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Noc kostelů

Miláčku, je květen, 
tomu neutečeš



Když malí nevědí, 
velcí poradí…
1. Vista, značka stavebnic, je na trhu 

od roku…

a) 1958

b) 1979

c) 2000

2. Jaký modul obsahuje stavebnice 

Seva City?

a) lunární modul

b) modul průtoku

c) zvukový modul

3. Stavebnice Disco je určena dětem od…

a) 3 let

b) 1 roku

c) 2 let

? 
Své odpovědi nám posílejte 

do 15. května na adresu redakce nebo 

z www.kampocesku.cz. Pro 10 autorů 

správných odpovědí máme připraveny 

stavebnice, jež do soutěže věnovala 

společnost Beneš a Lát, a. s. 

KKAAMM  pprroo  dděěttii
Duhová stavebnice 
pro holky a kluky
Jistě si každý pamatuje Vistu, značku stavebnic, díky kterým lze měnit 
velkolepé nápady v realitu, prostřednictvím modrých a bílých dílků 
stavebnice Seva. Tato stavebnice však není jedinou, Vista nabízí také 
stavebnici Blok, Seko, Disko nebo Mosaic.

stavět složitější modely díky jednodu-

chým a  malým dílkům. Naopak Disko 

je stavebnice určená pro děti od jedno-

ho roku, která učí koordinaci pohybů. 

O  řadě Mosaic vypovídá už její název, 

neboť je možné vytvářet mozaikové 

obrázky podle předlohy nebo vlastní 

fantazie.

Více než 1 100 dílků v  praktickém 

plastovém balení představuje jumbo 

balení stavebnice Seva, které tak zajiš-

ťuje snadný a rychlý úklid. Navíc se také 

vyrábí v různých barevných variantách 

– pro holky i kluky. Díky množství dílků 

si se stavebnicí vyhraje více dětí najed-

nou, a  společně tak mohou vytvářet 

stavby, které procvičují mozek a  pod-

porují motoriku. Stavebnice značky Vi-

sta jsou zkrátka to pravé pro děti.

Beneš a Lát, a. s.
Sutice 2, 512 01 Slaná u Semil
tel.: +420 267 227 464
e-mail: vista@benesalat.cz
www.vista.cz
G 

Za tu dobu, co se Seva vyrábí (již od 

roku 1979), prošla významnými změnami. 

Jednou z  nich byla také její barevnost, ne-

boť kromě základní řady stavebnice s bílými 

a  modrými dílky lze pořídit také Sevu pro 

dívky, kde převládá růžová a  fi alová, nebo 

Sevu Army s hnědými, šedými a khaki dílky. 

Naprostou novinkou se v loňském roce stala 

Seva CITY se zvukovým modulem napodo-

bujícím zvuky auta.

Další, neméně známou, je stavebnice 

Blok, která obsahuje čtvercové „ozubené“ 

dílky v  mnoha barevných variantách. Dále 

je zde stavebnice Seko, která umožňuje 
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Právě vyšlo

Milí čtenáři,
máme tu květen, 

pohany považovaný za 
měsíc plodnosti, od dob 
Máchy za čas lásky a jazy-
kem dneška jde o měsíc 
tvorby příštích lidských 
zdrojů. Doufejme jen, že 
ne nezaměstnaných. To 
by znamenalo, že nejvíc 
dětí se rodí na přelomu 
ledna a února. V praxi je 

tomu naštěstí jinak. Ať děláme co děláme, děti se 
rodí celoročně a vždycky je to holka nebo kluk. Snad 
jen se rodí dětí míň, často hodně zralým rodičům, 
v důsledku čehož ubývá babiček a dědečků, kteří se 
dočkají vnoučků.  

To také ovlivňuje náš potenciál promluvit do 
světových statistik. Představme si, že by se popu-
lace Země zredukovala do jedné vesnice o 100 li-
dech. Potom by při zachování proporcionality bylo 
59 Asiatů, 21 Evropanů, 12 ze Severní a Jižní Ameriky 
a 8 Afričanů. Z toho by bylo 52 žen, 48 mužů, 30 bě-
lochů a 70 ostatních, stejně jako by bylo 30 křesťanů 
a 70 jinověrců. Přibližně 89 by bylo heterosexuálů 
a 11 homosexuálů. Pouhých 6 by vlastnilo celých 
59 % z celkového bohatství vesnice a pocházeli by 
ze Severní Ameriky. Vedle toho by 80 lidí žilo v nelid-
ských podmínkách, 70 by neumělo číst, 50 by trpě-
lo podvýživou a jen 1 člověk by měl vysokoškolské 
vzdělání, stejně jako 1 by vlastnil počítač. Neznáme 
nebezpečí války, věznění, týrání či podvýživu, tím 
pádem máme více štěstí než 500 milionů lidí světa. 
Můžeme chodit do kostela, aniž by nás ponižovali, 
zatýkali, týrali či zabili, máme se líp než 3 miliardy lidí 
světa. Máme ve skříni šaty, v lednici jídlo, střechu nad 
hlavou a postel na spaní, jsme bohatší než 75 % svě-
tové populace. Máme peníze na účtu i v peněžence, 
drobné v kapse, patříme tedy mezi 8 % nejbohatších 
lidí světa. Pokud čtete tyto řádky, nepatříte ke 2 mili-
ardám negramotných lidí světa. 

Ale dost bylo pesimismu. Navrhuji vydat se 
v květnu cestou „májovců“, kdy budeme mít na výběr 
dokonce ze dvou možností. Buď jít ve stopách čes-
kých básníků a prozaiků navazujících na odkaz Má-
chův, Borovského a Erbenův, tedy vydat se na výlet za 
romantickými zážitky. Nebo jít ve stopách Karla Máje 
a vydat se na výlet za poznáním a dobrodružstvím. 
Obě cesty jsou správné a navíc, když je prozkoumáte 
obě, nic se nestane. Naopak, tipů na výlety v květnu 
jsme vám připravili, co jen vaše hrdlo ráčí, a je pouze 
na vás, jak s nimi naložíte.. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

ročník V., vydání duben 2011

Turistický magazín ročník IV., květen–září 2014
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Dobrý den, v  dubnovém čísle magazínu KAM po 

Česku jsem se dočetl, že pan Jiří Čechlovský vlastní 

kompletní archiv KAMů. Mohu vás potěšit, že i  já 

mám kompletní archiv vašeho magazínu, tedy vy-

dání v  českém jazyce včetně dvou KAM Speciálů. 

Mám i několik vydání v jiných jazykových mutacích 

– OPEN a EYE. 

Bruno Fischer, Karlovy Vary

Jak jsem napsal již v  případě pana Čechlovského, 

nepokládal jsem to vůbec za možné, ale mýliti se je 

lidské. Moc děkujeme za Vaši zprávu i přízeň.

Jmenuji se Leonard Schossler a  žiji v  USA. Když 

jsem prohlížel vaše webové stránky, všiml jsem si 

jména Schossler (starosta). To pro mě byla skvělá 

zpráva, protože jsem hledal mé předky, kteří přišli 

do USA z oblasti Opavy v 19. století. Mohl byste mi 

dát kontakt na někoho, kdo by mi pověděl víc? 

Len Schossler, Burke, USA

Děkuji Vám za dopis, pane Schosslere, Vaši žádost 

jsem postoupil Zemskému archivu v Opavě, matriční 

agendě. Věřím, že budete mít štěstí.

Píšete o  Loretě a  kapucínském klášteru – měla 

jsem to štěstí, že Loretu jsem již několikrát navští-

vila a začátkem letošního roku jsem se společností 

Aloise Jiráska navštívila kapucínský klášter a  Pro-

vinční kapucínskou knihovnu. Líbí se mi: Nechte 

i Vy knihu cestovat! Ani ta becherovka není k zaho-

zení… musí se ochutnat! A  naposled: Kdo tu ne-

byl, netuší… Ale tuším, že jsem tu byla… chce to 

jen si některé cesty připomenout, případně znovu 

prošlápnout a zapátrat v paměti… Tak se mějte po-

hodově o Velikonocích a ať nám všem svítí při tom 

koledování sluníčko! 

Miloslava Lajksnerová, Kolín 

Děkuji za krásné psaní a přeji Vám klidné Velikonoce, 

sluníčko i veselou mysl. 

Dobrý den z  Liberce, moc zdravíme do redakce 

KAMu…, posíláme ještě něco pro pana šéfredak-

tora: Všimli jsme si, že se u  úvodníku objevují fo-

tografi e „krajiny s nohama“. Už jsme si o tom doma 

mockrát povídali, že má pan šéfredaktor podobný 

pohled na svět jako naše Adélka, která vždy do sé-

rie fotografi í z výletu nebo dovolené zařadí „fotky 

s nohama“. Přejeme všem v redakci slunečné a po-

hodové velikonoční svátky. 

Adélka a Martina Pokorné, Liberec

Děkuji Adélce za inspirativní snímky, které, a  vím to 

jistě, najdou nejednoho následovatele. Více o Adélce 

a jejích snímcích ze života najdete na str. 8. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

Jošt Moravský (1351–1411) byl moravský mar-

krabě z dynastie Lucemburků, braniborský kurfi řt 

a  syn markraběte Jana Jindřicha Lucemburského, 

mladšího bratra Karla IV. Byl schopným i  obrat-

ným politikem. Ctižádostivě toužil po moci a spo-

lu se svými bratry cíleně zasahoval do záležitostí 

českého království, kterému vládl jeho bratranec 

Václav IV. Není divu, kdyby se Karlu IV. nenarodil 

syn, stal by se Jošt českým králem. Současníky byl 

považován za nejschopnějšího člena lucemburské 

dynastie. Byl vzdělaný, rád četl, knihy si dokonce 

půjčoval od Jana Husa. Podařilo se mu obnovit br-

něnskou mincovnu a po celou dobu vlády razil své 

vlastní mince.

Václav IV. byl naopak nerozhodný, nesamo-

statný a závislý na druhých. Raději než vladařským 

povinnostem se oddával lovu, zábavám a pitkám. 

Obklopoval se hrstkou oblíbenců a nedbal na rady 

šlechty. Panská jednota se začala formovat na jaře 

roku 1394 a po spojení s moravským markrabětem 

Joštem 8. května 1394 Václava zajali a uvěznili na 

Pražském hradě. Václava vysvobodil jeho bratr Jan 

Zhořelecký, ale spory se šlechtou pokračovaly. Král 

byl nucen podepsat podmínky, které mu panská 

jednota předložila. Kdo ví, jak by to u nás vypada-

lo, kdyby se místo Václava stal králem Jošt. Možná 

by Husa ochránil před koncilem, možná by se stal 

králem Svaté říše římské, možná by bylo hlavním 

městem Brno, možná by bylo všechno jinak.

Drahomíra Samková

Uvězněný král 
Králi Václavu IV. (1361–1419), 
oblíbenému synovi Karla IV., to 
s vládnutím moc nešlo. Spory se 
šlechtou vyústily ke vzniku panské 
jednoty, která krále na jaře roku 1394 
zajala a uvěznila. Příznačné je, že v čele 
vzbouřenců stál moravský markrabě 
Jošt Lucemburský.

sinky. Pro zvýšení trvanlivosti 

a k ochucení se přidával rozma-

rýn či tymián. Nápoj byl kalný, 

obsahoval bílkoviny a  sachari-

dy, proto také představoval vý-

znamnou složku výživy chudých 

zemědělců, ale i  šlechty. Ob-

chodníci z  Flander a  Holandska 

začali v  15. století používat při 

výrobě piva chmel, který dodal 

pivu příjemnou hořkost. Nejvíce 

zlepšili celý výrobní proces, teď 

pozor, ve středověku mniši ev-

ropských klášterů, kteří zavedli 

široké užívání chmele. Mnohem později L. Pasteur 

zjištěním, že jsou kvasinky živé organismy, otevřel 

cestu pro řízení přeměny sacharidů na alkohol. 

U nás je od roku 2008 název „české pivo“ chráněn 

jako zeměpisné označení a  nejstarším pivovarem 

je břevnovský klášterní pivovar, jenž byl založen 

roku 993.  -mak-

Pivo je staroslověnské slovo, 

které označovalo „nápoj nej-

obyčejnější a  nejrozšířenější“. 

Za jeho kolébku je považován 

starověký Sumer a  Mezopotá-

mie, asi 7 000 let př. n. l. Výroba 

piva je popsána na kamenných 

tabulkách z Babylonu (6 000 let 

př. n. l.), nalezených v roce 1981. 

Pivo bylo známo i ve staré Číně 

nebo v  Americe, kde se namís-

to ječmene používala kukuřice. 

Ječmen, hlavní surovina při vý-

robě piva, existoval již 3 000 let 

př.  n.  l. V  chladnějších podmínkách se mu dařilo 

lépe než vinné révě, proto pivo padlo na úrodnou 

půdu zejména v severní oblasti Německa a Anglie, 

kde nahradilo víno. V Novém světě pak představo-

valo jednu z  hlavních složek potravy prvních při-

stěhovalců z  Evropy. Do roku 1400 tvořily hlavní 

složky lehkého piva slad z  ječmene, voda a  kva-

V pivu jsme stále první 
Naším národním nápojem je pivo, v jehož konzumaci jsme mistři, nad které na 
světě není, ročně vypijeme 160 litrů na hlavu. Jeho výroba je však proces složitý, 
že až zaráží, co vedlo kdysi kdesi někoho k tomu, aby vymyslel právě pivo. Přesto 
se tak stalo, a proto si dnes můžeme v klidu večer sednout se sklenkou dobře 
vychlazeného piva.

www.kampocesku.cz   2
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Již roku 1774 totiž nechala vydat Všeobecný 

školní řad, který rodiče vyzýval k tomu, aby své rato-

lesti ve věku od šesti do dvanácti let posílali do školy. 

Zákonná povinnost tímto řádem stanovena nebyla, 

a to z mnoha praktických důvodů. Jednak nebylo 

dost škol pro všechny 

děti, jednak se nedostá-

valo dobrých kantorů. 

Vyhlášením Všeobec-

ného školního řádu se 

podstatným způsobem 

změnil charakter tehdej-

šího školství v celé mo-

narchii. Systém školství 

byl do této doby značně 

selektivní a upřednost-

ňoval vyšší stupně jako 

gymnázia a  univerzity. 

Základem reformy bylo 

vybudování škol ve 

všech farních obcích. 

Jeho vydáním byl také 

poprvé v historii projeven zájem státu na vzdělávání 

všech vrstev obyvatelstva. Pár let poté nechal císař 

František I. povinnou školní docházku zavést. Dal to-

tiž při svém rozhodování na manželku Marii, vnučku 

Marie Terezie.  Marie Kulinkovská

KAM na výlet s:
Janem Křížem

 Mladá Marie Terezie Císařovna po smrti svého muže nosila 

už jen černou barvu.

Jako Danny Zuko v muzikálu Pomáda

Jan Kříž se narodil 

19. 9. 1985 v  Liberci, 

ale vyrůstal v  Českých 

Budějovicích. V  Brně 

vystudoval Střední 

školu uměleckých ře-

mesel. Několik let se 

věnoval závodně latin-

skoamerickým tancům 

a později street dance. 

V  Brně po absolvování 

střední školy pokra-

čoval studiem scéno-

grafi e na JAMU, které 

dokončil na pražské 

DAMU. Jeho profesním těžištěm je Praha. Zde 

ztvárnil hlavní role například v muzikálech Pomá-

da (Cena Thálie 2012 za roli Dannyho Zuka), Robin 

Hood, Mauglí, Osmý světadíl, Děti ráje, Johanka 

z  Arku, Touha, Kladivo na čarodějnice nebo Jack 

Rozparovač a nejnověji se připravuje na roli Tony-

ho Manera v chystané inscenaci muzikálu Horečka 

sobotní noci. A  tady je jeho pozvánka na místa, 

která má rád.

Protože jsem vyrůstal v  jižních Čechách, mám 

vztah ke spoustě míst na jihu a  rád se tam vracím. 

Miluji Český Krumlov, kde bych doporučil v létě si ho 

jednak projet po Vltavě na kánoi a  zároveň osobně 

navštívit otáčivé hlediště, které je jak světovou rari-

tou, tak jedinečným divadelním zážitkem. V létě jsem 

tam strávil několik krásných dní při hostování v muzi-

kálu Divotvorný hrnec a už se tam zase těším. Dalším 

mým zamilovaným místem je Šumava. Jezdívám do 

Churáňova do malého hotelu mých přátel. Houbaře-

ní, procházky, nádherná příroda a navíc fantastická 

domácí kuchyně. Další místo, které si mě získalo, je 

Loket. Několikrát jsme tam v letním divadelním amfi -

teátru hostovali s muzikály Divadla Kalich. Když jsem 

tam přijel poprvé, kamarád mi řekl, že jde o  takový 

malý Krumlov, a měl pravdu. Malé starobylé městeč-

ko, ale malebné, na skále, pod kterou teče řeka, a u ní 

pod osvětleným hradem hrajete divadlo. Zkrátka 

nádhera!

Děkuji Vám za milé pozvání na zajímavá mís-

ta naší překrásné země. Přeji Vám hodně úspěchů 

a další krásné muzikálové role. 

Marcela Kohoutová

né osoby hlásil purkmistr úředníkům místní vrch-

nosti. Lapení chudáci byli umístěni ve zvláštních 

sběrných táborech, kde byli podle místa narození 

tříděni a odesíláni do svých bydlišť. Při první vizi-

taci bylo v  českých zemích chyceno na dva tisíce 

podobných existencí.  -mirea-

Na bídu byl podle 

tehdejších mocných 

jediný lék – práce. Kdo 

v minulosti nepracoval, 

žil v  bídě. Letos tomu 

bude 290 let, co v květ-

nu 1724 nařídila vídeň-

ská vláda konání tak-

zvaných pravidelných 

generálních vizitací, při 

nichž byli tuláci, žeb-

ráci a  cikáni chytáni. 

Vedle strategie, hlav-

ně co se týče časů, ve 

kterých měly být zátahy prováděny, obsahovala 

vrchnostenská nařízení také soupis „podezřelých 

míst“, kde se mohly hledané osoby nacházet. Cílem 

namátkových vizitací se tak staly zejména zájezdní 

hospody, herberky, na samotách stojící mlýny, vče-

líny a ovčírny, které nabízely dobré útočiště. Chyce-

Války proti chudobě
Žebráci a tuláci byli vždy na samém okraji společnosti. Dodnes má většina z nás 
k podobným existencím spíše odtažitý postoj a nejinak tomu bylo v minulosti. 
Samou spodinu vesnické společnosti tvořili žebráci a tuláci, lidé, kteří neměli 
střechu nad hlavou, kteří byli živi z milodarů ostatních. Žebrák byl považován za 
přítěž společnosti, se kterou je třeba něco dělat. Proto se také vyhlašovaly „války 
proti bídě“. 

Zpátky do školy!
Zvonění, vztyk, sednout, učení-mučení, přestávka. Tento koloběh si pamatuje 
každý z dob svého mládí. Navíc je tento rytmus života (prosím nezaměňovat) pro 
šestileté dítě prvním setkáním s povinností. Netuší však, že za ním do jisté míry 
stojí Marie Terezie, císařovna z rodu Habsburků.

Hrad Loket

www.kampocesku.cz   3
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Historia 
magistra vitae

Prvním dělnickým časopisem v mocnářství byl 

Hlásník, založený doktorem Kampelíkem. Na tento 

vpravdě jepičí pokus, časopis vyšel pouze jednou, 

zareagoval právník a  ekonom František Ladislav 

Chleborád, který začal vydávat časopis Dělník. Zce-

la ale odmítal politickou angažovanost dělnictva. 

Mimochodem, věděli jste, že byl také vydavatelem 

časopisů Včela a  Jednota, jejichž jména po roce 

1948 nesla lidová spotřební družstva 

– konzumy, dnes COOP? Chleborá-

dova opozice proto v  květnu 1869, 

přesně před 145 lety, zakládá nový 

dělnický časopis – Český dělník. Ten 

oponuje Chleborádovým snahám, 

aby se dělnictvo drželo „svého kopy-

ta“ a nedbalo politiky. S historií děl-

nických novin a časopisů je spojeno 

jméno Josefa Baráka, jenž sehrál 

svou roli i při vzniku Dělnických listů. V Dělnických 

listech jsou již patrné známky sociálnědemokratic-

kého hnutí. Barák požadoval rovnoprávnost děl-

níků v politickém životě, což ale bylo v rozporu se 

smýšlením některých socialistů ve vydavatelském 

sboru časopisu. To byl také důvod, proč se Barák 

práce v redakci po čase vzdal.

