta můžete těšit na 

spoustu zajímavých akcí. Mezi ně patří:

1. Pálení čarodějnic na hradním nádvoří 30. dubna

Uvidíte šermířské souboje, odhalení a  odchycení 

čarodějnic, mučení inkvizicí a nakonec upálení ča-

rodějnic na hranici.

2. Dětský den s Leontýnkou 7. června

Začátkem června můžete prožít zábavné odpoled-

ne se svými ratolestmi. Čeká na vás hledání pokla-

du, ježdění na koníčcích, hod podkovou a mnoho 

dalšího.

3. Noční výstup na hrad s pozorováním výcho-

du slunce 5. července

Akce s podtitulem „Přijď, kdy chceš, ale nezaspi…“.

Hrad Starý Jičín
742 31 Starý Jičín
mobil: +420 602 320 577
www.hradstaryjicin.cz

je český architekt Josef Pleskot. VI. energetická 

ústředna je dnes Malý svět techniky U6. Tento svět 

zahrnuje více než sto interaktivních exponátů, kte-

ré hravou formou vysvětlují vědu a techniku dětem 

i dospělým. V průběhu letošního roku se zpřístupní 

Science and Technology Center, který odhalí ta-

jemství moderních technologií. Nedaleko je také 

Landek Park, který nabízí největší expozici hornic-

tví v Česku. Všechny objekty zpřístupněné v rámci 

Dolní oblasti Vítkovic jsou světové unikáty. 

www.dolnivitkovice.cz
www.landekpark.cz
www.stcostrava.cz

Vznik tohoto areálu se datuje k  roku 1828. 

V  roce 2012 byl opět zpřístupněn návštěvníkům 

ve své transformované podobě. Všechny historic-

ky významné objekty zůstaly zachovány, ale slou-

ží k  jiným účelům než v minulosti. Z Vysoké pece 

č.  1 se stala naučná trasa, v  rámci které zažijete 

jízdu unikátním skipovým výtahem, adrenalinový 

pohled na Ostravu z výšky téměř 70 metrů, a také 

uvidíte jedinečné nitro vysoké pece. Bývalý plyno-

jem dnes slouží jako multifunkční aula Gong, která 

pojme až 2 000 návštěvníku. Přes den Gong slou-

ží k výuce studentů, k večeru se mění na kulturní 

centrum. Tvůrcem tohoto jedinečného objektu 

Dolní oblast Vítkovice
Dolní Vítkovice jsou světově unikátní areál v centru Ostravy. Dnes je tento ryze 
industriální komplex proměněn na kulturní a vzdělávací centrum, kam denně míří 
stovky návštěvníků z řad ostravských obyvatel i turistů ze všech koutů světa. 

 foto © Boris Renner
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Zábavné vzdělávání 
v Třebíči
Muzeum Vysočiny Třebíč 
– muzeum 21. století
Od konce roku 2013 je znovu otevřeno zrekon-

struované Muzeum Vysočiny Třebíč. 

Muzeum návštěvníky láká svými čtyřmi novými 

expozicemi, a  to mineralogickou, klášterní, zá-

meckou a muzejní. Všechny tyto expozice zahrnují 

nejen zajímavé exponáty a informace o přírodních 

a  historických poměrech na jihozápadní Moravě, 

ale také interaktivní prvky, které vás budou vzdě-

lávat zábavnou formou.

Otevírací doba zámku:

úterý–neděle: 9.00–12.00, 13.00–17.00

www.zamek-trebic.cz

Interaktivní expozice „Cesty časem“
Ve zrekonstruovaném křídle třebíčského zámku 

se nachází interaktivní expozice „Cesty časem“. 

Expozice nabízí poznání třebíčské historie a  his-

torických řemesel netradiční formou. Zaměřená je 

především na děti a mládež. Kromě individuálních 

návštěvníků přivítají v expozici také školní skupiny, 

pro které jsou připraveny speciální lektorské pro-

gramy. Všechny programy jsou obtížností uzpůso-

beny rozdílným věkovým skupinám kolektivů ma-

teřských, základních a středních škol.

