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Milí čtenáři,
po všech zmatcích 

letošního roku tu máme 
konečně léto, prázdniny 
a  dovolené. Uznávám, 
že nastává také čas, kdy 
nás čeká řada důležitých 
rozhodnutí. Kam s  dět-
mi, kam na dovolenou, 
kde na to vzít nebo jak 
si vybojovat vytouženou 
dovolenou na svém za-

městnavateli či drahé polovičce alespoň na dva týdny 
a v kuse. Navzdory technickému pokroku, toto za nás 
žádný počítač, iPod i „nad“, natož Tablety nevyřeší.  

Přesto pokrok nezastavíme, ať děláme co děláme. 
Zvláště když neděláme nic jiného, než že otáčíme 
knofl íky. Otočíme knofl íkem a máme teplou vodu, 
plamen z plynovodu nebo elektrické světlo. Večeři 
připravujeme otočením knofl íku mikrovlnky a do-
pravujeme se v plechovkách, které ovládáme velkým 
knofl íkem. Když je zima, otočíme knofl íkem doprava, 
a když horko, tak na druhou stranu. Otáčíme, otáčíme, 
otáčíme, až už si ani neuvědomujeme, že se pozvolna 
měníme na druh homo bradypus (lenochod). Otáčení 
knofl íky ale zmáhá, proto stále více mačkáme tlačítka, 
která jsme pro přehlednost umístili na cosi o velikos-
ti tatranky. My se ale nezadržitelně vyvíjíme dál, do 
druhu homo bradypus bradypus (člověk superleno-
chod). Knofl íky a tlačítka nahrazujeme senzory po-
hybu, kdy nám stačí se jen pohnout. Ale dokážeme 
to pak ještě? Pohnout se, aby nás senzor zachytil?  

Proto je tu KAM po Česku, turistický magazín 
pro všechny, co se chtějí hýbat. Naše prázdninové 
dvojčíslo vám nabídne výletů, kolik unesete. Ale co 
počasí? Červenec by měl být zpočátku teplotně nad-
průměrný, poté přijdou vydatnější dešťové přeháň-
ky, které v polovině měsíce vystřídá slunečné počasí 
s teplotami do 30 °C. Po zbytek měsíce se bude střídat 
zatažená obloha a déšť se slunečnými dny a teplo-
tami okolo 25 °C. Koncem měsíce přijdou vydatnější 
přeháňky se silnými dopoledními bouřkami, pře-
devším v horských oblastech. Srpen bude teplotně 
nadprůměrný, srážkově podprůměrný a na horách 
se sněhovými přeháňkami. První dekáda bude ve 
znamení tropických veder, přerušovaných bouřkami, 
druhá pak s teplejším, ale proměnlivějším počasím. 
Konec měsíce bude slunečný a teplý. Jak si napláno-
vat dovolenou a co na sebe? Toť otázka. Nevím, jak 
vy, ale já osobně se obrátím na odborníky. Kartářky, 
rosničky nebo šamani to vědět budou. Tak krásné léto 
a na shledanou v září. 

Luděk Sládek, šéfredaktor
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České knížectví mezi lety 919–1125 

(The Historical Atlas W. R. Shepherda 1911)

Dobrý den, píšu vám ohledně zámku ve Světlé 

nad Sázavou. V minulém roce koupili zámek noví 

majitelé a  již tento červen zpřístupnili I. zámecký 

okruh. Jde o Expozici evropského historického skla 

ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v  Praze. 

Dále jsme otevřeli kavárnu a dvě dětské expozice. 

Můžete nás prosím přidat na své webové stránky? 

Budu se těšit na vaši odpověď. 

Ing. Aneta Černá, Zámek Světlá 

Dobrý den, děkujeme za důvěru a jistě se domluvíme. 

Dnes přišla v pořádku výhra ve vaší soutěži o knihu 

Berta a Ufo. Vnoučata i já jsme měli velkou radost. 

Děkuji. Červinek

Jsem opravdu rád, že vyhrál někdo, kdo si umí hrát 

s vnoučaty.  

Dobrý den, vážená redakce, další číslo časopisu 

(červen 2014), a  znovu na pochvalu. Kromě člán-

ků mě vždy tradičně „stáhnou“ soutěže a tentokrát 

zcela jednoznačně má navrch „Velká fotohádanka 

pro malé i  velké“. Musím přiznat, že pro mě byly 

největším zádrhelem otázky č. 1 a  č. 4, kde jsem 

musel opravdu silně pátrat. To, že bezpečně jsem 

identifi koval jen asi polovinu objektů, je důkazem, 

že pořád je v naší zemi co poznávat, kam se podí-

vat, co objevovat. 