Hedvika Koubková

le, aby měli na prstýnky. Pod-

poroval sirotčince a fi nancoval 

stavbu české školy v německé 

Lužici. Za okupace se v  roce 

1943 zapojil do odboje a také 

fi nančně pomáhal postiženým 

rodinám. V  roce 1944 byl za-

tčen gestapem a vězněn devět 

měsíců. Za tu dobu zhubl o 40 

kg a měl být transportován do 

Mauthausenu. Manželka ale 

uplatila svými šperky gestapá-

ky, a tak byl propuštěn.

Po válce jako sedmdesá-

tiletý opět veřejně vystupoval 

a výtěžky ze zápasů šly na dobročinné účely. V roce 

1947 zemřela jeho žena a  on zůstal bezdětným 

vdovcem. O  skromný důchod žádal několik let, 

a  tak aby přežil, prodával své trofeje. Jen chabou 

náplastí mu byl rok 1956, kdy byl jmenován zaslou-

žilým mistrem sportu. Z titulu se ale dlouho nera-

doval, zemřel 6. dubna 1957 v Litovli.

-mak-

Legendami opředený zá-

pasník v  řeckořímském zápa-

se se narodil 18. května 1879 

v  Křečhoři u  Kolína. Vyučil se 

kovářem, ale nakonec skončil 

u  řezničiny. Ačkoliv byl už od 

začátku v  zápasení úspěšný, 

jeho život ani zdaleka nepři-

pomínal nic ze života dnešních 

sportovců. Na závody jezdil za 

své a  k  nelibosti řeznického 

mistra, u  kterého pracoval. 

Přesto šířil slávu českého spor-

tu po celém světě. Při zápase 

v New Yorku ho sledovalo přes 

třicet tisíc diváků a titul mistra světa vybojoval i ve 

svých padesáti letech. V dobách největší slávy byl 

miláčkem žen, snad proto v roce 1904 vznikla jeho 

slavná fotografi e, jako hold mužské kráse. 

Značnou část života prožil v Litovli, kde se také 

oženil s  Miroslavou Ellederovou, dcerou sládka 

místního pivovaru. V těžkých dobách světové války 

rozdával chudým novomanželům své zlaté medai-

květen 1099

V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co pře-

myslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem 

na Moravu, vojensky ji obsadil a svěřil do správy 

svého bratra Bořivoje. Mimo jiné byl také obsazen 

hrad Podivín, který Břetislav II. nechal přestavět 

a předal jej pražskému biskupu Heřmanovi. 

5. květen 1344

Se založením pražského arcibiskupství v roce 1344 

souvisí i výročí, které si připomínáme začátkem květ-

na. 5. května roku 1344 totiž papež Klement IV. udělil 

papežskou bulou vydanou v Avignonu pražským 

arcibiskupům právo korunovat českého krále. 

Tímto právem byla zrušena závislost českého státu 

na římské říši.

květen 1384

V tento rok se dostal do sporu pražský arcibiskup 

Jan z Jenštejna s Prokopem a Janem Soběslavem. 

Spor vyvrcholil až církevní klatbou na Jana Soběsla-

va moravskými Lucemburky. Jan z Jenštejna byl jed-

nou nejvýznamnějších osobností nejen duchovního 

světa, ale tehdejších Čech vůbec. 

8. květen 1429

Johanka z Arku vjela 8. května 1429 s vojskem do 

osvobozeného Orléansu. Byla rozhodnuta pokra-

čovat v boji až do vyhnání Angličanů ze země. Je 

také znám její dopis českým husitům, ve kterém jim 

vyčítá, že podlehli „bezbožným a nedovoleným po-

věrám“, ničí a zabíjejí, a dokonce jim hrozí možností 

osobního zákroku.

6. květen 1434

Rozkol mezi husity vyvrcholil během jara 1434. 

Husité se rozdělili do dvou bloků. Byla vytvořena 

tzv. panská jednota. Tato koalice ovládla počátkem 

května roku 1434 Prahu, z hlavního města odešli 

radikálové, kteří prchli do neúspěšně obléhané Plz-

ně. Obě strany se nakonec střetly v památné bitvě 

u Lipan 30. května 1434. 

3. květen 1494

Kryštof Kolumbus (asi 31. října 1451 – 20. května 

1506) toho dne poprvé uviděl zemi, jež byla později 

nazvána Jamajka. Kolumbus ale Jamajku pojmeno-

val Santiago. Prozkoumal jižní pobřeží Kuby a stále 

věřil, že je to čínská pevnina, i když byl zklamán, že 

nikde nevidí džunky. Vůbec netušil, že objevil nový 

světadíl – Ameriku.

2. květen 1519

Zemřela jedna z největších renesančních osobností, 

génius mezi malíři – Leonardo da Vinci (15. dubna 

1452 – 2. května 1519). Byl to nejen světoznámý 

malíř, ale i sochař, architekt, přírodovědec, hudeb-

ník, spisovatel, vynálezce a konstruktér. Jako vyná-

lezce předběhl svou dobu, jeho věci se realizovaly 

až v 19. a 20. století. 

Počátky dělnického hnutí
Dělnická třída představovala vždy početnou sociální 
skupinu. Zejména koncem 60. let 19. století došlo v českých 
zemích i v Rakousku k jejímu velkému rozmachu, do té 
doby nevídanému. S jejím rozvojem přichází nové sociální, 
kulturní a politické problémy. České dělnictvo se sdružuje, 
vznikají různá hnutí a odbory, které jsou podporovány 
básníky, spisovateli, učenci i tiskem. Přitom dělnické noviny 
a časopisy se často lišily představou o svém poslání.

Nebál se ani nacistů
Před 135 lety se narodil jeden z našich nejslavnějších zápasníků – Gustav 
Frištenský. Za svou kariéru vyhrál téměř deset tisíc zápasů. Přitom první 
podstoupil už v devatenácti letech a poslední ve dvaasedmdesáti – oba vyhrál. 

Josef Barák

 (26. 1. 1833 – 15. 11. 1883), 

kresba Jan Vilímek

www.kampocesku.cz   4

KAM to vidí



fo
to

 ©
 W

ik
ip

ed
ie

Historia 
magistra vitae

 fo
to

 ©
 S

OG
A,

 W
ik

ip
ed

ie

Od roku 1919 byl členem Spolku výtvarných 

umělců Mánes, v  letech 1921–1924 členství pře-

rušil a  stal se členem Umělecké besedy, ze které 

v  roce 1924 odešel kvůli názorovým neshodám. 

V  roce 1925 založil spolu s  Karlem Holanem, Mi-

loslavem Holým a  Karlem Ko-

trbou skupinu Ho Ho Ko Ko, 

která přijala název Sociální 

skupina. Ze Spolku výtvarných 

umělců Mánes byl v roce 1930 

vyloučen, v roce 1947 mu bylo 

členství vráceno a  v  roce 1956 

byl spolek násilně rozpuštěn. 

V padesátých letech žil v izolaci 

a do roku 1958 nesměl vystavo-

vat. Hodně a rád cestoval, pod-

nikl studijní cesty do Francie, 

Belgie, Německa, Nizozemska 

a  Jugoslávie. Jeho dílo bylo ze 

začátku ovlivněno fauvismem a  expresionismem. 

Ve dvacátých letech se nechává inspirovat geo-

metrizujícím kubismem, poté i  novoklasicismem. 

V  jeho pozdější tvorbě se začala objevovat i  ne-

fi gurativní témata, přiklání se též k  surrealismu. 

Jeho grafi cké práce a  ilustrace 

většinou zobrazují sociální a  in-

timní témata. První samostat-

nou výstavu měl již v roce 1927 

v pražském Rudolfi nu. Za života 

získal řadu ocenění, např. stříbr-

nou medaili na Světové výsta-

vě v Paříži v roce 1937, a v roce 

1965 byl jmenován zasloužilým 

umělcem. Zemřel 14. ledna 1970 

v Praze. Zajímavostí je, že syno-

vé jeho vnuka Petra Kotíka jsou 

prapravnuci T. G. Masaryka. 

-abra-

Gabčík a Valčík, mělo být na jeho popud převezeno 

okamžitě na jiné místo. Nestalo se, úkryt byl prozra-

zen a po sedmihodinovém boji s 800 nacisty byli 

členové výsadku zabiti nebo spáchali sebevraždu 

poslední kulkou. Den poté se rozhodl Gorazd vydat 

úřadům. Ve čtvrtek 25. června 1942 byl v pět hodin 

ráno zatčen v Horních Počernicích, převezen do 

Petschkova paláce, 3. září 1942 odsouzen k trestu 

smrti a 4. září 1942 ve 14.35 popraven na Kobyliské 

střelnici. Českopravoslavná obec srbská byla roz-

puštěna, majetek zkonfi skován, chrámy zapečetěny, 

bohoslužby zakázány. Zároveň bylo popraveno 12 

jejích představitelů a duchovní byli deportováni 

na nucené práce do Německa. Tak skončilo jedna-

dvacetileté období Gorazdovy mise, jež bylo stejně 

dlouhé jako mise Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. 

Svatořečení Gorazda II. v Československu proběhlo 

4.–6. září 1987 v Olomouci a 28. října 1997 mu byl 

in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka I. třídy.

Alois Rula

Prošel řadou katolických škol, v  letech 

1898–1902 vystudoval bohosloveckou fakultu 

v Olomouci a po vysvěcení působil v Karlovicích na 

Bruntálsku a Brumovicích na Opavsku.  Při studiu 

životů svatého Cyrila a Metoděje a jejich žáků po-

znal právě Gorazda, jehož jméno přijal při svěcení 

na biskupa v Bělehradě 25. září 1921. Poté co proti 

pravoslaví v ČSR vystoupili římští katolíci, protestanti 

i socialistické politické strany se stranou lidovou, 

vláda neudělila Gorazdovi státní souhlas s výkonem 

biskupské funkce. V roce 1923 byl vyzván, aby církev 

opustil i se svými stoupenci. Odmítl nabídku vrátit 

se do římskokatolické církve, naopak pokračoval 

v organizování církevních obcí na Moravě, kde bylo 

mezi lety 1928–1942 postaveno 14 chrámů. Po aten-

tátu na Heydricha (27. 5. 1942) ukrývala pravoslav-

ná církev výsadkáře v chrámu sv. Cyrila a Metoděje 

v pražské Resslově ulici. Gorazd se o tom ale do-

zvěděl až v den vyhlazení Lidic, večer 11. června 

1942. Sedm výsadkářů, mezi nimi i atentátníci Kubiš, 

1. květen 1609

Začátkem května roku 1609 svolali protestantští 

stavové na Novoměstskou radnici v Praze nelegál-

ní český sněm. Jeho cílem bylo přimět Rudolfa II. 

k vydání Majestátu, který by zaručoval náboženské 

svobody. Příští vůdce stavovského odboje Jindřich 

Matyáš Thurn se nechal slyšet, že doba řečí pomi-

nula a že je třeba přistoupit k činům. 

18. květen 1624

V polovině května roku 1624 byl vydán císařský 

patent, kterým se v Čechách povolovalo pouze ka-

tolické náboženství a jenž nařizoval, aby nekatoličtí 

duchovní byli vypovězeni z Čech. Byla jim stanovena 

šestinedělní lhůta na vystěhování ze země pod po-

hrůžkou smrti. Na podzim téhož roku pak vychází 

totožný patent i pro Moravu.

květen 1774

Nejstarší dochovaná zmínka o zubních protézách 

pochází od Etrusků, kteří vyráběli zubní náhrady již 

kolem roku 700 př. n. l. Revoluci v zubních protézách 

odstartoval až německý lékař Philip Pfaff  použitím 

sádrových otisků chrupu. Další vývoj zubních ná-

hrad pak úspěšně pokračoval v roce 1774 vynale-

zením porcelánových zubů.

21. květen 1809

Před 205 lety rakouská armáda a vojáci dobrovolnic-

kých pluků překročili česko-saskou hranici (sasko-

-vestfálský vpád). I když si saský král na mírových 

jednáních nárokoval severozápadní pohraničí Čech 

od Chebu přes Ústí nad Labem až po Liberec, nako-

nec Sasko získalo pouze české historické enklávy. 

6. květen 1824

Ve Stavovském divadle v Praze se začala pravidelně 

hrát česká představení. Budovu dal postavit hrabě 

František Antonín Nostic-Rieneck, který chtěl uvádět 

v divadle pouze německou činohru a italskou operu. 

Brzy však byl repertoár rozšířen i o českou produkci. 

Měla zde premiéru i první česká opera Dráteník od 

F. Škroupa.

22. květen 1859

Teprve ve 2. polovině 19. století byla založena Jed-

nota, která byla pověřena dostavbou Chrámu 

sv. Víta. Jednota opravila původní části novogotické 

katedrály. Činnost hnutí pro dostavbu byla původně 

přerušena občanskou válkou v roce 1419 a podařilo 

se ji obnovit až v roce 1859. 

12. květen 1884

Toho dne zemřel Bedřich Smetana (2. března 1824 

– 12. května 1884), významný český hudební sklada-

tel období romantismu. Nezlomila ho ani hluchota, 

dál komponoval opery a dokončil i cyklus Má vlast. 

Pak se ale jeho zdravotní stav náhle zhoršil a musel 

být převezen do Prahy do ústavu pro duševně choré, 

kde nakonec umírá.

Pravoslav Kotík – malíř a grafi k
Český malíř, grafi k, ilustrátor a pedagog se narodil 1. července 
1889 ve Slabcích u Rakovníka, ještě ve starém mocnářství. 
Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u profesorů 
Emanuela Dítěte, Karla Vítězslava Maška a Jakuba Schikanedera 
a poté působil jako učitel na středních školách (1913–1939). 
V roce 1919 onemocněl tuberkulózou, ale naštěstí pro něho 
i budoucí generace se vyléčil.

Cyrilometodějská mise 
Letos je tomu 135 let, co se v Hrubé Vrbce narodil 
Matěj Pavlík (*26. 5. 1879). Původně katolický kněz, 
který konvertoval k pravoslavné církvi, kde byl velkým 
propagátorem cyrilometodějské tradice. Přijal jméno 
Gorazd II. a za pomoc atentátníkům na Heydricha byl zatčen, 
mučen a popraven nacisty. 

Harlekýn a Kolombína

KAM to vidí
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Karel Hynek Mácha 

(1810–1836) zemřel 

náhle 6. listopadu 1836 v Litoměřicích, údajně na 

rychlou choleru, kterou zřejmě dostal po požití 

infi kované vody, když pomáhal hasit požár. V plá-

novaný den svatby s milovanou Eleonorou Šomko-

vou (Lori) 8. května měl tento mistr romantického 

básnictví pohřeb. O  převozu Máchových ostatků 

z Litoměřic bylo rozhodnuto na podzim roku 1938. 

Básník neměl zůstat na území Němci zabraných 

Sudet. Máchovy ostatky byly po mnichovském dik-

tátu 1. října 1938 urychleně exhumovány, doslova 

pár hodin před příchodem německé armády do 

města. Pozůstatky básníka byly narychlo posbírány 

do papírového pytle a až po příjezdu auta pražské-

ho pohřebního ústavu byly uloženy do rakve. Sou-

časně byl za pomoci zbytku vojáků české posádky 

naložen i náhrobek z roku 1846 od pražského so-

chaře Františka Linna, který dnes můžete vidět na 

Vyšehradě. Kolem šesté večerní opouštěl básník 

po 100 letech město, kde byl pohřben. Rakev byla 

v Praze nejprve vystavena v Pantheonu Národního 

muzea a  7. května se konal slavný druhý pohřeb. 

Milovaného autora Máje doprovázel na Vyšehrad 

desetitisícový průvod, který tak vyjadřoval svou 

národní hrdost. Z  chórové kaple vyšehradského 

chrámu nesl rakev s Máchovými ostatky jako první 

vpředu básník František Halas. Nad hrobem pro-

nesli proslov významné osobnosti jako generál 

Rudolf Medek nebo básník Josef Hora. Pohřeb se 

tak změnil na mohutnou národní manifestaci proti 

německé okupaci.  -mak-

v oblasti astronomie. Přestože 

získal francouzské občanství, 

nepřestal se považovat za Slo-

váka. Jako stoupenec myšlenek 

Tomáše Garrigua Masaryka byl 

spolu s ním a Edvardem Bene-

šem považován za zakladate-

le Československé republiky. 

V roce 1916 založili v Paříži Čes-

koslovenskou národní radu, vr-

cholný orgán československé-

ho odboje v zahraničí. Plánem 

Československé národní rady 

bylo vytvořit československou 

armádu ze zajatých rakousko-

-uherských vojáků. V USA byl 

díky úspěšným diplomatickým 

krokům vytvořen dekret o vytvoření Československé 

armády ve Francii, kde si Štefánik vysloužil hodnost 

generála. 

-mat-

Jakmile dokončil studia 

na gymnáziu, odešel do Prahy, 

kde získal titul doktora fi lozo-

fi e. V Praze také navázal kon-

takty se slovenskou studující 

mládeží, která se sdružovala 

ve spolku Detvan. Štefánik jí 

nějaký čas dokonce předse-

dal. Působil také jako redaktor 

v časopise Hlas, psal pravidelné 

úvodníky o slovenské kultuře a politice. Cílem bylo 

informovat českou veřejnost o poměrech na Sloven-

sku. Počátkem 20. století byl Štefánik ve Francii, kde 

se mu otevřely široké možnosti vědeckého bádání 

28. květen 1884

Narodil se Edvard Beneš, druhý československý 

prezident (zemřel 3. září 1948). Ve funkci byl v le-

tech 1938–1948, v období 1940–1945 jako prezident 

v exilu, úřadujícím prezidentem byl opět od roku 

1945 až do únorového puče 1948. Byl jedním z vůd-

ců prvního čsl. odboje a hlavním představitelem čsl. 

odboje během 2. světové války.

31. květen 1884

Byl zahájen provoz parní tramvaje v Brně, která 

tak nahradila koněspřežnou tramvaj, jež zde jezdila 

v letech 1869–1880. Druhá etapa brněnské parní 

tramvaje je datována do let 1943–1947. Poprvé se 

však parní tramvajová lokomotiva objevila v Brně již 

v červenci roku 1879, ale po ujetí krátké vzdálenosti 

tramvaj vykolejila.

14. květen 1894

V Humpolci se narodil režisér, divadelní teoretik, pře-

kladatel a pedagog Jindřich Honzl, který byl urču-

jící osobností levicového proudu naší meziválečné 

avantgardy. V roce 1926 s Jiřím Frejkou a E. F. Bu-

rianem založili Osvobozené divadlo. Po příchodu 

Jiřího Voskovce a Jana Wericha pak režíroval všechny 

jejich hry. 

18. květen 1899

Byl ustaven Český výbor pro hry olympijské J. Gu-

them-Jarkovským a jeho spolupracovníky. V roce 

1919 změnil název na Československý olympijský 

výbor. 21. prosince 1992 došlo k jeho transformaci 

a obnovení původního názvu. Od roku 1934 výbor 

každoročně uděluje sportovním osobnostem Cenu 

Gutha-Jarkovského.

4. květen 1904

Američané začali budovat Panamský průplav. Ten 

vede skrz Panamskou šíji a spojuje Atlantský a Tichý 

oceán (konkrétněji Karibské moře a Panamský zá-

liv). Vstup z karibské strany se nachází u města Co-

lón, tichomořský u Ciudad de Panamá. Na počátku 

stavby znesnadňovaly práci nemoci (žlutá zimnice 

a malárie) a v období dešťů přicházející sesuvy půdy.

29. květen 1919

Měření polohy hvězd při zatmění Slunce prokázalo 

správnost Einsteinovy obecné teorie relativity. 

Relativita předpokládá, že libovolný objekt s vlast-

ní hmotností zakřivuje časoprostor, ve kterém se 

nachází, a toto zakřivení se projevuje jako gravitace. 

Teorie dodnes přežila všechny experimenty pokou-

šející se o její vyvrácení.

1. květen 1924

Narodil se český fi lmový režisér Karel Kachyňa 

(zemřel 12. března 2004). Jeden z nejvýznamněj-

ších českých fi lmových tvůrců se nejprve věnoval 

natáčení dokumentů, později celovečerních fi lmů 

a seriálů. Mnohé z jeho fi lmů patří do zlatého fon-

du naší kinematografi e (Ucho, Kočár do Vídně, Zlatí 

úhoři, Smrt krásných srnců).