Otevírací doba expozice: 

pondělí–pátek: 8.00–16.00

sobota, neděle: 10.00–16.00

www.visittrebic.eu

Přijeďte 12. dubna pojíst, popít, pokřtít nový sklep, 

vyzpovídat se z hříchů a nově dát průchod své ne-

řesti ve stylové kuřárně. To vše a ještě mnohem více 

v průběhu jediného večera! 

Vstupné je 800 Kč včetně vína, rautu, jiných lasko-

min a cimbálové muziky. Zaplaťte  prostřednictvím 

našeho e-shopu do 9. dubna 2014 a ušetřete 100 Kč! 

Pro účastníky v dobových kostýmech a maskách 

z období 1289–1920 (historičtí vinaři, měšťani, mniši, 

šlechtici, husité, nájezdníci, vojáci...) platí jednotná 

cena 400 Kč.

PROGRAM: 1. Sklep HLAVNÍHO MĚSTA VÍNA: 

moravský vinařský raut, cimbálová muzika, draž-

ba archivních vín; 2. Sklep VELKÁ KOLONÁDA: 

mistrovství v  exhibičním tahání vína z  koštýřů; 

3. Sklep MALÁ KOLONÁDA: ochutnávky z privát-

ních archivů; 4. Sklep MALÁ KOLONÁDA U KRBU: 

ochutnávka specialit Kitl; 5.  Sklep MALÉHO VI-

NAŘE: ochutnávka sladké Moravy,  snoubení vín 

s Čokorádkami; 6. Sklep VINAŘSTVÍ KAZÍK: de-

gustace vín malého vinaře; 7. Sklep MINORITŮ: 

ochutnávka zámecké kuchyně, sýrů a archivních vín; 

8. Sklep ZPOVĚDNA: beze svědků se vyzpovídejte 

ze svých hříchů; 9. Sklep FRANTIŠKÁNSKÝ: křest 

nově zrekonstruovaného sklepa, řízená degustace, 

snoubení vína a pokrmů, dražba archivních vín, sa-

brage netradičními předměty a zbraněmi; 10. Sklep 

PRESHAUS: ukázka sbírky cihel bývalé monarchie; 

11. Sklep STYLOVÁ KUŘÁRNA: ochutnávka dout-

níků, 12. Sklep DIANA: vinařská retrodiskotéka; 

13. Sklep HUBERT: losování vínem naplněné ar-

chivní kóje na jeden rok zdarma. 

www.vychodni-morava.cz

Po svých se naším krajem dejte 
a svébytnou krajinu si vychutnejte.

13 SKLEPŮ S PROGRAMY 
ANEB ZE STOLETÍ DO STOLETÍ
Zahajte letošní turistickou sezonu ve Valtickém Podzemí, 
TOP vinařském cíli České republiky 2012 a 2013, na akci 
13 SKLEPŮ S PROGRAMY aneb ZE STOLETÍ DO STOLETÍ. 

12. dubna
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Správné odpovědi a výherci

Tajenku křížovky a odpovědi 

na fotohádanku nám zašlete 

do 15. dubna 2014 na

adresu redakce nebo 

z www.kampocesku.cz. 

Dvakrát třem autorům 

správných odpovědí 

zašleme mapu věnovanou 

vydavatelstvím 

Kartografi e PRAHA.

a) město Slaný  b) město Svitavy  c) město Strakonice

Poznáte místo na fotografi i?