Díky a jen tak dál. J. Slezák, Karlovy Vary

Zdravím, zasílám vám pár fotek z  výletu vlakem 

do Kroměříže. Jako stálý čtenář Kam po česku oce-

ňuji vysokou úroveň vašeho magazínu, tentokrát 

jsem využil nabídku k návštěvě Kroměříže a snad 

i  jako správný děda naplnil heslo na titulní straně 

 čer vnového čísla. Výlet se plně vydařil a tříletý Kvi-

do byl stejně jako děda spokojen.

Mám v plánu i další výlety a magazín je vždy dobrá 

inspirace, tak za ni díky. 

Pavel Bilík, Příbor

Těší nás Vaše pochvala i zaslaný fotopříspěvek, který 

nás utvrzuje v tom, že má smysl dělat to, co děláme. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

s knížetem Bořivojem II. bojů o polský trůn a v roce 

1105 se naopak domluvil s  Polskem a  Uherskem 

na vojenské výpravě do Čech, která měla Bořivo-

je II. o trůn připravit. Prahu ale vojensky nezískal, až 

v roce 1107 se mu to povedlo dvorskými intrikami. 

Tak se stal českým knížetem. Za to byl zajat králem 

Svaté říše římské Jindřichem V., který jej propustil 

až po slibu velkého výkupného. To si Svatopluk 

obstaral vydrancováním českých kostelů a  kláš-

terů. S  Jindřichem V. pak uzavřeli mír a  společně 

vytáhli do Uher. Moravu mezitím ale přepadlo 

Polsko. Svatopluk se vrátil, aby nepřítele zahnal. 

Krátce nato vpadli na Moravu Uhři a  bylo načase 

vyřešit i  rivalitu s Vršovci, které nechal roku 1108 

i s příbuznými povraždit a zabral jejich území. Po-

sledním Svatoplukovým počinem bylo společné 

odvetné tažení do Polska (1109) s  Jindřichem V. 

Výprava před 905 lety ale neskončila dobře. Cestou 

byl Svatopluk napaden jezdcem a probodnut ko-

pím. Vrahem byl nejspíš jeden z přeživších Vršovců. 

Ostatky knížete byly s největší pravděpodobností 

pohřbeny v kladrubském klášteře. Alois Rula

Po smrti otce (1086 nebo 1087) byli synové 

příliš mladí na převzetí olomouckého údělu, proto 

ho král Vratislav roku 1090 svěřil synovi Boleslavo-

vi. Vdova Eufemie se uchýlila k manželovu bratrovi 

Konrádovi, který se snad pokusil hájit práva svých 

synovců. Každopádně získal vládu nad Moravou, 

a Eufemie se tak mohla ujmout v letech 1091–1092 

správy Olomoucka. Svatopluk převzal úděl od 

matky v roce 1095. V roce 1103 se zúčastnil spolu 

ství a povýšením na království vzalo za své a  ros-

toucí moc Břetislava vedla stejně jako roku 1033 

k dalšímu tažení říšského vojska do Čech. To se ale 

daleko nedostalo. Bylo odraženo v bitvě u Brůdku 

na Šumavě. Jindřich sice musel uznat daný stav, ale 

netrvalo dlouho a politicky předvídavý Břetislav se 

císaři podrobil.  Josef Grof

Když Břetislav dobyl Moravu (asi 1029), jako 

nemanželský moravský kníže hledal způsob, jak 

společensky obstát. Proto z  kláštera ve Svinibro-

du unesl Jitku, dceru Jindřicha, bavorského mar-

kraběte. Okamžitě se s ní oženil, odjeli na Moravu 

a žili v Olomouci, kde se jim narodil syn Spytihněv 

(1031). Po smrti otce na podzim 1034 byli Břetislav 

se strýcem Jaromírem jedinými žijícími Přemyslov-

ci. Jaromír usedl na trůn, ale vzápětí jej postoupil 

Břetislavovi, který se projevil jako silný panovník. 

V  letech 1038–1039 obsadil Hnězdno, kde nad 

hrobem sv. Vojtěcha vyhlásil první český zákoník – 

Břetislavův dekret. Uloupené ostatky sv. Vojtěcha 

spolu s  ostatky sv. Radima pak odvezl 24. srpna 

1039 do Čech (975 let), kde se měly stát důvodem 

ke vzniku pražského arcibiskupství. Každopádně 

Vojtěch se stal vedle sv. Václava předním patronem 

českým a jeho tělo bylo uloženo v kapli rotundy sv. 