Máchův druhý pohřeb 
Před 75 lety (7. května 1939) byly převezeny ostatky básníka 
Karla Hynka Máchy z Litoměřic do Prahy na Vyšehrad. Druhý 
pohřeb tohoto významného českého básníka se změnil 
v mohutnou protiněmeckou a protiokupační demonstraci.

Slovenský diplomat 
Letos počátkem května si připomínáme necelé 
století od letecké katastrofy, při níž zemřel Milan 
Rastislav Štefánik (21. července 1880 – 4. května 
1919) – slovenský politik, generál francouzské armády, 
astronom i otec zakladatel. 

Socha M. R. Štefánika 

před hvězdárnou na Petříně

www.kampocesku.cz   6
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Jaroslav Marvan se narodil 11. prosince 1901 

na Žižkově v Praze. Po maturitě na reálce nastoupil 

na Ředitelství pošt. V letech 1920–1923 byl pracov-

ně vyslán až na Podkarpatskou Rus do Užhorodu, 

kde začal hrát ochotnicky divadlo. Po návratu pra-

coval jako výběrčí úvěrů. Když si stěžoval svému 

příteli a  spolužákovi Josefu Čapkovi, že se stydí 

vymáhat od lidí peníze, Čapek mu pomohl dostat 

se k divadlu k Burianovi. V roce 1926 se stal profesi-

onálním hercem Divadla Vlasty Buriana a navíc Bu-

rianovým dvorním „nahrávačem“. Za protektorátu 

v roce 1943 přestoupil do Divadla na Vinohradech, 

pak přešel do Městských divadel pražských a  od 

roku 1954 byl členem činohry Národního divadla. 

Marvanova herecká kariéra přežila tři režimy, 

aniž by něco utrpěla, v  každém si dokázal ucho-

vat svoji dobrou pověst. Po válce se dokonce stal 

nejoblíbenějším komediálním hercem vůbec (Po-

slední mohykán, Anděl na horách, Dovolená s An-

dělem). Když byl v té době Burian nařčen z kolabo-

race, Marvan se ho ani slovem nezastal, přestože 

mu Burian kdysi hodně pomohl. Naopak se obje-

vily zprávy, že Marvan intrikoval proti Burianovi 

už za války. Jeho posledním fi lmem byla Noc na 

Karlštejně (1973), kde byl legendární herec už hod-

ně nemocný. Zemřel před čtyřiceti lety (21. května 

1974 v Praze).  -mak-

Do PTP byli odvedeni muži od 17 do 

60 let, nejhorší bylo označení politic-

ké klasifi kace „E“. Odveden byl otec 

i syn, voják ze západní fronty, po 5. září 

1950 duchovní, řeholník, seminarista 

a zanedlouho i osoby odmítající vstup 

do JZD a  živnostníci. Zkrátka všichni, 

kdo „neměli kladný postoj k  republi-

ce a  k  jejímu lidově demokratickému 

zřízení“. Jejich převýchova spočívala 

v politickém školení a manuální práci. 

Útvary PTP prošlo asi 60 tisíc občanů, 

z toho s klasifi kací „E“ na 22 tisíc. První-

ho května 1954, přesně před 60 lety, byla zrušena 

klasifi kace „E“ a všichni muži odvedení podle § 39 

branného zákona byli propuštěni, tedy všechny 

osoby politicky závadné. V  letech 1955–1959 do-

cházelo k  postupnému snižování stavu mužstva 

a rušení také TP, kde jedním z těchto praporů byla 

i Zelená Hora u Nepomuku, mistrně popsaná Miro-

slavem Švandrlíkem.  Josef Grof

První rekruti útvarů PTP nastupovali na povin-

nou základní vojenskou službu 1. října 1950. Odvo-

dům předcházela diskriminační politika ideologie 

třídního boje, kdy akční výbory Národní fronty 

či zvláštní komise v  armádě nálepkovaly brance 

svými posudky o  jejich politické nespolehlivosti. 

V mnoha případech ale šlo jen o prachsprosté vy-

řizování osobních účtů občanských či stranických. 

12. květen 1929

Kromě toho, že v roce 2014 slavíme 670. výročí za-

ložení katedrály sv. Víta, v polovině května si také 

připomeneme 85 let od vysvěcení dostavěné ka-

tedrály biskupem Janem Nepomukem Sedlákem, 

prvním pomocným pražským biskupem. V průběhu 

konsekračního obřadu sloužil mši svatou arcibiskup 

František Kordač.

22. květen 1929

V Záhřebu se narodil československý dramatik a sce-

nárista Jaroslav Dietl. Proslulý autor televizních 

seriálů Nemocnice na kraji města, Nejmladší z rodu 

Hamrů, Píseň pro Rudolfa III., Byli jednou dva písaři, 

Tři chlapi v chalupě, Okres na severu, Muž na radnici 

nebo Žena za pultem. V roce 1984 byl jmenován 

zasloužilým umělcem.

24. květen 1934

Tomáš G. Masaryk (7. března 1850 – 14. září 1937) 

byl toho dne počtvrté zvolen československým pre-

zidentem. Byl zvolen i přes svůj špatný zdravotní 

stav, a to ve Velké síni Rudolfi na před svojí sochou 

z bílého mramoru od Jana Štursy (nyní je socha 

umístěna v Rotmayerově sále Pražského hradu). Pak 

Masaryk vykonal slib prezidenta republiky.

11. květen 1949

Emil Zátopek (19. září 1922 – 21. listopadu 2000) 

překonal rekord v běhu na 10 km. Tento světoznámý 

československý atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz 

ve vytrvalostním běhu, patřil a stále patří mezi naše 

sportovní legendy. Po skončení úspěšné sportovní 

kariéry měl velké problémy s vládnoucí komunis-

tickou garniturou.

12. květen 1949 

Sovětský svaz ukončil jedenáct měsíců trvající blo-

kádu Berlína. Berlínská blokáda (od 23. června 1948 

do 12. května 1949), během níž byly západní sektory 

Berlína zásobovány ze vzduchu takzvaným letec-

kým mostem, patří k nejzávažnějším konfrontacím 

poválečného období. Celkem se uskutečnilo kolem 

277 000 letů.

17. květen 1969

V římském vyhnanství zemřel kardinál Josef Beran 

(29. prosince 1888 – 17. května 1969), arcibiskup 

pražský a primas český. Byl politickým vězněm na-

cismu i komunismu, komunistický režim mu navíc 

znemožnil spravovat diecézi. Po jmenování kardiná-

lem prožil poslední roky svého života jako vyhnanec 

v Římě. 

12. květen 1984

Před 30 lety se uskutečnily v pořadí XXII. letní olym-

pijské hry v Los Angeles. Český olympijský výbor 

se těchto her neúčastnil. Bojkotování olympijských 

her ze strany států není v historii her nic neobvyklé-

ho. K bojkotům docházelo zejména z důvodu politi-

zace největšího svátku světového sportu.

Šéf pražské mordparty
Rada Vacátko v seriálu Hříšní lidé města pražského už asi navždy zůstane 
nejslavnější rolí skvělého herce Jaroslava Marvana. Přitom dokázal natočit více než 
dvě stovky fi lmů, a stal se tak jedním z nejobsazovanějších českých herců. 

Vojenské tábory nucených prací
Těžko si dnešní generace umí představit „pétépáky“ jinak než jako zábavné 
nevojáky, kterým zajistil nesmrtelnost fi lm Černí baroni. Stejnojmenný román 
Miloslava Švandrlíka se ale odehrával v prostředí Technických praporů (TP), nikoli 
Pomocných technických praporů (PTP). Tento obecně oblíbený omyl nesli nelibě 
skuteční „Černí baroni“, nevěřícně sledující lehkost svého fi lmového bytí. 

KAM to vidí
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dé, kteří mají pocit, že umí vše a umí to jaksepatří 

prodat. Na rozdíl od Zdeny, která se pro svou cestu 

do neznáma rozhodla necelých pět let před penzí. 

Neříkala nic, zato udělala víc, než se po ní chtělo, 

a věděla proč – protože to nikdo jiný neudělá. Svůj 

až pedantský přehled o každé maličkosti, magazí-

nech, termínech i lidech dotáhla k samé dokona-

losti. Nebudete tomu věřit, ale to, co ona zvládala 

sama, dnes budou dělat dva lidé a já budu doufat, 

že než se zaučí, tak alespoň z poloviny tak dobře 

jako Zdena. 

Zdena 28. dubna ofi ciálně odešla do penze a s ní 

kus redakce i zástupce generace, která se dnes už 

nerodí. Protože ale každý dobrý příběh má mít také 

dobrý konec, potom vězte, že Zdena neodejde na-

dobro a nafurt. Mám tu několik projektů, kterých by 

se chtěla ujmout jako „prduch“ (pracující důchod-

ce), což mi dělá radost a dává naději. Proto se zatím 

nemusíme se Zdenou loučit ani my, ani vy. Jen si jí 

dovolím za celá ta léta, co pro redakci KAM po Česku 

pracovala, ze srdce a upřímně PODĚKOVAT!

Luděk Sládek, šéfredaktor

Přijďte oslavit 
čtyřicátiny metra 

Týden akcí k oslavám 40. výročí 
zprovoznění pražského metra zahájí 
výstava „Jak se stavělo metro“, jež bude 
umístěna ve vestibulech všech stanic 
úseku I.C metra. Výstava, přístupná do 
2. června, přiblíží prostřednictvím textů 
a dobových fotografi í vznik a vývoj 
jednotlivých stanic metra. 

V úterý 6. května na ni naváže ve vestibulu sta-

nice Florenc druhá výstava, a  to s názvem „Metro 

ve světě“. Zájemcům přinese odpovědi na otázky, 

které metro je nejstarší, nejdelší nebo třeba nejse-

vernější. I  tento přehledný průvodce o  podzemní 

dopravě ve světě bude ke zhlédnutí do 2. června. 

Středa 7. května bude od 6.00 do 21.40 hod. pa-

třit tradiční akci Dopravního podniku, a  to šňůře 

45 koncertů pod hlavičkou Nalaďte se v metru. Ve 

stanicích Muzeum, Florenc, Budějovická, Vyšehrad 

a Hlavní nádraží se ve 40minutových vystoupeních 

představí na 34 hudebních těles z  Konzervatoře 

a  Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka. Ve stanici 

Vltavská se pak vystřídá Pěvecký sbor DPP s kape-

lami vybranými z  řad veřejnosti na základě kon-

kurzu po výzvě z webu DPP. Dnu otevřených dveří 

v  depu Kačerov bude patřit státní svátek ve čtvr-

tek 8. května. Od 10 do 16 hodin si budou moci 

návštěvníci prohlédnout zázemí depa, jednotlivé 

typy přepravních i  pracovních vozů. Dále budou 

moci nahlédnout do zázemí Hasičského  záchran-

ného sboru DP, kde bude vystavena hasičská tech-

nika. Je připraven i  tradiční doprovodný program 

pro děti, prezentace společností a jako bonbonek 

jízdní řád speciálních jízd historických souprav Ečs 

a 81-71 na lince C. Na hudbu v metru pak v pátek 

9. května naváže umění v metru. Akce má cestují-

cím prostory metra představit nejen jako praktické 

místo pro cestování. Výstava upozorní na estetizu-

jící tvář metra představovanou sochami, umělec-

kými objekty či celkově výtvarnými řešeními jed-

notlivých stanic. Ve stanicích metra a také na webu 

DPP najdou zájemci popisky k  jednotlivým dílům 

s názvem díla a jménem autora.

Aktuální informace na:
www.m40.cz

Maminka Martina Pokorná nám napsala, že si 

jejich rodina všimla „krajiny s  nohama“ pana šéf-

redaktora u  úvodníku. Adélka Pokorná z  každé 

dovolené nebo výletu také zařadí do alba fotku se 

svýma nohama. Ty se pak stávají důležitým doku-

mentem z míst, která rodina navštívila. Zdá se, že 

Adélka má podobný náhled na svět jako náš „ná-

čelník“. Věříme, že vás zaslané fotografi e pobaví 

jako nás a třeba také inspirují. 

Marie Kulinkovská

Je tomu už řada let, co jsme se poprvé se Zde-

nou Kubátovou setkali. To byla ještě v nejmenované 

agentuře jako pravá ruka u nejmenovaného regio-

nalisty. Slovo dalo slovo a Zdena nastoupila v naší 

redakci jako produkční. Nebo alespoň si to myslela. 

Postupem času se stala nejspolehlivější a naprosto 

nepostradatelnou součástí redakce. Její preciznost, 

nasazení a zodpovědnost se pro mne staly oporou 

největší. Byla příkladem pro všechny dnešní mla-

Naše věrné 
dopisovatelky 
(dokončení ze strany 2) 

Asi to znáte, nic při práci nepotěší 
více než to, že vaši snahu a námahu 
někdo ocení. Nám v době uzávěrky 
zvedl náladu dopis, který nám poslala 
maminka Pokorná a její dcerka Adélka 
z Liberce…

Zdena nikdy neodejde
Víte, když se tenhle titulek objevil na titulní straně dubnového vydání magazínu 
KAM po Česku, rozuměla mu jen hrstka zasvěcených. Ostatní si nejspíš říkali, že 
se jedná o apríl nebo se Sládek už dočista zbláznil. Navíc článek s tímto názvem 
hledali zasvěcení v onom vydání stejně marně jako všichni ostatní. 
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Veliš – říjen 2013

„Krajina s nohama“ pana šéfredaktora

Adélka Pokorná Podsemín – duben 2013

Pes co štěká, nekouše, ale u Zdeny, kdo ví?
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Královská kanonie premonstrátů na Strahově 

byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem 

Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II. Dneš-

ní barokní podobu získal klášter ve  2. polovině 

17. a v 18. století. 

Nashromážděné knihy nalezly v  17. století 

útočiště v nově vybudovaném sále, který se dnes 

nazývá Teologický. Hlavní klenutý sál Strahovské 

knihovny nazvaný Filosofi cký, o  rozměrech asi 

10  x3  2 metrů, sahá přes dvě patra budovy a  má 

zhruba v polovině výšky ochoz. Vznikl úpravou pů-

vodní sýpky v letech 1783−1785 s novým průčelím 

od I. A. Palliardiho a sochami Ignáce Platzera. 

Roku 1950 byl klášter uzavřen a  řeholníci de-

portováni do sběrných táborů. V letech 1992−1993 

byl Strahovský klášter obnoven a  následně opra-

ven. Především Filosofi cký sál prošel nákladnou 

rekonstrukcí, trvající jeden a půl roku. 

Strahovská knihovna je jednou z  nejcenněj-

ších historických knihoven u  nás. Uchovává přes 

200 000 svazků, z toho přes 3 000 rukopisů a 1 500 

prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech, 

ale i v přilehlých depozitářích. 

Můžeme zachránit knižní skvosty.

CZK 2105746158/2700

IBAN CZ41 2700 0000 0021 0574 6158

Sbírka na rekonstrukci Strahovské knihovny.

Povoleno Magistrátem hl. města Prahy.

www.strahovskyklaster.cz

Jedinečná Strahovská knihovna
Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách 
a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek naší země. 
Jeho nejznámější součástí je proslulá Strahovská knihovna. 

První republika 
v Kutné Hoře
Chcete se vrátit do 20. let 20. století? 
Do doby, kdy dámy chodily 
v kloboucích, pánové ve fracích, 
auta připomínala kočáry a frčel 
charleston? A k tomu ochutnat 
i dobové dobrůtky? S tím vším vám 
můžeme pomoci. Stačí se zastavit 
v sobotu 31. 5. v Kutné Hoře v rámci 
akce Kutnohorské gastronomické 
slavnosti a ochutnat něco z období 
první republiky.

Na co se můžete těšit?

Kolínský Big Band * Melody Gentlemen * Royal 

Dixieland * Jazz Band * Módní přehlídka kostý-

mů ze seriálu První republika * Loutkové diva-

dlo * Kuchyně ve stylu první republiky * Regio-

nální produkty 

Více informací na
www.gastrokutnahora.cz

start: fotbalové hřiště Loštice 7.00–9.30 hod.

trasy

pěší:   8 km: vhodné pro rodiny s dětmi 

v kočárku

  15 km: Pavlov – Jeřmaň – U lomu

 25 km: Líšnice – Svinov – Jeřmaň

  35 km: Líšnice – Kozov – Bouzov – 

Jeřmaň 

  50 km: Líšnice – Kozov – Kadeřín – 

jeskyně Javoříčko – Jeřmaň

cyklo:  15 km: Moravičany – Nové Mlýny – 

Moravičany

  25 km: Líšnice – Zavadilka – Veselí – 

Vlčice

  50 km: Zavadilka – Střítež – Kozov – 

Balatkův mlýn – Doly

cíl všech tras: Loštice, hřiště

Každý účastník získá účastnický list a razítko do zá-

znamníku. Hlavní sponzor akce je A. W., spol. s r. o., 

Loštice, výroba a prodej olomouckých tvarůžků.

Ing. Jiří Kuba 
e-mail: jiri.kuba@mujbox.cz

S námi za zdravím a poznáním
Klub českých turistů vás zve na 38. ročník pochodu Putování za „loštickým 
tvarůžkem“. Sraz je v sobotu 31. května na fotbalovém hřišti v Lošticích. 
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tentokrát na téma

111:00 - 19:00 hod.
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Historické město 
roku 2013
Sdružení historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska společně 

s Ministerstvem kultury 

a Ministerstvem pro místní rozvoj 

pečuje o Program regenerace 

městských památkových rezervací 

a městských památkových zón. Od roku 

1994 je každoročně udělována Cena za 

nejlepší přípravu a realizaci Programu 

regenerace s právem používat titul 

Historické město roku. 

Co pro vás znamená Historické město roku?

Vybaví se mi obrovská práce, která je za těmi 

všemi městy vidět. Ono je čím dál těžší vyhodnotit, 

které to město je opravdu nejlepší, protože všichni 

ti krajští vítězové se snaží, a my jsme k tomu měli 

opravdu sáhodlouhé diskuze. Je úžasné, že jsou 

ta města tak krásně opravená, ale to není to jedi-

né, co se posuzuje. Hodnotí se i společenský život 

v  té obci a  jaké úsilí obec vynakládá nejenom na 

záchranu svého kulturního dědictví, ale i na propa-

gaci svého historického centra, a také zapojení lidí 

do celého procesu obnovy. 

Děkujeme za vyjádření paní Ing. Ivaně Popelové, 

předsedkyni SHSCMS.

Co se vám vybaví, když se řekne 

Historické město roku?

Historické město roku je jedinečnou příležitos-

tí k poděkování těm, kteří skutečně pečují praktic-

ky o to, aby naše města a obce byly tak krásné, jak 

jsou, a  stále krásnější. Je velmi dobře, že probíhá 

toto ocenění každoročně a  že je to i  motivační. 

A znovu říkám, že poděkovat lidem, kteří se oprav-

du snaží o to, aby naše města a památky byly v tom 

stavu, v jakém jsou, je velmi důležitý úkol.

Na základě svých bohatých zkušeností vím, 

že ta města se opravdu velmi snaží, a  myslím si, 

že každý člověk, který jimi prochází a třeba se do 

nich periodicky vrací, tak může srovnávat, jak za 

posledních pětadvacet let rozkvetla. To je přece 

úžasné. A  myslím si, že je možná docela dobré si 

porovnat fotografi e před nějakými třiceti, čtyřiceti 

lety a dnes, a hned je vidět ten obrovský pokrok. Je 

to radost, že žijeme v době, která obnovuje, nikoli 

destruuje. Ta zaplať pánbůh skončila a  myslím si, 

že je to velký úkol a  výzva pro nás všechny, aby-

chom ten prostor, který máme, vyplnili jen pozitiv-

ním obsahem, a jedním z kamínků této mozaiky je 

i tato krásná cena. 

Děkujeme panu Mgr. Danielu Hermanovi, 

ministru kultury ČR.

Co dala revitalizace občanům města a co turistům? 

Město Chrudim přistoupilo k  revitalizaci pa-

mátkové zóny v roce 1991, ještě před vznikem Pro-

gramu regenerace památkových rezervací a  zón 

(rok 1992). Během této doby došlo k obnově či zá-

chraně nejvýznamnějších památkově chráněných 

objektů.