Soutěže za měsíc březen 2014
Celkem došlo 2 735 odpovědí, z toho 2 611 z internetu a 124 dopisů

Navštivte HEIPARK v Tošovicích – 
Když malí nevědí, velcí poradí…
otázka 1: c) kongresové centrum

otázka 2: b) 50 bodů

otázka 3: c) adrenalin 

otázka 4: a) 2

soutěžilo: čtenářů 239; správně 232; špatně 7

výherci: Marcela Janálová, Holešov; Gabriela Kallerová, Ostrava; Monika Karasová, Králův Dvůr; 

Antonie Novotná, Liberec; Anna Pytlíková, Holýšov; Jiří Koráb, Vyšehořovice; Jaroslav Korpáš, Stráž 

pod Ralskem; Filip Matuška, Vítkov; Zdeněk Šikula, Žďár nad Sázavou; Jiří Ševeček, Brušperk 

EDICE ČT
otázka: Jak se jmenuje kniha Arnošta Vašíčka a televizní trilogie z roku 2012?

odpověď: b) Ztracená brána

soutěžilo: 456 čtenářů; správně 448; špatně 8

výherci: Eva Greplová, Hřibojedy; Stanislava Hanáková, Šumperk; Jiří Kubále, Kolín

Česko všemi smysly – Jižní Čechy 
otázka: Kolik turistických průvodců vydalo vydavatelství a nakladatelství Soukup & David z nové 

edice „Česko všemi smysly“?

odpověď: b) 4

soutěžilo: 521 čtenářů; správně 481; špatně 40

výherci: Daniela Ostatková, Chvalčov; Barbora Sklenáková, Praha; Zdeněk Mouca, Třeboň

Mistři uměleckých řemesel 
otázka 1: b) 1328

otázka 2: a) 17. století

otázka 3: c) Itálii

otázka 4: a) Irska

soutěžilo: 164 čtenářů; správně 0; špatně 164

výherci: do redakce nedošla správná odpověď na tuto soutěžní otázku

Město Fulnek – Když malí nevědí, velcí poradí…
otázka 1: a) Milan Barbořík

otázka 2: b) Míša

otázka 3: c) Jan Amos Komenský

soutěžilo: čtenářů 480; správně 472; špatně 8

výherci: Ivana Horová, Litoměřice; Renáta Janečková, Frýdek-Místek; Jana Rybářová, Jičín; Ale-

xandra Hauzrová, Rumburk; Dana Truksová, Podolí; Andrea Tyrpeklová, Plasy; Josef Fusek, Valašská 

Bystřice; Timon McLean, Praha; Otto Nevěčný, Hradec Králové; Jaroslav Pernice, Blansko 

Nedělní škola řemesel Stránské 
otázka 1: b) briard

otázka 2: c) 3

otázka 3: b) akrobatika

soutěžilo: 98 čtenářů; správně 31; špatně 67

výherci: Milan Jíra, Hodkovice nad Mohelkou; Pavel Stolina, Tábor; Zdena Bučková, Letohrad; Dana 

Fašinová, Jihlava; Bohumil Zoufalý, Znojmo 

Křížovka
… vyhlídkovou plošinu

soutěžilo: 380 čtenářů; správně 369; špatně 11

výherci: Jana Wildová, Ústí nad Labem; Vladimír Foltýn, Praha; Rudolf Kolář, Bruntál

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografi i?

odpověď: c) Mnichovo Hradiště 

soutěžilo: 397 čtenářů; správně 271; špatně 126

výherci: Naďa Radiměřská, Olomoučany; Marie Šmejkalová, České Budějovice; MUDr. Pavel Hoff er, 

Pelhřimov

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali čtenáři z okolí distribučního místa Prahy. Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých odpovědí rozhodl, že prestižní certifi kát

Mazaní čtenáři
získává od redakce magazínu KAM po Českuza vydání březen 2014

Pražská informační službaArbesovo nám. 70/4, 150 00 Praha 5

Luděk Sládek
šéfr d k
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SCIENCE CENTER 

3D PLANETARIUM

LIBEREC

Zažijte vichřici poznání!

REC

3D planetárium

Kontroverzní Sexmisie

Ohromující experimenty