Například Divadla Karla Pippicha, objektu 

Chrudimské besedy a  Regionálního muzea, My-

dlářovského domu (dnes Muzeum loutkářských 

kultur), kostela sv. Josefa (dnes jedinečné Muzeum 

barokních soch – Stavba roku 2011 Pardubického 

kraje). Z  programu regenerace bylo dokončeno 

66  akcí obnovy v  celkové částce 47,5 mil. Kč. Bě-

hem revitalizace došlo i na opravy a změny veřej-

ných prostranství s návratem kamenné zádlažby – 

např. na Resselově náměstí, na náměstí U Vodárny, 

na Žižkově náměstí – a celých sítí místních komu-

nikací MPZ. Obnovy se dočkaly i klášterní zahrady, 

Novoměstská kašna a kašna na Resselově náměstí 

s  barokním morovým sloupem Proměnění Páně 

i sochy v plenéru. Město se z šedi minulé doby vy-

louplo do krásy…

Proč si myslíte, že vyhrálo právě město Chrudim?

Od samého počátku vzniku Programu rege-

nerace MPR a  MPZ město Chrudim přistupuje 

k  obnově MPZ systematicky a  systémově. Má vy-

tvořenou odbornou komisi, která řeší rozdělování 

fi nančních prostředků na obnovu památek jak pro 

objekty v  majetku města, tak i  pro objekty ostat-

ních vlastníků, a to nejen z prostředků Ministerstva 

kultury. Město má nadstandardně zpracovaný 

Plán regenerace MPZ s  výhledem do roku 2023, 

v  současné době pracuje na Regulačním plánu 

MPZ, který vychází z nově schváleného územního 

plánu. Město získalo řadu ocenění, která se týkala 

památkové zóny, ochrany památek a  kulturního 

dědictví. V  rámci soutěže Historické město roku 

dosáhlo 4x krajského vítězství, 2x bylo nominová-

no mezi první tři města (2002, 2011). V roce 2007 

získalo cenu časopisu Moderní obec za přípravu 

a realizaci Programu regenerace MPZ. V roce 2011 

obdržela Chrudim prestižní zlatou cenu LivCom 

Awards (soutěž pořádaná sekcí životního prostředí 

OSN) v jihokorejském Soulu za revitalizaci kostela 

sv. Josefa a klášterních zahrad a v roce 2012 speci-

ální zlatou cenu za oblast umění, kultury a dědictví 

v  Al Ainu (Spojené arabské emiráty). V  roce 2013 

město dosáhlo jako první v České republice na do-

sud nejvyšší možné hodnocení v oblasti místních 

Agend 21, kde je také kapitola věnovaná kultuře 

a památkové péči.

Děkujeme za odpovědi panu starostovi 

Mgr. Petru Řezníčkovi a srdečně blahopřejeme městu Chrudim 

k jeho zaslouženému ocenění.

www.chrudim.eu

Město Chrudim – 
Historické město roku 2013
Vítězem ceny za nejlepší realizaci Programu regenerace městských památkových 
rezervací a zón a nositelem titulu Historické město roku 2013 se stalo město 
Chrudim. Je to ocenění významné, prestižní, a protože byla Chrudim již 3x ve 
fi nále, zatím ale nevyhrála, potom také ocenění zasloužené. 
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Díky cestovnímu ruchu a  rostoucímu zájmu 

o zdejší národní a kulturní památky je zajištěno vý-

borné železniční a autobusové spojení s okolními 

lázeňskými městy. V souvislosti s revitalizací města 

je nezanedbatelný také pocit zakořenění a hrdosti 

zdejších obyvatel na vzrůstající slávu města, kde žijí. 

Přijeďte do Chráněné krajinné oblasti Slavkovský 

les přesvědčit se o kouzlu města Bečov nad Teplou.

www.becov.cz

Historické jádro města je městskou památ-

kovou zónou. Revitalizace čili obnovení a oživení 

města Bečova nad Teplou přineslo výrazné zlepše-

ní vzhledu města, zkvalitnění povrchů komunikací 

v centru města a zrekonstruované kulturní památ-

ky. Prostor historické budovy fary je v současné 

době využíván jako komunitní centrum pro oby-

vatele všech generací. Ve městě působí významná 

hudební škola. 

Kutná Hora
Pro někdejší královské horní 
město je samozřejmostí péče 
o hmotné dědictví UNESCO, které 
považuje za významný nástroj 
uchování paměti národa. Protože má 
na svém území dvě katedrály, dva 
románské a pět gotických kostelů, tři 
kláštery, dvě gotické patrové kaple 
a stovky měšťanských domů zapsaných 
jako památky, čeká ho ještě mnoho 
práce.

„Pro Kutnou Horu znamenal počátek 90. let zno-

vuzrození. K  nejrozsáhlejším obnovám došlo při re-

staurování kamenného krajkoví chrámu sv. Barbory, 

při obnově jezuitské koleje (GASK) a obnově katedrály 

Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Nesmíme opome-

nout ani restaurování desítek barokních soch, desítek 

dalších objektů, stejně jako restaurování desítek ná-

stěnných fresek včetně barokních vedut v  jezuitské 

koleji. V roce 2013 byla provedena obnova jezuitské 

koleje, kláštera sv. Voršily a Vlašského dvora. Dále pak 

byla provedena obnova dvou měšťanských domů, 

bývalé synagogy, Pomníku padlých za 1. a 2. sv. vál-

ky, kapličky sv. Lazara, kapličky sv. Václava a náměstí 

Národního odboje, Na Sioně, Anenského i Jánského.  

Co se týče nové architektury, je vždy problema-

tickým úkolem začlenit současný tvůrčí projev do 

historicky často mnohem staršího prostředí. Má jít 

o  novou ‚památku‘ nebo o  architekturu či dílo ve 

všech směrech současné? Jak se to daří našemu měs-

tu, můžete posoudit sami. Návštěvnost Kutné Hory se 

pohybuje okolo 400 000 turistů ročně a i vy jste srdeč-

ně zváni.“

Ing. Ivana Vopálková, 

radní města Kutná Hora

www.kutnahora.czKe Klatovům se pojí dva názvy: „Město karafi átů“ 

– kvůli květinám, jejichž pěstování tu má dlouho-

letou tradici, a „Brána Šumavy“ – díky nedalekému 

známému českému pohoří. Klatovy mají mnoho 

cenných a krásných památek, o něž město neustá-

le pečuje. 

A kde začít s prohlídkou města? Třeba na his-

torickém náměstí  – Černou věží, na jejíž ochoz 

vede 226 schodů. Vedle věže přitahuje pozor-

nost majestátní barokní stavba jezuitského kos-

tela s  výraznými portály. Pocit posvátné úcty 

navozují tajemné podzemní prostory kostela, 

klatovské katakomby. Nádherným unikátem je 

také dochovaná barokní lékárna U Bílého jedno-

rožce s  historicky cennou expozicí lékárenství. 

Každým rokem se v Klatovech koná také řada vý-

znamných kulturních a sportovních akcí. Například 

červnový AVON pochod, červencová pouť s výsta-

vou karafi átů a Mezinárodním folklorním festivalem, 

tradici zde mají mistrovské závody v BMX, cyklo-

maraton Author Král Šumavy aj. Více informací na 

stránkách města. 

www.klatovy.cz/icklatovy

Bečov nad Teplou
Město leží v prstenci zeleně v kulturní krajině s mnoha skalními útvary, naučnými 
stezkami a obnovovanou botanickou zahradou, vybudovanou rodem Beaufort-
-Spontini před 2. světovou válkou. Kromě hradu a zámku s relikviářem sv. Maura 
se zde také nachází Muzeum hraček a motocyklů, dobré restaurace a penziony.

Klatovy
Královské město Klatovy s bohatou historickou tradicí se stalo vítězem soutěže 
o historické město roku v rámci Plzeňského kraje. Svým atraktivním historickým 
centrem obklopeným mohutnými hradbami s baštami a rozlehlým čtvercovým 
náměstím okouzlí nejednoho návštěvníka. 
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Prachatice
Prachatice vyhrály krajské kolo 
již sedmkrát a v roce 2002 se 
dokonce staly Historickým městem roku. 

Co dala regenerace občanům města? 

Musím říci, že tento program je pro nás tím pilí-

řem, na jehož základě můžeme plánovat nejrůznější 

opravy a rekonstrukce našich památek v památkové 

rezervaci. Bohužel Ministerstvo fi nancí dává Mini-

sterstvu kultury na tento program čím dál méně 

fi nančních prostředků. Například my jsme v roce 

1995, kdy byl rozpočet státu cca 420 mld. Kč, získali 

6 milionů korun, a v roce 2012, když byl státní rozpo-

čet už přes 1,1 bilionu Kč, tak jsme dostali už jenom 

1 milion. To je zcela obrácený trend. Chtěl bych tedy 

apelovat na Min. fi nancí, aby navýšilo fi nanční pro-

středky na program regenerace.

Co nabízíte návštěvníkům města?

Obraz našeho města se každým rokem vidi-

telně mění. U  nás je každý rok obnoveno víc než 

deset fasád, takže každý, kdo do našeho města 

přijede, tak pokaždé najde několik nových a krás-

ně opravených domů. A to tomu městu dává lesk 

a atraktivitu. 

Proč si myslíte, že právě vaše město by mělo vyhrát?

Především proto, že jsou Prachatice ojedinělé, 

vzhledem k výši příspěvku v rámci tohoto progra-

mu. My k němu přispíváme 80 až 85 procenty ze 

svého rozpočtu. Navíc naše město není skanzen, 

ale v  Prachaticích děláme spoustu kulturních 

a společenských akcí. Nejsou to jen naše vyhlášené 

slavnosti, ale je to celá řada dalších akcí, jako je Me-

zinárodní přehlídka dechových souborů, koncerty 

na náměstí, mezinárodní závody v X-terra triatlonu 

a další. A právě proto jak o svoje památky pečuje-

me, jsem přesvědčen, že bychom ten titul mohli 

dostat podruhé. Poprvé jsme ho dostali za rok 

2002. Krajským vítězem jsme už byli zase čtyřikrát 

za sebou v posledních 4 letech, tak proč bychom 

ho nemohli proměnit znovu.

Děkujeme panu Ing. Martinu Malému, starostovi města

www.prachatice.eu

Mnohonásobně se zvýšila návštěvnost města 

a  akcí ve městě pořádaných. Město spolupracuje 

se spolky a  organizacemi, které aktivity doplňují 

zejména v oblasti tradic, zvyků nebo řemesel. 

Děkujeme panu Ing. Milanovi Strakošovi, starostovi města

www.pribor.eu

Co dala regenerace občanům města?

Po celou dobu regenerace MPR byl kladen dů-

raz na veřejné služby (veřejná prostranství, veřejná 

zeleň apod.). Veřejné plochy jsou upravovány tak, 

aby byly bezbariérové, důraz je kladen na čistotu 

a  pořádek. Generální oprava náměstí byla prove-

dena v  roce 2000. Místním město nabízí zejména 

pocit klidu a bezpečí.

Co nabízíte návštěvníkům města?

Každým rokem přibývá návštěvníků, kteří se 

přijedou podívat na město a  jeho nejbližší okolí. 

Stejně tak stoupá počet zahraničních návštěvní-

ků.  V  letošním roce bude otevřena výstavní síň 

a  ate liér paní Jane McAdam Freudové, sochařky 

a pravnučky S. Freuda. Město Příbor se každoroč-

ně připojuje ke Dnům evropského dědictví a  od 

loňského roku taky k oslavám Mezinárodního dne 

památek a sídel. V roce 2000 jsme se stali jako do-

posud nejmenší město České republiky hostitelem 

Národního zahájení Dnů evropského dědictví.

Proč si myslíte, že právě vaše město by mělo vyhrát?

Za období 20 let, kdy byla prováděna regene-

race, se podařilo opravit téměř všechny památky 

ve vlastnictví města, církevní památky a  většinu 

měšťanských domů ve vlastnictví fyzických osob. 

Co dala regenerace občanům města?

Díky systematické obnově vzácných památ-

kových objektů došlo k turistickému zatraktivnění 

a  zviditelnění města. Centrum města zdobí měš-

ťanské domy, dvě barokní kašny, mariánský sloup 

a renesanční radnice, která se v roce 2013 dočkala 

nové fasády a zrestaurování 4 balkonových sloupů. 

V  roce 2013 byl slavnostně otevřen nový kulturní 

dům ECHO, který vznikl náročnou rekonstrukcí ob-

jektu bývalého kina. 

Co nabízíte návštěvníkům města?

Hlavním tématem sezony 2014 v  Lipníku 

nad Bečvou je „ČAS“. Velkým lákadlem je vzácný 

hodinový stroj z  věže farního kostela sv. Jakuba. 

Hodinový stroj byl po rekonstrukci uveden do 

funkčního stavu a  od 1. května 2014 bude umís-

těn v přízemí renesanční zvonice. Děti jistě zaujme 

i hodinový skřítek, který stroj pozorně hlídá. Téma 

času se promítne také do autorského pojetí expo-

nátů jubilejního 10. ročníku exteriérové výstavy 

uměleckého kovářství KOV VE MĚSTĚ. Návštěvníci 

je budou moci obdivovat od června do září přímo 

v ulicích historického centra kovářského města.

Proč si myslíte, že právě vaše město by mělo vyhrát?

Smyslem naší účasti v soutěži je hlavně pouká-

zat na nutnost systematické obnovy a regenerace 

památkových objektů. Myslím, že všechna města, 

která se snaží o záchranu tohoto kulturního dědic-

tví, jsou vítězi bez ohledu na to, kdo titul ve sku-

tečnosti získá.

Děkujeme panu Bc. Pavlu Šoltysovi, Dis., 

místostarostovi města

www.mesto-lipnik.cz

Město Příbor
Vítězem krajského kola soutěže Historické město roku 2013 v Moravskoslezském 
kraji se stalo město Příbor.

Město Lipník nad Bečvou
Krajský vítěz v Olomouckém kraji Lipník nad Bečvou prošel v posledních 
letech velkými změnami. Také proto sem každoročně přijíždí tisíce turistů. 

Pohled na náměstí
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časné době probíhá ve Valašském Meziříčí obnova 

zámku Žerotínů. Město zde plánuje umístit muzej-

ní expozici.

Děkujeme za informace poskytnuté městem 

Valašské Meziříčí

www.valasskemezirici.cz

Město Valašské Meziříčí získalo v  soutěži 

o  Cenu za nejlepší přípravu a  realizaci Programu 

regenerace městských památkových rezervací 

a  městských památkových zón za rok 2013 titul 

Historické město roku 2013 ve Zlínském kraji. Titul 

a  sto tisíc korun převzal ve čtvrtek 17. dubna na 

slavnostním vyhlášení výsledků soutěže ve Špa-

nělském sále Pražského hradu starosta města Jiří 

Částečka.

V  loňském roce byly s  podporou z  dotačního 

Programu regenerace městských památkových 

rezervací a  městských památkových zón realizo-

vány ve městě tyto akce: restaurování vstupních 

dveří domu č. p. 89, oprava severní fasády domu 

č. p. 105 a oprava jižní fasády domu č. p. 106. V sou-

Městská část Praha 2
Revitalizace Grébovky probíhala 
více než 10 let. Tím, že byla vloni 
dokončena, městská část Praha 2 dala 
Pražanům krásný dárek – romantické 
a přitom bezpečné místo pro zajímavé 
vycházky. V Grébovce roste 120 druhů 
stromů včetně exotických, poletuje na 
254 druhů motýlů a 25 druhů ptáků. 
Jsou tu dětská hřiště, vinice, altán, 
jezírko s hezkou vyhlídkou a historické 
stavby, prostě pro každého něco. 

Co přinesla revitalizace návštěvníkům? 

Najít v centru rušné Prahy oázu klidu a zeleně 

je výjimečná věc, a Grébovka opravená městskou 

částí Praha 2 právě takové útočiště Pražanům 

skýtá. Maminky se mohou s  dětmi vydovádět na 

dětských hřištích i opravené umělé jeskyni Grottě, 

milovníci hudby mohou jednou měsíčně zavítat 

do zrekonstruované Gröbeho vily na koncert, který 

městská část pořádá ve spolupráci s HAMU, a v září 

se tam mohou všichni pobavit při vinobraní, které 

již tradičně tou dobou městská část pořádá. Z vi-

nobraní v Grébovce se stává celopražský fenomén, 

vloni tam přišlo zhruba 25 tisíc lidí a  protočilo se 

20 tisíc litrů burčáků. Příležitostně lze navštívit 

historickou místní vinici, která byla založena už ve 

14. století a vinná réva se tam opět pěstuje. 

Proč si myslíte, že by měla MČ Praha 2 vyhrát? 

Grébovka je perla mezi pražskými parky a  za 

zdařilou rekonstrukci sbírá jedno ocenění za dru-

hým. Tentokrát vynesla městské části Praha 2 

umístění mezi třemi nejlepšími městy v Programu 

regenerace městských památkových rezervací 

a  městských památkových zón 2013, vyjádřené 

cenou ministryně pro místní rozvoj. Ale již v  roce 

2009 vyhrála krajské kolo soutěže za rekonstrukci 

a  dostavbu Pavilonu, který se v  Grébovce nachá-

zí, a o dva roky později za náročnou rekonstrukci 

umělé jeskyně Grotty. Rekonstrukce Grébovky stá-

la téměř 400 milionů korun, přičemž největší část 

z této sumy hradila městská část. Vstup do Grébov-

ky je zdarma a  totéž platí i  o  vinobraní a  koncer-

tech v Gröbeho vile. To je jen malý dárek Pražanům, 

tím největším je, že se nám podařilo zachránit jed-

no z nejkrásnějších míst v Praze. 

Děkujeme za odpovědi poskytnuté Městskou částí Praha 2

www.praha2.cz

Co dala revitalizace občanům města?

Revitalizace je proces, který se týká objektů 

v majetku města i objektů v majetku soukromých 

vlastníků. To, že se vlastníci památkových objektů 

dostanou ke zdrojům fi nančních prostředků, které 

Program regenerace přináší, způsobí, že se začnou 

více zajímat o historii svého domu, o  jeho vzhled 

a uvědomí si, že památková hodnota objektu není 

jen něco na povrchu, ale je to doklad minulých 

dob, to, co nám tady předkové ponechali a co by-

chom my měli zachovat. 

Co nabízíte návštěvníkům města?

Návštěvníkům města nabízí především to, že 

když se do Třebíče vrací, mohou sledovat, jak se 

město mění, jak se postupnými kroky mění tvář 

města k  lepšímu, jak se objevují hodnoty, které 

byly mnohdy skryty pod fádní fasádou. A najed-

nou přijde někdo, kdo se k  objektu chová jako 

k historickému, uvede věci do souladu s pravidly 

památkové péče a návštěvníci města poté vníma-

jí město jako harmonické a  příjemné. Harmonie, 

která tak vzniká, by měla návštěvníkům města 

ukázat typickou tvář nezaměnitelnou s  jinými 

městy.

Proč si myslíte, že právě vaše město by mělo vyhrát

Výhra znamená určité ocenění, nejen práce 

radnice, ale především všech vlastníků a všech ob-

čanů, kteří se podílejí na tom, že demonstrují úctu 

k památkám tím, že je udržují. Ocenění výhrou ne-

připadne jen radnici, na radnici bude možná viset 

nějaký diplom a budeme na to vzpomínat. Oceně-

ní především dokládá, že se systematicky uvádí do 

souladu myšlenka památkové ochrany s realizací. 

Děkujeme panu MVDr. Pavlu Heřmanovi, starostovi města

www.trebic.cz

Valašské Meziříčí

Město Třebíč
Krajským vítězem v rámci kraje Vysočina je Třebíč. Toto historické město se o své 
památky opravdu stará a už několik let patří mezi ty nejlepší účastníky programu.
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15.00 Banjo Band Ivana Mládka

Vstupné rodinné Vstupné jednotlivé Deti a duchodci 

Muzeum zločinu 
„GALÉRKA“ 
Nejmladší muzeum Pardubického kraje 
najdete v bývalém zájezdním hostinci 
v obci Ochoz u Nasavrk. Poprvé se 
otevřelo návštěvníkům v sobotu 
3. května.

Těšit se můžete na vskutku svéráznou společ-

nost napříč časem. Je tu rytíř Toulovec, Grázl, Ba-

binský, Vidocq, Jánošík, Nikola Šuhaj, nešťastnice 

z Chrudimi či Kajínek. Zapomenout nesmím ani na 

politiky doby nedávné i  současné, kde jejich po-

dobnost s reálnými postavami je věcí návštěvnické 

fantazie. Najdete tu také 17 portrétů kriminalistů 

– lovců zločinců, kteří se zapsali do historie české 

kriminalistiky. Muzeum vzniklo pro radost autorů 

i  zvědavých hostí. Otevřeno má úterý–neděle od 

10 do 18 hod. a vstupné je 50 Kč + 1 osoba zdarma. 

-red-

Síň Lipských 
aneb První české 
MÚZYum 
16. 5. 2014 od 18.00 do 22.00 hod.

Pelhřimov vzdal hold svým slavným rodákům vy-

tvořením Síně Lipských, která byla umístěna do pří-

zemí tzv. Šrejnarovského domu na pelhřimovském 

Masarykově náměstí. Do povědomí lidí se z  rodu 

Lipských dostali zejména režisér Oldřich Lipský 

a jeho bratr – herec Lubomír. Ale mnoho práce v di-

vadle, ve fi lmu či v televizi odvedli i další členové 

této slavné umělecké dynastie.

Síň Lipských aneb První české MÚZYum
Masarykovo nám. 10
393 01 Pelhřimov
tel.: +420 565 326 924 
www.pelhrimovsko.cz

Festival 
muzejních nocí
Jubilejní X. ročník Festivalu 
muzejních nocí 2014 bude probíhat 
ve dnech 16. května až 14. června 
2014.

Fenomén muzejních nocí patří již řadu let 

ke stálým a zároveň velmi atraktivním prezen-

tacím kulturního dědictví. Muzea a galerie na-

bízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek 

svých stálých expozic a  výstav také řadu do-

provodných i kulturních programů a stávají se 

místy mimořádných a nečekaných zážitků a se-

tkávání. V každém místě je připraven speciální 

a bohatý program a vyberou si z něho všechny 

věkové skupiny. Obsahuje komentované pro-

hlídky, workshopy, koncerty, ukázky řemesel, 

projekce, sborový zpěv, pozorování oblohy, 

aukci apod. 

Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok 

se k němu připojuje stále více měst a institucí. 

Festival se tak stal ojedinělou akcí – význam-

ným kulturním a  společenským fenoménem, 

který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

-red-
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Středověké odpoledne –
zámek Úsov
…vypukne 21. června v sobotu ve 13 hodin.

• Středověké atrakce pro děti i  dospělé budou 

probíhat na nádvoří zámku až do 17.30 hodin. Lze 

si vyzkoušet střelbu z kuší a praku, kvintánu, klání 

v šermířském souboji atd. 

Cena vstupenky je jednotná – 45 Kč. Nádvoří zám-

ku je přístupné jen s platnou vstupenkou na celý 

program.

• Kdo se rozhodne pro prohlídku celého zámku, 

tak uvidí předělanou úvodní část expozice, která 

se zabývá historií hradu a zámku. Jako bonus pak 

bude výstava Pohádky na zámku Úsov.

• V červnu je zámek kromě pondělí otevřen od 

9 do 19 hodin.

Cena vstupenky je 90 Kč, poloviční 45 Kč.

Návštěvníci s platnou vstupenkou na prohlídku ex-

pozice zámku mají vstup na nádvoří zdarma.

www.muzeum-sumperk.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC 
Horní náměstí – podloubí radnice 
tel.: 585 513 385 | tourism.olomouc.eu

Zahájení 
turistické 
sezony 2014
sobota 17. 5. 2014

aneb „Staňte se na jeden 
den turistou ve svém městě.“ 

• tematické prohlídky města
• projížďky Olomoucí 
na raftech • cyklovýlet 
po olomouckých pevnostech  
• zapůjčení audioprůvodce 
po radnici • projížďky 
na čtyřkolech • projížďky 
turistickým vláčkem

olomoucká
muzejní

 

noc

pátek 16. 5. 2014  18:00–24:00
www.olomouckamuzejninoc.cz

Více akcí na kalendar.olomouc.eu

KAM za zážitkem: 
Jarní vyhánění dobytka na pastvu
8. 5. vodní mlýn Hoslovice

10–17 hod.

  ukázky zpracování mléka, výroba tvarohu, 

vrcení másla

  ochutnávky domácích tvarohových 

pomazánek

  vyhánění dobytka na ranči U Starýho kance

  ukázky jízdy na koních a stříhání ovcí

Den otevřených dveří
18. 5. strakonický hrad a vodní mlýn 

Hoslovice

 9–16 hod.

  volný vstup do všech expozic, na všechny 

výstavy i do areálu vodního mlýna

  komentované prohlídky

  spouštění mlýnského kola

Loutková muzejní noc
30. 5. strakonický hrad

17–23 hod.

  loutková představení pro děti i dospělé

  ukázky loutek z muzejních sbírek

  výuka vedení loutky

  ukázky výroby loutky

Vaše návštěva, naše radost!

Muzea, galerie, expozice…

www.kampocesku.cz   15

KAM na výlet



Okres Benešov
Benešov, kostel sv. Mikuláše
Benešov, sbor ČCE
Čerčany, sbor CČSH
Divišov-Měchnov, kostel sv. Martina
Divišov-Zdebuzeves, kostel sv. Anny
Divišov, kostel sv. Bartoloměje
Lštění, kostel sv. Klimenta, Hradiště
Neveklov-Bělice, kostel sv. Máří Magdalény
Poříčí nad Sázavou, kostel sv. Havla
Poříčí nad Sázavou, kostel sv. Petra a Pavla
Psáře, kostel Nejsvětější Trojice
Sázava – Černé Budy, kostel sv. Prokopa
Snět, kostel sv. Petra a Pavla
Soběhrdy, evangelický kostel
Vlašim, kostel sv. Jiljí

Okres Beroun
Beroun, sbor ČCE
Králův Dvůr – Počaply, kostel Nanebevzetí Panny Marie, hřbitov
Loděnice, kostel sv. Václava
Osov, kostel Narození sv. Jana Křtitele
Svatý Jan pod Skalou, kostel Narození sv. Jana Křtitele
Tetín, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
Tetín, kostel sv. Ludmily
Zdice, kostel Narození Panny Marie
Žebrák, kostel sv. Vavřince

Okres Kladno
Buštěhrad, kostel Povýšení sv. Kříže
Kladno-Dubí, kostel Narození sv. Jana Křtitele, Dříň
Kladno-Rozdělov, kostel sv. Václava
Kladno-Vrapice, kostel sv. Mikuláše
Kladno, Husův sbor
Kladno, kaple sv. Floriána
Kladno, kostel ČCE
Kladno, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Libušín, kostel sv. Jiří, hradiště
Libušín, kostel sv. Prokopa
Slaný-Dolín, kostel sv. Šimona a Judy
Slaný, kostel Nejsvětější Trojice
Slaný, kostel sv. Gotharda
Slaný, modlitebna ECM
Slaný, sbor Dr. Karla Farského
Smečno, kostel Nejsvětější Trojice
Svárov, kostel sv. Lukáše
Zákolany-Kováry, kostel sv. Petra a Pavla, Budeč

Okres Kolín
Kolín I, katedrála sv. Bartoloměje
Kolín II, modlitebna AC
Kolín IV, kostel Nejsvětější Trojice
Kolín IV, sbor CB
Kolín V, kostel sv. Víta
Nová Ves I, kostel sv. Václava

Plaňany, Husův sbor
Poříčany, kostel Narození Panny Marie
Starý Kolín, kostel sv. Ondřeje
Tismice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Okres Kutná Hora
Soběšín-Otryby, kostel sv. Havla
Uhlířské Janovice, kostel sv. Aloise
Uhlířské Janovice, kostel sv. Jiljí
Uhlířské Janovice, sbor CČSH
Zruč nad Sázavou, kostel Povýšení sv. Kříže

Okres Litoměřice
Roudnice nad Labem, kostel Narození Panny Marie

Okres Louny
Peruc, kostel sv. Petra a Pavla
Slavětín, kostel sv. Jakuba Většího

Okres Mělník
Hostín u Vojkovic, kaple Nejsvětější Trojice, hřbitov
Hostín u Vojkovic, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kralupy nad Vltavou – Zeměchy, kostel Narození sv. Jana Křtitele
Libiš, kostel sv. Jakuba Staršího
Libiš, kostel svaté Trojice
Neratovice-Lobkovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Okres Mladá Boleslav
Všejany, kostel sv. Jana Křtitele

Okres Nymburk
Budiměřice, kostel sv. Prokopa
Dvory-Veleliby, kostel sv. Václava
Chleby, evangelický kostel, hřbitov
Kostomlaty nad Labem, kostel sv. Bartoloměje
Lysá nad Labem, kostel Narození sv. Jana Křtitele
Milovice, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
Nymburk, Husův sbor, park Hrdinů
Nymburk, kostel ČCE
Nymburk, kostel sv. Jiljí

Okres Praha hl. m.
Praha 1 – Holešovice, kaple sv. Máří Magdalény
Praha 1 – Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 
Pražský hrad
Praha 1 – Hradčany, kostel sv. Benedikta
Praha 1 – Hradčany, kostel sv. Jana Nepomuckého
Praha 1 – Malá Strana, katedrální chrám sv. Vavřince
Praha 1 – Malá Strana, kostel Panny Marie pod řetězem
Praha 1 – Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína 
Paduánského
Praha 1 – Malá Strana, kostel sv. Josefa
Praha 1 – Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského

Praha 1 – Malá Strana, kostel sv. Mikuláše
Praha 1 – Malá Strana, kostel sv. Tomáše
Praha 1 – Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice
Praha 1 – Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné
Praha 1 – Nové Město, kostel sv. Klimenta
Praha 1 – Nové Město, kostel sv. Kříže
Praha 1 – Nové Město, kostel sv. Michala v Jirchářích
Praha 1 – Nové Město, kostel sv. Petra Na Poříčí
Praha 1 – Nové Město, kostel sv. Vojtěcha
Praha 1 – Nové Město, kostel sv. Voršily
Praha 1 – Nové Město, modlitebna CB
Praha 1 – Nové Město, školní kaple Boží Lásky, Veselá škola – 
CZŠ a ZUŠ
Praha 1 – Staré Město, bazilika sv. Jakuba Staršího
Praha 1 – Staré Město, chrám Matky Boží před Týnem

Již popáté se jednu noc v roce otevírají křesťanské chrámy a modlitebny 
návštěvníkům, kteří do kostelů běžně nechodí. Letošní Noc kostelů proběhne 
v pátek 23. května 2014 a zúčastní se ji více než 1 200 kostelů. Vydáte-li se tedy 
o této noci ven ze svých domovů, máte možnost spatřit nejen architektonické 
stavby a sbírky náboženského umění, ale rovněž desetitisíce dobrovolníků, kteří 
nepůjdou spát a zcela zdarma budou sloužit těm, kteří o jejich službu budou stát. 
 

Noc kostelů 
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Praha 1 – Staré Město, katedrála sv. Klimenta
Praha 1 – Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora
Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Haštala
Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Havla
Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Martina ve zdi
Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Mikuláše
Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Šimona a Judy
Praha 1 – Staré Město, kostel U Salvátora, Staré Město
Praha 1 – Staré Město, rotunda Nalezení sv. Kříže
Praha 2 – Nové Město, chrám sv. Kateřiny Alexandrijské
Praha 2 – Nové Město, katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje
Praha 2 – Nové Město, kostel ECM
Praha 2 – Nové Město, kostel sv. Ignáce
Praha 2 – Nové Město, kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce
Praha 2 – Nové Město, kostel sv. Kosmy a Damiána
Praha 2 – Nové Město, kostel sv. Václava Na Zderaze
Praha 2 – Vinohrady, kostel CASD
Praha 2 – Vinohrady, kostel ČCE
Praha 2 – Vinohrady, kostel sv. Ludmily
Praha 2 – Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla
Praha 2 – Vyšehrad, Husův sbor
Praha 2 – Vyšehrad, rotunda sv. Martina
Praha 3 – Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha 3 – Vinohrady, modlitebna BJB
Praha 3 – Žižkov, Betlémská kaple
Praha 3 – Žižkov, kostel sv. Anny
Praha 3 – Žižkov, kostel sv. Prokopa
Praha 3 – Žižkov, kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie
Praha 3 – Žižkov, sbor CB
Praha 3 – Žižkov, sbor ČCE
Praha 3 – Žižkov, sbor ČCE, Jarov
Praha 3 – Žižkov, Žižkův sbor
Praha 4 – Braník, kostel ČCE
Praha 4 – Krč, kaple sv. Anny
Praha 4 – Krč, kaple sv. Václava, Thomayerova nemocnice
Praha 4 – Lhotka, kostel Panny Marie Královny míru
Praha 4 – Michle, Sbor Alberta Schweitzera
Praha 4 – Nusle, Husův sbor
Praha 4 – Nusle, kostel ČCE
Praha 4 – Nusle, kostel sv. Pankráce
Praha 4 – Nusle, kostel sv. Václava
Praha 4 – Podolí, kostel sv. Michaela Archanděla
Praha 4 – Záběhlice, kostel sv. Anežky České a sv. patronů českých
Praha 5 – Hlubočepy, kostel sv. Filipa a Jakuba
Praha 5 – Jinonice, kostel sv. Vavřince
Praha 5 – Košíře, kaple Nanebevzetí Panny Marie, Klamovka
Praha 5 – Košíře, kostel sv. Jana Nepomuckého
Praha 5 – Smíchov, chrám sv. Michala, zahrada Kinských
Praha 5 – Smíchov, kostel CASD, Na Malvazinkách
Praha 5 – Smíchov, kostel Nejsvětější Trojice
Praha 5 – Smíchov, kostel sv. Gabriela
Praha 5 – Smíchov, kostel sv. Václava
Praha 5 – Smíchov, modlitebna Církve bratrské

Praha – Kolovraty, kostel sv. Ondřeje
Praha – Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího
Praha – Lysolaje, kaple Panny Marie Ochránkyně Kazatelského řádu
Praha – Lysolaje, kaple Panny Marie Sedmibolestné, Housle
Praha – Petrovice, kostel sv. Jakuba Staršího
Praha – Přední Kopanina, kostel sv. Máří Magdalény
Praha – Satalice, kaple sv. Anny
Praha – Slivenec, kostel Všech svatých
Praha – Šeberov, kostel CB
Praha – Šeberov, kostel sv. Prokopa, Hrnčíře
Praha – Troja, kaple sv. Kláry
Praha – Velká Chuchle, kostel Narození Panny Marie, Malá 
Chuchle
Praha – Velká Chuchle, kostel sv. Jana Nepomuckého
Praha – Vinoř, kostel povýšení sv. Kříže
Praha – Zbraslav, kostel sv. Jakuba Staršího, zámek

Okres Praha-východ
Brandýs nad Labem, kostel Obrácení sv. Pavla
Brandýs nad Labem, kostel sv. Petra
Brandýs nad Labem, kostel sv. Vavřince
Stará Boleslav, bazilika sv. Václava
Stará Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Čelákovice, Husův sbor
Čelákovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Čelákovice, sbor CB
Klecany, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Lázně Toušeň, kostel sv. Floriána
Říčany, kostel sv. Petra a Pavla
Sluštice, kostel sv. Jakuba Většího
Stříbrná Skalice, kostel sv. Jakuba Většího, hřbitov
Zápy, kostel sv. Jakuba Staršího, hřbitov

Okres Praha-západ
Černošice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Černošice, modlitebna Církve bratrské
Dobřichovice, kaple sv. Judy Tadeáše, zámek, 
Hostivice, sbor Dr. Alberta Schweitzera
Hvozdnice, Husův dům
Jílové u Prahy, kostel sv. Vojtěcha
Libčice nad Vltavou, kostel ČCE
Slapy, kostel sv. Petra a Pavla
Štěchovice, kostel sv. Jana Nepomuckého
Třebotov, kostel sv. Martina
Tuchoměřice, kostel sv. Víta, zámek
Vrané nad Vltavou, kostel sv. Jiří
Všenory-Horní Mokropsy, kostel sv. Václava
Zlatníky-Hodkovice-Zlatníky, kostel sv. Petra a Pavla
Zvole, kostel sv. Markéty

Okres Příbram
Borotice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Dobříš, kostel Nejsvětější Trojice
Milín, kostel sv. Petra, Slivice
Příbram I, kostel sv. Jakuba Staršího
Příbram II, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Příbram VI – Březové Hory, sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra
Sedlčany, kostel sv. Martina
Sedlčany, modlitebna ECM

Okres Rakovník
Křivoklát, kaple Korunování Panny Marie, hrad
Lužná, Husův sbor
Nové Strašecí, kostel Narození Panny Marie
Rakovník I, kostel sv. Bartoloměje
Zbečno, kostel sv. Martina

MILOŠ SZABO

Praha 5 – Smíchov, sbor a komunitní centrum Armády spásy
Praha 5 – Smíchov, sbor J. A. Komenského
Praha 6 – Břevnov, bazilika sv. Markéty
Praha 6 – Břevnov, kaple Panny Marie Andělské, Šlejferka
Praha 6 – Bubeneč, kostel sv. Gotharda
Praha 6 – Dejvice, Husův sbor
Praha 6 – Dejvice, kostel sv. Matěje
Praha 6 – Liboc, kostel sv. Fabiána a Šebestiána
Praha 6 – Střešovice, kostel ČCE
Praha 6 – Střešovice, kostel sv. Norberta
Praha 7 – Holešovice, Husův sbor
Praha 7 – Holešovice, kostel sv. Antonína Paduánského
Praha 7 – Holešovice, kostel sv. Klimenta
Praha 8 – Bohnice, kostel sv. Petra a Pavla
Praha 8 – Bohnice, kostel sv. Václava
Praha 8 – Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje
Praha 8 – Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Praha 8 – Kobylisy, kostel U Jákobova žebříku
Praha 8 – Libeň, Husova kaple
Praha 10 – Strašnice, kostel Bét-el
Praha 10 – Strašnice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
Praha 10 – Vršovice, kostel sv. Mikuláše
Praha 10 – Vršovice, kostel sv. Václava
Praha 10 – Vršovice, sbor ČCE
Praha 10 – Záběhlice, kostel Narození Panny Marie
Praha 11 – Chodov, kostel Matky Terezy
Praha 11 – Chodov, kostel Milíče z Kroměříže
Praha 11 – Chodov, kostel sv. Františka z Assisi
Praha 12 – Modřany, sborový dům ČCE
Praha 13 – Stodůlky, kostel sv. Jakuba Staršího
Praha 14 – Kyje, kostel sv. Bartoloměje
Praha 15 – Hostivař, kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Praha 16 – Radotín, kostel ČCE
Praha 16 – Radotín, kostel sv. Petra a Pavla
Praha 16 – Radotín, modlitebna Karla Farského
Praha 17 – Řepy, kostel Panny Marie Vítězné, Bílá Hora
Praha 17 – Řepy, kostel sv. Martina
Praha 19 – Kbely, kostel sv. Alžběty Durynské
Praha 20 – Horní Počernice, kostel sv. Ludmily, Chvaly
Praha 20 – Horní Počernice, Modlitebna ECM
Praha 20 – Horní Počernice, sbor ČCE
Praha 22 – Uhříněves, kostel Všech svatých
Praha 22 – Uhříněves, sbor ČCE
Praha – Čakovice, kostel sv. Remigia
Praha – Ďáblice, kostel Nejsvětější Trojice
Praha – Ďáblice, sbor CČSH
Praha – Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Praha – Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Praha – Koloděje, Povýšení sv. Kříže
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„V Divadle Kalich p ipravili 
doslova muzikálovou

bombu.“  Blesk magazín

MIRJAM LANDA
DANIEL LANDA

Příběh 
o nekonečném

snění

„Touha je dílo 
s vynikající 

hudbou, výpravou, 
režií a hlavn  výkony. 

Je vtipná, svižná 
a zábavná.“  Musical.cz

T h j dílT h j dí

22. 5. – 25. 5.
20. 6. – 22. 6.

29. 5. – 1. 6.

DERNIÉRA
1. 6. 2014

DERNIÉRA

22. 6. 2014
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podívanou – výstava bude otevřena v patře ambi-

tu od 13. června 2014.

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

Proslulost pokladu je dána jeho výjimečnou 

hodnotou a  také dlouhou tradicí jeho veřejného 

zpřístupnění. Nahlédnout do klenotnice bylo totiž 

v Loretě umožněno opravdu téměř každému, ne-

jen významným šlechticům, ale i obyčejným pout-

níkům. První zmínky o  pokladu se datují k  roku 

1636. Prostory dnešní historické klenotnice, která 

vznikla na počátku 18. století, byly v roce 1881 re-

konstruovány nákladem tehdejšího patrona Moři-

ce knížete z Lobkowicz. Od roku 1962 byla nejcen-

nější díla pokladu přesunuta do 1. patra vstupní 

budovy, kde jsou dodnes vystavena. Bohužel od té 

doby jsou prostory historické klenotnice veřejnosti 

nepřístupné a s nimi i více než tři čtvrtiny děl tvoří-

cích soubor Loretánského pokladu. 

Loreta proto svým návštěvníkům připravila na 

letošní letní sezonu velmi zajímavou výstavu, jež 

představuje onu „skrytou tvář“ pokladu, kterou 

veřejnost naposledy spatřila za první republiky. 

Závratné množství diamantů však nečekejte – vý-

stava především odkryje velkou pestrost a  růz-

norodost votivních darů, které poklad po staletí 

vytvářely. Těšit se můžete na drobné hříčky ze slo-

noviny, misky z drahých kamenů, manýristické ob-

razy, barokní a renesanční šperky, medaile, koruny 

milostné loretánské sošky. K  detailní prohlídce 

bude vystaven i velký stříbrný svatostánek a ante-

pendium. Restaurována byla řada uměleckých děl, 

většina z  nich bude vystavena v  moderní historii 

vůbec poprvé. Nenechte si ujít tuto mimořádnou 

zaujme každého návštěvníka především rozsáhlou 

freskovou výzdobou na téma vítězství Habsburků 

nad Turky u Vídně. 

Celou stavbu obklopuje překrásný francouzský 

park s  terakotovými vázami, který je po celý den 

volně přístupný. 

V současnosti se v Trojském zámku během ce-

lého roku pořádají zajímavé výstavy. 

Od 1. 4. do 2. 11. 2014 tu probíhá výstava Vá-

šeň, sen a ideál – věnovaná tvorbě nejvýraznějších 

osobností českého secesního sochařství. 

Ve stejném období zde můžete navštívit i vý-

stavu Pražský fi gurální porcelán, jež představuje 

ukázky z fi gurální tvorby Ernsta Poppa, které jsou 

uložené ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy.

Trojský zámek
U Trojského zámku 1, 170 00 Praha 7
tel.: +420 283 851 614 (pokladna)

Stavba raně barokního zámku Troja byla za-

hájena v  roce 1679. Francouzský architekt Jean 

Baptiste Mathey ho vystavěl pro Václava Vojtěcha 

hraběte ze Šternberka. Středem a dominantou celé 

stavby je velký sál, z něhož se do obou stran rozbí-

há chodba s enfi ládou přilehlých salonů. Hlavní sál 

Skrytá tvář Loretánského pokladu
Kdo by neznal loretánskou klenotnici se sbírkou monstrancí závratné ceny. 
Snad každý už někdy zaslechl pojem Pražské slunce, jímž lidé tradičně nazývají 
nejvzácnější Diamantovou monstranci. 

Zámek Troja
Jeden z nejkrásnějších barokních zámků ze 17. století v Čechách se 
nachází v Praze-Troji. Najdete ho hned vedle pražské zoologické zahrady, 
tak proč nenavštívit něco tak krásného a romantického, jako je Trojský zámek. 

Zavraždění sv. Ludmily ve fi ligránovém rámu, 2. polovina 17. století, 

kvaš na pergamenu, stříbrný fi ligrán

Korunka pro sošku P. Marie Loretánské, Norimberk, 1. polovina 

17. století, stříbro zlacené
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Centrum 
sklářského umění,
Huť František v Sázavě
Centrum vzniklo rekonstrukcí bývalé 
sklářské huti František, kterou postavil 
v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno 
po svém otci. Po vybudování nových 
provozů skláren a nových výrobních 
hal v Sázavě ale její význam klesal 
a pomalu chátrala. V roce 2010 byla 
zapsána na seznam kulturního dědictví 
ČR. Její záchranu si vzala za své Nadace 
Josefa Viewegha Sklářská huť František 
a letos v červnu v ní otevře Centrum 
sklářského umění.

Součástí je interaktivní 

expozice prezentující historic-

ké sklářské stroje, nástroje, ná-

činí a  zařízení, využitelné pro 

uměleckou sklářskou produkci 

a sklářská řemesla. Doplňují je 

další předměty vybrané s důrazem na zážitkovou 

rovinu, které návštěvníky seznamují se sklem jako 

materiálem. Základním spojujícím prvkem jsou 

odpovědi na otázku „Jak?“. Tedy jak se dělá, jak 

vzniká, jak funguje. Expozice vrcholí interaktivní 

prohlídkou moderního skla ze sbírky IGS (Interna-

tional Glass Symposium) a inspirativní prohlídkou 

ateliérů a dílen v provozu. 

Zároveň zde probíhají sklářské kurzy, 

workshopy a  tvůrčí dílny pro širokou veřejnost 

a začínající sklářské výtvarníky. Kurzy jsou zaměře-

né na různé techniky zpracování skla, jako je fou-

kání a tvarování skla, lehání, slinování, rytí a písko-

vání, broušení nebo tavenou plastiku, a  vedou je 

významní čeští i  zahraniční lektoři a  sklářští mistři. 

Podstatná je také orientace na základní školy s cílem 

probudit zájem žáků a studentů o sklářské řemes-

lo a propagace sklářských škol přímo v centru. Pro 

žáky ze základních a středních škol jsou připraveny 

projektové hry vycházející z  výukových programů 

navazujících na rámcový vzdělávací program, které 

budou rozčleněny do tří věkových kategorií. 

www.cestyskla.cz

Hlavní oslavy proběhnou třetí květnový víkend 

v duchu historických slavností, kdy se ulice města 

na tři dny zahalí do pestrého veselí a  centrum 

města „provoní“ středověké trhy, rytířské souboje 

a  středověké hudební i  taneční vystoupení o  pe-

čeť krále Jiřího. Akce proběhnou na pozadí oslav 

10. výročí vstupu do EU.

Další akce se uskuteční 22. června (současně 

i v dalších 24 českých městech a obcích) pod ná-

zvem Pocta králi Jiřímu, kdy proběhne 24 koncertů 

pod širým nebem na náměstích, v ulicích a třídách 

Jiřího z Poděbrad. Při této akci bude také pokřtěna 

monografi e o králi Jiřím Petra Hory Hořejše. Krom 

oslav významného výročí nabízí Poděbrady celou 

řadu již tradičních kulturních i sportovních akcí.

3.–4. 5. Zahájení lázeňské sezony

10.–11. 5. Lodě na Labi – přehlídka říčních lodí 

s doprovodným programem

16.–18. 5. Slavnosti krále Jiřího

24. 5. Poděbradské dračí srdce – závody dračích lodí

13.–15. 6. Mistrovství ČR mažoretkových skupin

– fi nále národního šampionátu

20.–22. 6. Evropa hraje Kmocha – 10. ročník 

hudebního festivalu

22. 6. Pocta králi Jiřímu – open-air koncert a křest 

královské monografi e

28. 6. Den záchranářů

Turistické informační centrum
Jiřího nám. 19, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 511 946
www.polabi.com

Městské kulturní centrum
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 612 505
www.ipodebrady.cz

Poděbrady – město lázeňské
Pro letošní rok chystáme velkolepé oslavy 550. výročí mírového projektu českého 
krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, který roku 1464 vyslal do světa několik 
mírových misí. V rámci oslav se uskuteční řada zajímavých akcí.
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řících českobrodské posádce na pomoc, ukončil 

obléhání a vyrazil protivníkovi vstříc. Obě vojska se 

setkala u vesnice Lipany. 

Vyjednávání nikam nevedla a v neděli 30. květ-

na bylo nad slunce jasnější, že ozbrojená konfron-

tace je nevyhnutelná. Počty vojáků obou stran 

byly vyrovnané, alianční jednotky měly jen mír-

nou převahu. Bitva začala mezi 15. a 16. hodinou 

odpolední. Bylo zataženo, blížila se jarní bouřka 

a prudký vítr zvedal oblaka prachu. Jen několik ve-

litelů zemského vojska vědělo, že u potoka Bylanka 

stojí ukrytý jízdní oddíl šlechticů z řad někdejších 

táborských spojenců. Naproti tomu bylo jasné, že 

Prokop Holý bude vyčkávat v bezpečí vozové hrad-

by. To zkušený válečník z  Miletínka věděl, proto 

předstíraným ústupem vylákal radikály z výhodné 

pozice a udeřil na ně poté, co podnikli výpad. V ten 

okamžik vyrazila i skupina jezdců ukrytých u poto-

ka Bylanka, vnikli mezi rozpojené vozy. Tuhá bitva 

netrvala dlouho a poražená polní vojska se pokou-

šela prchnout. Část z nich byla však pobita rožm-

berským oddílem, bez problémů opustili bojiště 

Jan Čapek ze Sán a Ondřej Keřský z Řimovic s částí 

jízdy a  pěších ozbrojenců a  rozptýlené skupinky 

radikálů se vzdaly kolem dvacáté hodiny. Ještě 

téhož večera bylo rozhodnuto o osudu většiny za-

jatců. Kdo chtěl sloužit dál za žold, měl se odebrat 

do blízkých stodol, ostatní mohli odejít. Do stodol 

vešlo mnoho set táboritů a sirotků, ale vrata byla 

zavřena a stodoly zapáleny. Jejich osud ale nesdí-

leli někteří hejtmani a podhejtmani, kteří padli do 

„milosrdných rukou“ svých někdejších bratrů ve 

zbrani. Jan Roháč z  Dubé, Jan z  Bergova, Sezima 

z Kunštátu, Jíra Ušatý a Mareš Kršňák tak měli více 

štěstí než Prokopové Holý a Malý, kazatel Markolt 

ze Zbraslavic a  patrně i  Zikmund z Vranova, kteří 

zahynuli v  bitvě. Historici se většinou shodují na 

čísle 700 upálených a  1 300 padlých a  na straně 

kališnicko-katolické frakce na počtu 200 nebo 500 

zabitých. Objektivně vzato, bitva u Lipan byla mez-

níkem, který uzavřel další z etap husitské revoluce. 

-lgs-

Poté co 14. srpna 1431 rozdrtila polní vojska 

Prokopa Holého čtvrtou křížovou výpravu v  bit-

vě u  Domažlic, církevní hodnostáři zvolili taktiku 

diplomacie. Zahájili jednání s  husitskými předáky 

a  pozvali je do Basileje na koncil, kam husitské 

poselstvo dorazilo 4. ledna 1433. Nedojít mu pe-

níze, rokovalo by se dodnes. Papež Evžen IV., císař 

Zikmund a  říšská knížata toužili po úskočné do-

hodě, proto koncil vyslal delegaci do Prahy. Cílem 

bylo zasít nejednotu do řad husitů, což se podaři-

lo 20.  března v  hornofalcké Koubě, kde se setkali 

vévoda Jan Bavorský, basilejský legát Jan Palomar 

a  přední čeští šlechtici. O  tři dny později bylo na 

území Království českého a  Markrabství morav-

ského ustanoveno obecné příměří a  každý, kdo 

by jej porušil, měl být prohlášen zemským škůd-

cem. To postavilo polní vojska husitských radiká-

lů mimo zákon. Navíc padl jejich spojenec, Nové 

Město pražské. Prokop Holý ukončil obléhání Plzně 

a dorazil ke Krči, stejně jako sirotci vedení Janem 

Čapkem ze Sán se utábořili u lesa Vidrholce, poblíž 

vsi Jirny. Polní obce ale vědomy si své zranitelnosti 

22.–24. května ustoupily na Kolínsko. Toho využily 

alianční jednotky, které pod vedením Diviše Bořka 

z  Miletínka oblehly Český Brod ovládaný sirotky. 

Jakmile se ale Miletínek dozvěděl o radikálech mí-

Bitva u Lipan se odehrála před 580 lety, v neděli 30. května 1434, v místech mezi 
Hřiby a Lipskou horou. Přestože existuje řada dobových písemností, průběh bitvy 
je nejasný. Každopádně kališnicko-katolická aliance, vedená Divišem Bořkem 
z Miletínka, tu na hlavu porazila polní vojska radikálního křídla husitů vedená 
Prokopem Holým. 

Lipany 1434

Mohyla na místě bitvy nad obcí Lipany 

Luděk Marold – Panorama bitvy u Lipan 

(1897–1898)

KAM to vidí
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? 
Kolik let bude mít příští rok Večerníček?

a) 30

b) 50

 c) 70

Své odpovědi posílejte do 15. května 

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.

Václav Cílek 
Krajiny domova 

Autorem knihy Krajiny domova je proslulý geolog 

a spisovatel Václav Cílek, který ve spolupráci s vý-

tvarnicí Renátou Fučíkovou vytvořil působivou 

publikaci. Knihu lze číst jako napínavý a poetický 

příběh o  české krajině s  množstvím zajímavých 

informací, nebo ji můžeme brát jako inspirativní 

zdroj při putování za krásami naší vlasti. Každá ka-

pitola začíná obrázkem vybrané krajiny, pokraču-

je vlastním textem a  zajímavostmi a  historickými 

souvislostmi. Publikace dává zajímavý pohled na 

krajinné bohatství Čech a Moravy, na které může-

me být právem hrdí. Tento jedinečný knižní projekt 

navazuje na významná encyklopedická a  naučná 

díla z  Albatrosu, ať už to byl cyklus Dějin v  obra-

zech, či Žáčkova encyklopedie pro žáčky.

Cena: 297 Kč

www.albatrosmedia.cz

?
Kolik knih vyšlo Václavu Cílkovi ve 

společnosti Albatros Media včetně 

Krajin domova? 

a) 1 b) 2 c) 3

Své odpovědi posílejte do 15. května 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží knihu 

Krajiny domova. Nápovědu získáte na 

www.albatrosmedia.cz.

Petr David, Petr David ml., 
Petr Ludvík, Vladimír Soukup
ŠPALÍČEK VÝLETŮ 
pro každý den jeden 2

Druhý díl oblíbené publikace nejen pro motoristy, 

kteří chtějí poznávat známá i neznámá místa po 

celé ČR! Zahrnuje stručný popis 365 cílů, rozděle-

ných podle krajů – u každého výletu najdete krás-

né fotografi e, mapku, aktuální praktické informace 

a mnoho dalších tipů z okolí. Samozřejmostí je opět 

bonus v podobě rovné stovky vstupenek a pouká-

zek do různých zařízení cestovního ruchu, platných 

do konce roku 2016! V e-shopu nakladatelství S&D 

můžete tuto knihu zakoupit buď samostatně, nebo 

i v balíčku s prvním dílem. Čtenáři-turisté se už nyní 

mohou těšit na třetí pokračování knihy, které vyjde 

koncem letošního roku a kde opět najdou novou 

porci cílů, tipů, informací a vstupenek!

Cena: 499 Kč

www.soukup-david.cz

?
Turistické cíle v knize Špalíček výletů pro 

každý den jeden 2 jsou rozděleny podle 

krajů. Kolik kapitol tedy kniha má?

a) 15 b) 14 c) 13

Své odpovědi posílejte do 15. května 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží 

průvodce ŠPALÍČEK VÝLETŮ pro každý den jeden 2.

Prokop Tomek
Estébáckou Prahou – Průvodce po 
pražských sídlech Státní bezpečnosti

Následující titul seznamuje čtenáře s  autentickými budovami 

a místy v Praze, na nichž působila před rokem 1989 Státní bezpeč-

nost a některé jiné složky represivního aparátu totalitního režimu. 

Zároveň přináší i  širší a  přehledný souhrn informací o  různých 

složkách StB, jejich struktuře a funkcích a dodává těmto údajům 

nový význam a atraktivitu zasazením do rámce města změněného 

během uplynulých více než dvaceti let. Tento průvodce je svým 

způsobem unikát. Jedním z atributů StB totiž bylo přísné utajení, 

takže dohledat místa působení StB bylo poměrně obtížné. 

Cena: 250 Kč

www.academia.cz

Miroslav Adamec
Berta a Ufo

Ve vesmíru je živo, pořád tam něco lítá, bliká, svítí 

a PRÁSK a BUM! Pro děti to ve vesmíru moc není. 

Zato u  nás na Zemi… to je jiná! Jenže holčička 

Berta, nejmenší ve školce, se ocitne v  nesnázích 

i u nás na Zemi. Kdopak jí jen pomůže? Přece Ufík, 

nejmenší ve vesmíru, její nový kamarád. Co na tom, 

že je zelený. 

Berta je chytrá dívenka a ví, že s prťavým návštěv-

níkem z vesmíru zažije nejedno dobrodružství. Tře-

ba s ním upeče dort. Anebo se spolu vydají na kar-

neval a  do Výzkumného ústavu hraček! S  Ufíkem 

je totiž ohromná legrace. A dostane se s ním i do 

vesmíru, i když je to daleko a normálně by ji tam 

tatínek s maminkou nepustili!

Roztomilé příhody podle televizního Večerníčku, 

pro děti od čtyř let.

Cena: 299 Kč
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účastnických diplomů. Akce má své pokračování 

na podzim, kdy společná cyklovyjížďka turistickou 

sezonu ve městě zakončuje. 

Běž na věž – sportovně zábavná soutěž Muzea 

Jindřichohradecka se koná u příležitosti květnové-

ho Mezinárodního dne muzeí. Zdolat 153 schodů 

Městské vyhlídkové věže se každoročně pokoušejí 

desítky závodníků. Součástí akce je doprovodný 

program.

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

s trhy, průvodem, hudebními vystoupeními a sou-

těžemi pro děti jsou tradiční akcí u příležitosti oslav 

města. 

26. 7. – 3. 8. TOP týden v  Jindřichově Hrad-

ci – nabízí řadu kulturních a  společenských akcí 

od koncertů přes výstavy, divadla, fotografování 

v historických kostýmech a vrcholí tradiční zábavní 

poutí s atrakcemi zvanou Porcinkule. 

Novinky sezony 2014
Discgolfové hřiště – v centru, pro všechny věkové 

kategorie – disky v prodeji i k zapůjčení v informač-

ním středisku.

Interaktivní průvodce městem – s QR body a ta-

jenkou, prostřednictvím mobilní aplikace. Kdo nemá 

chytrý telefon, může využít tištěného průvodce. 

Mobilní aplikace Geofun – netradiční prohlídka 

města v  doprovodu Marie Hoppe-Teinitzerové, 

zakladatelky slavných gobelínových dílen. Mobilní 

aplikace byla vytvořena pro sdružení měst „Česká 

inspirace“. 

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

Přijměte pozvání k prohlídce historického cen-

tra města. Můžete navštívit Státní hrad a  zámek, 

Dům gobelínů, Muzeum Jindřichohradecka, kde 

zhlédnete expozici Krýzovy jesličky, a  Muzeum 

fotografi e a  moderních obrazových médií. Zcela 

nevšední zážitek je pak unikátní aquashow každou 

celou hodinu v  Obchodně-medicínském centru 

sv. Florián v centru města. 

TOP akce ve městě...
17. 5. Přes kopec na Hradec aneb Jindřicho-

hradecký pedál – rozhodně nejde o profesionál-

ní závod, naopak o  pohodové společné zahájení 

turistické sezony. Čekají na vás soutěže a  hry pro 

děti, doprovodný program a  oblíbené slosování 

 Jindřichův Hradec, 
správná volba pro váš výlet
Poloha města mezi krajinou přírodního parku Česká Kanada a třeboňským 
regionem plným rybníků není jediným důvodem, proč se stává cílem mnoha turist 
ů. Tím dalším je historický a kulturní potenciál města. Zastavte se a načerpejte 
novou energii ve městě, kde to žije! 
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Město je také 

v  balíku aplikací 

SmartCity, které 

umožňují načítat 

informace o  So-

kolově, a to nejen 

jeho občanům 

(např. novinky, 

kulturní události, 

informace o vedení 

města), ale i  jeho 

návštěvníkům (in-

teraktivní infomapy, 

důležité památky, 

fotografi e, tipy na 

ubytování a  stravování). Sokolov SmartCity lze 

stáhnout zde: https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.mediaworks.smartcity.

Sokolovské infocentrum, Městský dům kul-

tury Sokolov a tým Turista v mobilu přejí hodně 

pohodových kilometrů a turistických zážitků.

www.sokinfo.cz
www.sokolov.cz

Sokolov vám nabízí procházku starým měs-

tem, kterou je možné spojit s návštěvou klášterní-

ho kostela sv. Antonína Paduánského, dále prohlíd-

ku parku se zámkem, návštěvu krajského muzea či 

pohled na město z  rozhledny Hard. Ve městě je 

také široká nabídka pro milovníky kultury a sportu.

Sokolov s okolím se stal součástí nové aplikace 

pro mobilní zařízení pod názvem Turista v mobi-

lu, která zpříjemní turistům i místním obyvatelům 

náv štěvu města a zajímavých míst v oblasti. První 

verze aplikace pomáhá při plánování výletů a ná-

vštěv zajímavých 

míst Sokolova 

i  celé České re-

publiky. A to ne-

jen po svých, ale 

i  na kole nebo 

k o l e č k o v ý c h 

bruslích. S  touto 

aplikací najdete 

cíl cesty a bude-

te mít také čer-

veně vyznačenou nejlepší trasu se všemi zajíma-

vostmi. V aplikaci naleznete informace o městech 

a jejich nejatraktivnějších místech, včetně fotogra-

fi í, kontaktů, kulturních akcí a odkazů na webové 

stránky či důležitá telefonní čísla. Pro funkčnost ap-

likace je důležité mít rychlejší připojení k internetu. 

Ke stažení je zde: http://www.turistavmobilu.cz/.

Mikroregion je protkán sítí značených cyklo-

stezek, v  jejichž okolí najdete celou řadu historic-

kých objektů. Jsou tu krásné zříceniny, např. hrad 

Kracíkov, Gutštejn či Falkenštejn nebo majestátní 

rotunda na Ovčím vrchu či zámek v Bezdružicích. 

Konstantinovy Lázně – lázeňství je tu postaveno 

na minerální vodě s největším obsahem oxidu uh-

ličitého u nás a léčí se tu kardiovaskulární choroby, 

rec), která si dodnes zachovává historický ráz. Na-

jdete tu ustájené koně, občerstvení a v budoucnu 

komfortní penzion. Turistickou atraktivitou dvora 

je Amálčina mýdlárna a sýrárna, kde si mohou ná-

vštěvníci mýdla a sýry nejen zakoupit, ale i vyrobit. 

Zkrátka zabaví se tu každý.

Rodinný pivovar, pivní lázně a  malé pivovar-

ské muzeum najdete pak v Chodové Plané. Poo-

bědvat můžete ve stylové restauraci umístěné ve 

skalním labyrintu pivovarských sklepů. A  znaveni 

prohlídkou můžete načerpat síly ve wellness hote-

lu U Sládka.

Marie Kulinkovská

www.dvurkracikov.cz
www.konst-lazne.cz
www.chodovar.cz
www.turisturaj.cz

oběhový a nervový systém nebo poruchy látkové 

výměny a žláz s vnitřní sekrecí. Návštěvníci i lázeň-

ští hosté si mohou odpočinout od každodenního 

stresu ve Wellnes centru Konstantin a  ti, co mají 

rádi aktivní relax, vyzkouší cyklo a in-line stezku.

 Při „Oslavách jara na Konstantinolázeňsku“ se 

veřejnosti zpřístupnilo první železniční muzeum 

v  Plzeňském kraji. Za projektem stojí neziskové 

sdružení Plzeňská dráha. Muzeum vzniklo na mís-

tě  mnoho let nevyužívaného skladiště. Návštěv-

níci si mohou v  muzeu prohlédnout nejrůznější 

železniční exponáty včetně stylizované dopravní 

kanceláře s pokladnou a čekárnou. Sdružení bude 

pořádat akce stylizované do 30. let minulého sto-

letí s  ukázkami jízd nákladních vlaků. Muzeum je 

otevřené o  víkendu. Jednou takovou akcí bude 

Bezdružické parní léto. 

V  mikroregionu se nachází také dvůr Krací-

kov, zemědělská usedlost (původně knížecí dvo-

Sokolov má dvě nové mobilní aplikace
Srdečně vás zveme do Sokolova – města, které se nachází uprostřed lázeňského 
trojúhelníku a leží na soutoku řek Ohře a Svatavy. Poloha města ho předurčuje 
být turistickou základnou k výletům za krásami Slavkovského lesa a západní části 
Krušných hor. 

Konstantinolázeňsko – krajina,
která nadchne
Řeč bude o severovýchodě Plzeňska, o okrese Tachov, kde najdeme stejnojmenný 
mikroregion pojmenovaný podle Konstantinových Lázní. Mimochodem jediných 
lázní v Plzeňském kraji, které jsou zároveň nejmenšími lázněmi v České republice. 
V panensky čisté krajině mikroregionu se snoubí přírodní krásy s historickými 
památkami.
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Informační brána

První železniční muzeum v Plzeňském kraji

Magazín KAM po Česku v infocentru v Konstantinových Lázních
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+420 485 101 709 nebo osobně v Městském infor-

mačním centru v Liberci.

Městské informační centrum v  Liberci má 

pro své návštěvníky opět připraveny prohlídkové 

okruhy po radnici. Zájemci si mohou prohlédnout 

chodby, obřadní síň, balkon či věž radnice. Prohlíd-

ky se konají každou celou hodinu v těchto termí-

nech:

říjen–květen: čtvrtek 9–15 hod.

červen–září: pondělí–pátek 9–15 hod., sobota 

9–11 hod.

Pro ZŠ, SŠ a VŠ jsou prohlídky s vyučujícími v rámci 

výuky ZDARMA.

www.visitliberec.cz
www.liberec.cz

 Můžete si také prohlédnout divadlo F. X. Šaldy, 

liberecký zámek, budovu bývalé oblastní galerie 

v  Liberci, grandhotel Zlatý Lev, Severočeské mu-

zeum a  nově zrekonstruovanou budovu Oblastní 

galerie v lázních. Prohlídky jsou připraveny ve spo-

lupráci s komunitním střediskem Kontakt. Na tyto 

prohlídky je možné se přihlásit vždy do středy 

před prohlídkou do 14 hod. v Městském infor-

mačním centru v Liberci.

Díky partnerství Liberce a Žitavy mohou zá-

jemci též objevovat historické centrum tohoto 

německého města. Prohlídky s českým výkladem 

jsou od května do září připraveny každou první so-

botu v měsíci. Začíná se vždy v 11 hod. v tamním 

informačním centru v  budově žitavské radnice. 

Kromě památkové zóny můžete zhlédnout i malé 

postní plátno. Poslední termín pro přihlášení je 

každý první čtvrtek v měsíci do 14 hod. v Měst-

ském informačním centru v Liberci.

Na prohlídkové okruhy po Liberci a  Žita-

vě je možné se přihlásit na: mic@infolbc.cz, 

Horké novinky pro letošní rok v Liberci
Komentované prohlídky centrem Liberce začínají už 1. května. Až do září vždy 
ve čtvrtek v 16 hod. bude pro předem přihlášené zájemce připravena prohlídka 
interiérů historické radnice a odborný výklad o zajímavé architektuře centra města.
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   krematorium na Židovském hřbitově a  pietní 

místo u Ohře 

   začátek v 11 hod. v krematoriu na Židovském 

hřbitově 

   pořadatel: Federace židovských obcí v  ČR 

a Pražská židovská obec

16. 10. Zpřístupnění dalších prostor bývalého 

kolumbária 

U  příležitosti 73. výročí zahájení deportací Židů 

z českých zemí a vzniku terezínského ghetta bude 

veřejnosti zpřístupněna další část prostor bývalé-

ho kolumbária, které v  době terezínského ghetta 

sloužilo k  ukládání papírových uren s  popelem 

obětí spálených v nedalekém krematoriu.

   slavnostní otevření proběhne ve 14 hod.

22. 12. Pietní akt u příležitosti výročí narození 

Milady Horákové 

   v  10.00 hod. v  pamětní síni v  bývalém Kran-

kenrevieru, Malá pevnost Terezín

   ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

VÝSTAVY
do 31. května HUMANITA

předsálí kina v Malé pevnosti

výtvarná výstava studentů SŠOS Teplice

do 10. července Mark Podwal „To všechno nás 

postihlo…“

předsálí kina Muzea ghetta, výtvarná výstava

do 31. října Vladimír Svoboda – obrazy

výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti (cela 

č. 41), výtvarná výstava

do 30. června Michal Šarše – sochy

výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti (cela 

č. 42), výtvarná výstava

14. – 30. června „Mám se v Terezíně velice dob-

ře…?“

předsálí kina v Malé pevnosti, výstava prací zasla-

ných do výtvarné soutěže Památníku Terezín

10. 7. – 30. 9. Stauff enberg a „Operace Valkýra“ 

výstava bude zahájena vernisáží 10. července ve 

14 hod., předsálí kina v Malé pevnosti

dokumentární výstava Památníku německého od-

boje a Nadace 20. července 1944

15. 7. – 15. 9. Petr Veselý – obrazy

výstava bude zahájena vernisáží 14. července 2014 

ve 14 hod., předsálí kina Muzea ghetta

výtvarná výstava

17. 7. – 31. 10. „O osudu člověka se rozhoduje 

proužkem papíru…“  

Transport Židů z Terezína do Osvětimi-Březinky na 

podzim 1944, výstavní prostory IV. dvora Malé pev-

nosti (cela č. 42), setkání před ukončením výstavy 

se bude konat 30. října 2014 ve 14 hod.

výtvarná výstava ze sbírek Památníku Terezín

25. 9. 2014 – 28. 2. 2015 Andrew Lass – Rozjí-

mání

výstava bude zahájena vernisáží 25. září 2014 ve 

14 hod., předsálí kina Muzea ghetta

fotografi e, kresby, básně

1. 10. – 31. 12. Refl exe velké války

předsálí kina v Malé pevnosti

výtvarná výstava ze sbírek Památníku Terezín ke 

stému výročí vypuknutí 1. světové války

Akce a výstavy 
Památníku Terezín 

AKCE
18. 5. Výročí poslední popravy v Malé pevnosti

Položení věnců na bývalé popraviště v  Malé pev-

nosti. Největší poprava v  dějinách věznice byla 

provedena 2. 5. 1945. 

začátek v 9 hod.

18. 5. TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2014

Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perze-

kuce.

  začátek v 10 hod. na Národním hřbitově před 

Malou pevností

  hlavní projev: Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

   pořadatelé: Ústřední výbor Českého svazu bo-

jovníků za svobodu, Památník Terezín

   spolupořadatelé: Ústecký kraj, město Terezín, 

Federace židovských obcí v ČR a Terezínská ini-

ciativa

Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) 

je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena! Po celý 

den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památ-

níku Terezín. 

27. 6. Pietní akt u příležitosti výročí popravy Mi-

lady Horákové 

(25. prosince 1901 – 27. června 1950) 

Milada Horáková byla československá politička 

popravená za údajné spiknutí a velezradu během 

komunistických politických procesů v  50. letech 

minulého století. 

   v  10.00 hod. v  pamětní síni v  bývalém Kran-

kenrevieru, Malá pevnost Terezín

   ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

21. 9. Tryzna Kever Avot

Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacis-

tické genocidy v českých zemích.

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
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Když na výlet, tak 
do LITOMĚŘIC 
Zavítejte s příchodem nové turistické 
sezony do města, v jehož jádru se 
nacházejí gotické, renesanční i barokní 
stavby věhlasných architektů. 

Prohlédněte si i vy
  historické jádro města s  dochovaným gotic-

kým opevněním, jež je městskou památkovou 

rezervací

  hrad s  expozicí českých vín, která je možno 

i ochutnat 

  městskou věž Kalich a věž katedrály sv. Štěpá-

na s výhledem na biskupskou rezidenci

  podzemní expozici „Důl Richard v proměnách 

času“, jejíž součástí je i  vzpomínka na oběti 

2.  světové války, které zahynuly v  nacistické 

podzemní továrně Richard u Litoměřic

  historické sklepení vinoucí se pod náměstím

  muzeum, galerii, dílnu ručního papíru, výstavu 

marionet apod.

Nové turistické trasy s průvodcem:
  Po stopách Karla Hynka Máchy (včetně návště-

vy Máchovy světničky)

  Litoměřice a baroko (s řadou unikátních sakrál-

ních staveb a katedrálou sv. Štěpána)

  Kdo se to na nás dívá (sochy, které v  centru 

města míjíme)

Více informací získáte v infocentru 

v podloubí litoměřické radnice.

tel.: +420 416 916 440
www.litomerice-info.cz

Ústí nad Labem 
v květnu...
10.–11. 5. Zubrnický jarmark 

– staročeský jarmark, pouliční 

divad la, kejklíři, kramářské písně, 

umělecká řemesla 

(www.skanzen.zubrnice.cz)

17. 5. IV. ústecký pivní jarmark 

– malé a rodinné pivovary na Kos-

telním náměstí

(www.usteckypivnijarmark.cz)

31. 5. Košt hraběte Chotka – zá-

mek Velké Březno – XVI. ročník 

prodejní výstavy vín spojený s  je-

jich ochutnávkou (www.zamek-vbrezno.cz)

31. 5. – 1. 6. Víkend na Miladě – cyklistický a bě-

žecký závod s doprovodným programem, indiánská 

vesnice, atletika pro děti, přehlídka modelů letadel, 

den otevřených dveří trmické teplárny, projížďky te-

rénními vozidly a čluny a mnoho dalších atrakcí pro 

celou rodinu (www.jezeromilada.cz)

Informační středisko města
Ústí nad Labem
Mírové nám. 1/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz 

Do Ústí nad Labem za nevšedními zážitky
Okolí města je díky své poloze turisticky atraktivní v každé roční době. Romantický 
kraj Labských pískovců, sopečné kužele Českého středohoří i hřebeny Krušných 
hor lákají turisty celoročně. Stejně tak romantické jsou výhledy do kraje z řady 
rozhleden a vyhlídkových míst v okolí města. Jmenujme alespoň hrad Střekov, 
výletní zámeček Větruše, vyhlídku na Vysokém Ostrém či rozhlednu Varhošť. 

Město láká nepřeberným množstvím histo-

rických památek i  kulturního vyžití. Navštívit zde 

můžete malebné náměstíčko s  krásnou gotickou 

radniční věží (53,7 m). Uprostřed náměstí se tyčí 

do výšky morový sloup Nejsvětější Trojice a opodál 

objevíte barokní městskou kašnu, dříve nazývanou 

Šlikovský rybník. Nejvýznamnější památkou města 

je bezesporu františkánský klášter Čtrnácti svatých 

pomocníků, který je od roku 1995 národní kulturní 

památkou. Nesmíme zapomenout ani na nejužší 

uličku v  ČR – Katovu uličku (66,1 cm). Procházku 

podél řeky Ohře si můžete zpestřit na Nábřeží Ma-

xipsa Fíka, kde je spousta atrakcí pro děti i dospě-

lé. V letní sezoně můžete navštívit i nově otevřené 

informační centrum s  půjčovnou loděk a  malým 

občerstvením. Novinkou pro turisty je v ulici Jana 

Švermy Turistické informační centrum Kadaň, kde 

se dozvíte mnoho užitečného o městě i jeho okolí.

Nenechte si ujít... 
31. května Narozeniny Maxipsa Fíka

23. srpna Císařský den

19. července Rockfest Vysmáté léto

13.–14. září Dny evropského dědictví

27. září Vinobraní

29. listopadu Advent

Turistické informační centrum Kadaň
Jana Švermy 7, Kadaň 432 01
tel.: +420 474 319 550
mobil: + 420 725 763 497
e-mail: infocentrum@mesto-kadan.cz
www.mesto-kadan.cz

Za krásou královského města
KADAŇ – město plné památek
Zažijte Kadaň a její historické centrum na vlastní kůži. Nahlédněte do života bratří 
františkánů a barokních zahrad kláštera. Projděte nejužší uličkou v katových 
stopách nebo vystoupejte až do oblak k ochozu bílé radniční věže.
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Když malí nevědí, 
velcí poradí…
Kdo nechal postavit zámek Karlova Koruna?
a) hrabě František Ferdinand Kinský 
b) hrabě Jiří Sternberg
c) hrabě Vilém z Landštejna

Na čí počest byl zámek pojmenován?
a) císaře Karla IV.
b) císaře Karla V.
c) císaře Karla VI.

Památník v podobě sochy sedláka je z roku? 
a) 1785
b) 1775 
c) 1765

? 
Své odpovědi nám posílejte do 

15. května z www.kampocesku.cz 

nebo na poštovní adresu. Pro 5 autorů 

správných opovědí je připraveno 5 skvělých knih 

o Chlumci nad Cidlinou, které věnovalo město.

TIC Chlumec nad Cidlinou
Kozelkova 26, 503 51  Chlumec
tel.: +420 495 484 121
e-mail: knihovna@chlumecnc.cz
http://ic.chlumecnc.cz/

Chlumec nad Cidlinou dětem
Chlum je název kopce, který dal v 11. století jméno dnešnímu Chlumci nad 
Cidlinou, městu uprostřed zahrad a lesů. Mezi významné rody, díky kterým dnes 
můžeme ve městě obdivovat četné historické památky, řadíme Šternberky, pány 
z Bergova, Landštejny a Kinské. Přijměte pozvání do města, kterému právem 
říkáme „Město v zahradách“. 

Kompletně zrekonstruováno bylo v roce 2010 a vý-

sledkem je nádherný bazén s ostrovem uprostřed. 

Nechybí skluzavky pro děti i dospělé a menší děti 

si oblíbí brouzdaliště. V areálu je autokemp s uby-

továním v 18 nových čtyřlůžkových chatkách nebo 

vlastních stanech či karavanech. POZOR: Při před-

ložení tohoto vydání magazínu KAM po Česku zís-

káte jednorázovou rodinnou vstupenkou na kou-

paliště a do Městského muzea Loreta ZDARMA.

Hurá na výlet...
Díky rovinaté krajině jsou zdejší cyklotrasy ide-

ální pro malé i velké cyklisty. Kilometry nádhernou 

přírodou nabízí trasa do Písku (č. 4290). Cestou se 

určitě ještě zastavte v hřebčíně Ostrov, kde se mo-

hou děti svézt na koních nebo si prohlédnout stáje. 

Na výběr máte ještě trasu do Pamětníka (č. 4284) či 

lesem mezi písníky do Koles (č. 4285). Při troše štěs-

tí uvidíte koně ve výbězích nebo lesní zvěř v oboře.

Pozvání na akce...
12. 6. – 28. 8. Chlumecké hudební léto – čtvrteční 

hudební večery na koupališti 

8.–10. 8. Volejbalové léto – významná akce letní 

antukové sezony

30. 8. Chlumecký triatlonek – 500 m plavání, 34 km 

na kole, 5 km běh a 3 piva na čas

6. 9. Chlumecký kotlík – gurmánské klání o nejlepší 

guláš – odpoledne na koupališti

20. 9. Svatební veletrh na zámku Karlova Koruna

První vaší zastávkou může být dominanta 

města, barokní zámek Karlova Koruna, jenž byl 

vystavěn v letech 1721–1723. Zámecký park a Po-

hádková cesta, to jsou dva okruhy pro děti, vedou-

cí za příběhy pohádkových postaviček. Zámecký 

park je otevřen celoročně. Další významnou pa-

mátkou je Městské muzeum Loreta, jež je umís-

těno v  bývalém klášteře. V  prvním patře najdete 

Selskou jizbu nebo expozici Ze života měšťanstva 

před sto lety. V  přízemních ambitech se dozvíte, 

jak na polích hospodařili naši předkové. Seznámíte 

se i s dějinami Lorety, působením městských ost-

rostřelců nebo selskými bouřemi na Chlumecku. 

Skvělou tečkou za putováním městem je Chlu-

mecká zahradní železnice. Děti ji milují. A  není 

divu. Kolejiště podle předlohy Dětské dráhy (RhB) 

– Albulabahn, Švýcarsko měří 150 m a je lemováno 

modely stanic, viaduktů, tunelů, hor i řek.

Co vám můžeme nabídnout?
Ať už děti zasvěcujete do krás přírody či tajem-

ství historie, vezměte je u nás ještě na koupaliště. 
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19.–21. 6. Jam Rock – hudební festival v areálu ne-

daleko rozhledny a letiště

18.–19. 7. Orlická brána – kulturní festival plný di-

vadla, hudby a fi lmu pro celou rodinu v okolí roz-

hledny

22.–23. 8. Ejhle, loutka – nejen divadelní festival 

v blízkosti kapličky Pod Suticí

30.–31. 8. Žamberská pouť – na Masarykově ná-

městí

Další možnosti využití volného času a propagační 

materiály o městě a jeho okolí vám rádi nabídne-

me v informačním středisku.

Turistické informační středisko Žamberk
Kostelní 446, 564 01 Žamberk
tel.: +420 465 612 946
e-mail: info@orlicko.cz
www.zamberk.cz

Tyršova rozhledna

Dřevěná rozhledna z  roku 1932 je postavena ve 

tvaru husitské hlásky a stojí v sousedství kaple sv. 

Rozálie, do které můžete nahlédnout přes mříž bě-

hem otevírací doby vyhlídkové věže. V galerii na-

jdete fotografi e a obrázky rozhledny a nejbližšího 

okolí nebo příležitostné výstavy.

Otevírací doba: 

1. 5. – 14. 6. a 16. 9. – 30. 10. 

víkendy a státní svátky 10–17 hod.

15. 6. – 15. 9. 

denně 10–17 hod.

Kalendář akcí:

13.–15. 6. XIV. ročník Svátků dřeva – ukázky ře-

mesel, jarmark, hudební i  taneční vystoupení 

v prostorách zámku a jeho okolí

Náchod slaví 
Město si letos připomíná několik 
významných výročí. Kromě 760 let od 
založení města je to 110 let náchodské 
radnice a 100 let Městského divadla 
Dr. Josefa Čížka. Náchod je také rodištěm 
spisovatele Josefa Škvoreckého, který by 
letos oslavil 90 let. 

Přijměte naše pozvání na…
7. 5. Náchodské Májování s ohňostrojem – bo-

hatý odpolední kulturní program zakončený ohňo-

strojem – Masarykovo náměstí 

(www.mestonachod.cz)

11. 5. Odhalení lavičky Josefa Škvoreckého – 

doprovodný program s možností vydat se Nácho-

dem „Po stopách Josefa Škvoreckého“ – Masaryko-

vo náměstí (www.primasezona.cz)

12.–18. 5. Náchodská Prima sezóna – festival 

studentské tvořivosti věnovaný Josefu Škvorecké-

mu – Masarykovo náměstí 

(www.primasezona.cz) 

14. 6. Náchod slaví výročí 760 let města – bohatý 

kulturní program a  řemeslné trhy, zakončeno ve-

černím vystoupením zpěváka Petra Koláře – Masa-

rykovo náměstí (www.mestonachod.cz)

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

Šumperský sněm proběhl v roce 1490, kdy se 

na šumperský zámek sjeli čelní představitelé Mo-

ravského markrabství a zástupci slezských knížec-

tví, aby společně mimo jiné napomohli sjednocení 

zemí Koruny české po rozvratu v důsledku česko-

-uherských válek. 

Celý den 31. května bude patřit turnajům a klá-

ním, své vystoupení předvedou šumperské i regio-

nální taneční a sportovní spolky a kluby, na závěr 

slavností projde městem velký průvod a celý den 

vyvrcholí výpravným ohňostrojem. 

Od tohoto dne až do konce září se mohou 

návštěvníci Šumperka seznámit s  bohatou his-

torií města, kterou dokumentuje řada památek. 

Šumperk návštěvníkům nabízí tři různé okruhy 

v  doprovodu průvodce, a  to „Procházka ze 13. 

do 21.  století“, „Kde v  Šumperku žily čarodějnice“ 

a  „Zrození „Malé Vídně“. Dále rozhled z  radniční 

věže, kde je umístěn dalekohled směřující na po-

hoří Jeseníků, návštěvu stálé expozice Čarodějnic-

ké procesy v Geschaderově domě a v neposlední 

řadě procházku po historickém předměstí i  jádru 

města s  názvem Po stopách Malé Vídně. Na fasá-

dách jednotlivých objektů jsou umístěny tabulky 

s dobovou fotografi í, informacemi z historie a zají-

mavostmi ze života původních majitelů. Procházku 

lze uskutečnit s  mapkou nebo pomocí QR kódu 

s aplikací v mobilu.

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk
tel.:+420 583 388 610, e-mail: pruvodce@sumperk.cz,
www.sumperk.cz

Evropský dům setkávání (tzv. Geschaderův dům),
Kladská 1, 787 01 Šumperk
tel.: +420 583 213 721, mobil: +420 721 346 527,
e-mail: expozice@sumperk.cz, www.sumperk.cz

IC Šumperk, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
tel.: +420 583 214 000, e-mail: icsumperk@seznam.cz,
www.infosumperk.cz

Za poznáním i zábavou do Žamberka

Slavnosti města Šumperka
Poslední květnovou sobotu se město Šumperk opět přenese do středověku, oslaví 
den dětí, zahájí letní turistickou sezonu a připomene si výročí nejvýznamnější 
události v dějinách města – tzv. Šumperského sněmu. 

Tyršova rozhledna

Ejhle, loutka

100 let 
1914–2014

760 let 
1254–2014

110 let 
1904–2014

Náchod

MĚSTSKÉ DIVADLO MĚSTO RADNICE
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Stezkami přes kopce i přes údolí 
z kotárů Beskyd až k Dunaji…

www.vychodni-morava.cz

Čtyři NEJ 
Valašského muzea 
v přírodě
U nás se stále něco děje – téměř 60 akcí ročně je 

toho důkazem! Posuďte sami a  přijměte pozvá-

ní k  procházce mezi valašskými dřevěnicemi, kde 

na vás na každém rohu dýchne kus historie. Od 

1. května již v provozu všechny areály muzea, včet-

ně interiérů.

NEJstarší Dřevěné městečko

NEJvětší Valašská dědina

NEJmladší Mlýnská dolina

NEJmalebnější Pustevny

www.vmp.cz
www.facebook.com/VMPRoznov
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Elbe-Freizeitland Königstein
Schandauer Str. 51
Königstein – Saské Švýcarsko
info@elbefreizeitland-koenigstein.de
www.elbefreizeitland-koenigstein.de

Užijte si v Labském rekreačním volnočasovém 

parku Königstein v Saském Švýcarsku den plný zá-

žitků, ve kterém nebude chybět skok do 30metro-

vé výšky na Sky Catapultu nebo lezení na 25 metrů 

vysokou lezeckou stěnu, ze které se pak necháte 

spustit dolů. Čeká na vás spousta dalších atrakcí. 

Lanový park, aquazorbing, bungee trampolína, 

skluzavka a  minigolf se výborně hodí i  pro naše 

malé hosty.

Outdoorová zábava je zaručena pro celou rodinu!

Okružní trasa vás provede skalním labyrintem 

Luisenburg s  nezapomenutelnými výhledy a  po-

hledy na mohutná skaliska bizarních tvarů, naku-

pená jakoby nahodile jedno přes druhé, která se 

před zraky pozorovatele tyčí k nebi. Tyto neobyčej-

né skalní útvary fascinovaly již od pradávna naše 

předky a  vzbuzovaly v  nich nejen obdiv, ale také 

respekt a posvátnou úctu. 

Tato jedinečná kulisa vytvořená před více než 

300 miliony lety mocnou rukou přírody, kterou Jo-

a  Kösseine, kde se nachází nejvyšší trvale obyva-

telné místo ve Francích, nebo se vydat po červené 

„Zpáteční cestě“ („Heimweg“). Nechte se zlákat na 

výlet do tohoto úžasného skalního labyrintu, který 

je největším svého druhu v Evropě. 

www.wunsiedel.de

hann Wolfgang von Goethe popisuje jako „umění 

zahradní architektury“, neztratila nic ze své přitaž-

livosti. 

Skalní labyrint Luisenburg přiláká každoročně 

více než 100 000 milovníků přírody a turistiky, kteří 

se nechají okouzlit touto divokou a nespoutanou 

krajinou. Turistické stezky jsou vybudovány jako 

okružní trasy s  romantickými odpočívadly a  vy-

hlídkovými body a je na nich celkem 25 zastavení. 

Například modrá trasa vede roklinami, prodí-

rá se úzkými soutěskami a občas proklouzne pod 

nízkým skalním převisem a určitě nadchne každé-

ho návštěvníka bažícího po troše dobrodružství. 

Vrcholem této dobrodružné trasy jsou Čertovy 

schody (Teufelstreppe). Po třiceti strmých kamen-

ných stupních vystoupáte ke kříži na Spolkovém 

kameni vztyčeném na nejvyšším bodu skalního 

města s  úchvatným výhledem do celého širého 

okolí, který vám mnohonásobně vynahradí za 

všechny útrapy namáhavého výstupu. Z  vrcholu 

můžete pokračovat k Hradnímu kameni (Burgstein) 

Labský rekreační 
volnočasový park 
Königstein 
Pusťte si do žil čistý adrenalin!

Objevná výprava do skalního 
labyrintu Luisenburg
Gigantické skalní bloky, tajuplné jeskyně, kamenná schodiště, 
rokle a soutěsky – vydejte se na objevnou výpravu do tohoto 
jedinečného krajinného parku nedaleko festivalového města Wunsiedel. 

Voucher: 1x lezení na lezecké stěně – 
platný pro 1 osobu v květnu 2014
(prokažte se tímto článkem v magazínu KAM po Česku)
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Správné odpovědi a výherciSprávné odpovědi a výherci

Tajenku křížovky a odpovědi 

na fotohádanku nám zašlete 

do 15. května na

adresu redakce nebo 

z www.kampocesku.cz. 

Dvakrát třem autorům 

správných odpovědí 

zašleme mapu věnovanou 

vydavatelstvím 

Kartografi e PRAHA.

a) Slezské Rudoltice b) zámek Debrník c) Pohorská Ves

Poznáte místo na fotografi i?

Soutěže za měsíc duben 2014
Celkem došlo 2 697 odpovědí, z toho 2 554 z internetu a 143 dopisů

Karlštejn dětem – Když malí nevědí, velcí poradí…
otázka 1: c) 9 let

otázka 2: c) 1422

otázka 3: b) 129 let 

soutěžilo: čtenářů 351; správně 161; špatně 190

výherci: Zita Filipi, Žďár nad Sázavou; Eva Greplová, Hřibojedy; Miloslava Jelínková, Žamberk; Petra 

Lukešová, Jilemnice; Eva McLeanová, Praha; Iva Sprušilová, Kokory; David Fogl, Studená; Josef Krtil, 

Dobruška; Adam Jan Suchý, Praha; Vlastimil Vondrejs, Humpolec

EDICE ČT
otázka: Kolik dílů má pořad Herbář (včetně vánočního bonusu), podle nějž vznikla tato moderní 

kuchařka?

odpověď: c) 11

soutěžilo: 441 čtenářů; správně 432; špatně 9

výherci: Alena Erlebachová, Velké Hamry; Štěpánka Fišerová, Strakonice; Radek Kašpar, Nová Paka 

Rybí krev
otázka: Jak dlouhé je CD audioverze Jiřího Hájíčka Rybí krev?

odpověď: a) 5 hodin 15 minut

soutěžilo: 335 čtenářů; správně 331; špatně 4

výherci: Věra Skřivánková, Kyjov; Jana Vítovcová, Plzeň; Jan Zuska, Stráž pod Ralskem

Pozvání tak trochu jinak – Nové Město nad Metují
otázka 1: b) v Klopotovském údolí

otázka 2: c) Zázvorka

otázka 3: c) ve Slavoňově

otázka 4: b) Peklo 

otázka 5: a) Krčín

soutěžilo: 337 čtenářů; správně 317; špatně 20

výherci: Hana Čermáková, České Meziříčí; Hana Kozojedová, Opařany; Ladislav Fránek, Petrovice; 

Vladimír Hovorka, Žamberk; Rasto Studenič, Semice

Kartografi e Praha
otázka: Která olomoucká památka a ve kterém roce byla zapsaná do seznamu kulturních památek 

UNESCO?

odpověď: c) sloup Nejsvětější Trojice, v roce 2000

soutěžilo: čtenářů 409; správně 402; špatně 7

výherci: Hana Liškařová, Kobeřice; Tomáš Rašťák, Ostrava; Marcel Spálenský, Pardubice

Fotohádanka 
otázka: Poznáte místo na fotografi i?

odpověď: c) město Stakonice

soutěžilo: 405 čtenářů; správně 382; špatně 23

výherci: Hana Hrušková, Palkovice; Jana Vítovcová, Plzeň; Přemysl Kabourek, Ústí nad Labem

Křížovka
… a protéká jím řeka Vltava

soutěžilo: 419 čtenářů; správně 369; špatně 11

výherci: Štěpánka Chaloupková, Teplice; Ludmila Zásmětová, Tábor; Martin Sklenář, Ostrava

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání duben 2014

Informační centrum Nová PakaF. F. Procházky 70, 509 01 Nová Paka

Luděk Sládek
šéfredaktor
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Když malí nevědí, 
velcí poradí …
Kde se nacházejí Teplické skály?

a) v Českém ráji

b) v Broumovském výběžku

c) v Českém Švýcarsku

Zřícenina jakého hradu se nachází 

v Teplických skalách?

a) Adršpach

b) Střmen

c) Vízmburk

Jak se jmenuje podzemní labyrint pod 

centrální částí Teplických skal?

a) Poseidon

b) Neptun

c) Charón

? 
Své odpovědi nám posílejte do 

15. května na adresu redakce nebo 

z www.kampocesku.cz. Pro 10 autorů 

správných odpovědí jsou připraveny ceny 

věnované společností TEPLICKÉ SKÁLY, s. r. o.

S dětmi do 
Teplických skal 
Labyrint soutěsek a skal propletený rozlitými jezírky, potůčky průzračné vody, 
drobnými peřejemi a vodopády, který připomíná zkamenělé město, je od 
nepaměti nejen zajímavým turistickým cílem pro dospělé návštěvníky, ale 
hlavně pro děti, které tu mají dostatek prostoru pro své hry a fantazie.

S questem KoleMetuje

Prošli jste Teplické skály a  ještě byste si rádi 

prohlédli jejich okolí? Nebo jste v  Teplicích nad 

Metují a máte zhruba hodinku čas, než vám pojede 

vláček či autobus? Pro všechny, co mají rádi zábavu 

a dobrodružství, jsme připravili hru podobnou šip-

kované, které se říká quest, česky hledačka. Jedná 

se o  zábavný veršovaný text doplněný mapkou, 

podle které postupujete od jedné zajímavosti ke 

druhé a vyplňujete tajenku, jež vám na konci cesty 

vydá tajemství v  podobě místa, kde je uschován 

poklad. Naše první hledačka se jmenuje KoleMe-

tuje a  letáček k  ní si můžete vyzvednout v  Infor-

mačním centru v Teplicích nad Metují, nebo si jej 

vytisknout z www.questing.cz.

Za pokladem Teplických skal

Zábavná hra pokračuje i letos. A truhla s pokla-

dem je stále plná. 

Tak jako každé místo, kde se v  dobách více 

i méně dávných schovávali lidé před vrchností, da-

rebáci před spravedlností a  nadpřirozené bytosti 

před lidmi, i Teplické skály ukrývají mnohá tajem-

ství a hlavně nejeden zapomenutý poklad. Pojďte 

si tedy zpestřit prohlídku skal hledáním jednoho 

z  nich. „Za pokladem Teplických skal“ je zábavná 

hra, při které si užijete kupu legrace a jako bonus 

se dozvíte mnoho zajímavostí a určitě najdete i po-

klad.

S průvodcem do skal tradičně i nově

Kolikrát se vám při návštěvě skal podařilo najít 

kořenový krápník nebo zahlédnout mravkolva? Po-

kud je vaše odpověď „nikdy“, využijte služby našich 

průvodců. 

Novinkou letošní sezony je mobilní turistický 

průvodce. Jedná se o aplikaci do chytrých telefonů, 

kterou si jednoduše stáhnete na internetu a ta vás 

bez nutnosti signálu či wi-fi  připojení upozorní na 

nejzajímavější místa na trase a nabídne vám mno-

ho zajímavých informací, které nenaleznete ani na 

tabulích naučné stezky. 

Aktuální informace o  průvodcovské službě 

nebo navigaci ke stažení mobilního průvodce na-

leznete na našich webových stránkách.

Turistické informační centrum Teplice nad Metují
Horní 13, 549 57  Teplice nad Metují
tel.: +420 491 581 197
mob.: +420 775 761 003
e-mail: info@teplickeskaly.com
www.teplickeskaly.com

KKAAMM  pprroo  dděěttii



Město v pohybu – týden dobré pohody
15. ročník 2.–7. června

pondělí 2. 6.

15.15   Písnička a Zlatý klíček ZŠ Komenského

16.00   Street dance 

16.45 Sweet wood (ZUŠ – kytary)

17.30  Acri Tibia 

18.15  BLACK BAND ZUŠ

19.15  TĚŽKÁ DOBA

21.00  ČECHOMOR 

úterý 3. 6. 

MOMO při hledání ztraceného času – 

divadlo Bystřice Kladská (Polsko)

14.00  ZŠ bří Čapků 

14.45  Taneční obor ZUŠ

15.30  Čtyřlístek ZUŠ

16.15  ZUMBA

17.15  Alou Vivat

18.00  PONNY EXPRES

19.15   Jazzování s Františkem UHLÍŘEM, 

Lee Andrew Davison

21.00  Petra JANŮ & GOLEM

středa 4. 6. 

14.00  Speciální ZŠ + stacionář

14.30 Stacionář tančí

14.45 MŠ Na Výsluní + Větrníček

15.30  ZŠ Kerhartice

16.15  Kocianek ZUŠ

17.00  CO-BO-DRUMS ZUŠ

17.45  PPS  

19.00  VLTAVA

21.00  Marta TÖPFEROVÁ & TROVA

čtvrtek 5. 6. 

14.00  ZŠ Třebovská 

14.45  DDM Duha

15.30  Libchaváček ZŠ Libchavy

16.15  Strings ZUŠ

17.00  Večerníčkovy hádanky ZUŠ

17.45  MAKADAM (Poslušný)

19.00   Felix SLOVÁČEK & Big band Letohrad

20.30  PIRAT SWING bang

pátek 6. 6. 

14.45  DRAGON, rock

15.45  NATŘIJE, pop/rock

16.45   BRATRSTVO KOČIČÍ PRACKY, rock/

alternative

17.45  SEKWENZA, rock

18.45  POSLEDNÍ DECH…?, rock

20.00   PROGRESSAID – Bystřice Kladská

22.00  STO ZVÍŘAT

sobota 7. 7.

KVELB theatre v průběhu celého dne 

10.00   Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí 

11.15  ŠEDOUS BAND 

13.00   Vyhlášení soutěže Fit rodiny a vítězů 

sportovních soutěží  

14.00   Dechový orchestr Smetanova domu Litomyšl

15.00   SPEAK NO EVIL, modern jazz – Neukölln

16.00   ORdrums Petra Oravce

17.00  SWING BARREL BAND

18.00  POULIČNÍCI

19.30  THE TAP TAP + výstava Černého humoru

21.30   Ondřej HAVELKA & MELODY MAKERS

23.00 OHŇOSTROJ 

doprovodné akce:

2. 6. / 21 hod.   Ukázka sokolnictví (dravci), Mírové 

náměstí

3. 6. / 15–18 hod.  Den otevřených dveří – chrám 

Nanebevzetí Panny Marie

3.–5. 6.   Kaktusy – prodejní výstava, 

ul. T. G. Masaryka

5. 6 / 15–16 hod.  Sochařská dílna, Městské muzeum

7. 6. / 9–16 hod.  Den otevřených dveří v knihovně, 

Městská knihovna Ústí nad Orlicí

7. 6. / 7 hod.   Orlickým podhůřím, 38. ročník 

pochodu a cyklojízdy

8. 6. / 14 hod.   Zahradní slavnost DDM Duha 

„Kociánka“ – školní zájmová činnost 

akce na Mírovém náměstí:

6. 6. / 14 hod.  Den Českého rozhlasu Pardubice

výstavy: 

Městské muzeum – Technické hračky; Zdeněk Brožek; 

Mládí Quida K.; Ateliér Quida K.

5. 6. / 17 hod.   UMPRUMKA vystavuje, Galerie pod 

radnicí – vernisáž prací žáků SŠUP

6. 6. / 13 hod.   Dopravní prostředky, Malá scéna – 

vernisáž výstavy, 10. ročník 

11. 6. / 17 hod.   Tančící Eva, Hernychova vila – 

odhalení plastiky Evě Veverkové

další akce:

3. 6. / 13.30 hod.  „Hledá se vítěz“: 

2. ročník cyklozávodu žáků ZŠ s autogramiádou 

olympijského vítěze Jar. Kulhavého + vložený závod 

cross country „Ústecké schody“ s aktivní účastí Jar. 

Kulhavého a dalších špičkových cyklistů na Kociance 

(www.hledasevitez.cz)

5. 6. / 10–16 hod.  „UMPRUMKA NA NÁMĚSTÍ“: 

malířský a kreslený plenér, ukázky uměleckořeme-

slných technik, fotografi cký ateliér, ukázka tvorby 

oboru design oděvů, Mírové náměstí (www.ssup.cz)

občerstvení: 

na Mírovém náměstí + Hasičská hospoda u Hasičárny 

+ Skauti a opékání buřtů na Mírovém náměstí

informace k programu: 

KLUBCENTRUM Ústí nad Orlicí 

tel.: 465 521 047, 465 525 245

Informační centrum města, tel.: 465 514 271 (111)

www.ustinadorlici.cz