Víta. Břetislavův návrat s  bohatou kořistí z  Polska 

(sto vrchovatých těžkých spřežení) neunikl pozor-

nosti římského krále, pozdějšího císaře Jindřicha III. 

Zamýšlené povznesení Čech zřízením arcibiskup-

Výbojný kníže
Svatopluk Olomoucký z dynastie olomouckých Přemyslovců byl 
pravděpodobně prvorozeným synem olomouckého údělného 
knížete Oty I. Olomouckého a Eufemie Uherské Arpádovny. Datum narození 
se předpokládá v 80. letech 11. století, ale zcela jistě zemřel 21. září 1109. 

Achilles český, Břetislav únosce
Břetislav I. (1002 až 1005–1055) byl nemanželským synem knížete Oldřicha a jeho 
družky Boženy, pozdější snad druhé ženy. Kosma jej nazval českým Achillem 
z dynastie Přemyslovců. Každopádně byl českým knížetem, který vládl na Moravě 
zřejmě od roku 1029 a v Čechách v letech 1034–1055.

www.kampocesku.cz   2
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Režisér Karel Smyczek se 

narodil 31. 3. 1950 v  Mělníku, 

ale vyrůstal ve Slaném. K  jeho 

osobnímu sblížení s  fi lmovým 

uměním došlo už v dětství, kdy 

se objevil jako dětský herec v ně-

kolika fi lmech. V roce 1975 ukon-

čil studia na pražské FAMU. Již 

v té době věděl, že chce natáčet 

fi lmy o dětech a mladých lidech. 

K jeho nejznámějším snímkům 

patří Sněženky a machři, Bume-

rang, Proč? a fi lmová pohádka Lotrando a Zubejda. 

V roce 1995 natočil podle adaptace knihy Karla Po-

láčka jeden z nejlepších porevolučních seriálů – Bylo 

nás pět. V posledních pěti letech se věnoval trikově 

náročnému šestnáctidílnému seriálu České televize 

Špačkovi v síti času. Úspěšný seriál podle scénáře 

Lucie Konášové nedávno vyšel i knižně v edici ČT. 

Míst, která mám rád, je samozřejmě hodně a asi 

bych je teď nestihl všechna vyjmenovat, ale já jsem si 

opravdu hodně oblíbil Krušné hory. Především je tam 

řada míst, která nejsou příliš známá, a přitom je tam 

tak krásně. A hlavně bych je každému doporučil jako 

skvělé místo na cyklistiku a v zimě jsou zase ideální pro 

běžkaře. Dost mě mrzí, že Krušné hory jsou pořád tak 

opomíjené a přehlížené. Já jsem původně ze Slaného, 

takže jsem vyrůstal na rovině a nejvzdálenější kopec 

byla hora Říp, a tak mi hory asi vždycky chyběly. Navíc 

moje žena je z Krušných hor, takže díky ní to tam mám 

rád. A když chcete vědět, kde to tam mám opravdu 

nejraději, tak to je město Nejdek, kde máme i chalupu. 

Děkuji Vám za milé pozvání do krásných Kruš-

ných hor. Přeji Vám ještě hodně dalších krásných 

fi lmů a seriálů, které dokážou potěšit a pohladit na 

duši.  Marcela Kohoutová

KAM na výlet s:
Karlem Smyczkem
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lo než s otcem vyjednávat. Vyjednávání skončilo, 

jakmile v srpnu 1249 Václav oblehl a dobyl Pražský 

hrad (před 765 lety). Syn se vzdal a nejspíš díky tetě 

Anežce se i smířil s otcem. Nějakou dobu byl sice 

vězněn na hradě Přimda, ale po několika týdnech ho 

otec propustil, vrátil mu úřad markraběte moravské-

ho, ale pod dohledem svých stoupenců. Mnohem 

hůř dopadla odbojná šlechta. Vztahy otce a syna 

nakonec spojily jejich politické zájmy. 

Antonín Fridrich

Přemyslu byla jako 

druhorozenému uchys-

tána dráha duchovního. 

Poté, co v  lednu 1247 

zemřel jeho starší bratr 

Vladislav bez dědice, se 

ale vše změnilo. Stal se 

automaticky jediným 

dědicem českého tr ůnu 

a  moravským markra-

bětem. Zpupná šlechta 

chtěla využít této situace a do úřadů dosadit své 

oblíbence. Proto také tajně zvolila 31. července 1247 

ctižádostivého prince spoluvládcem s titulem mlad-

ší král a postavila ho do čela odboje proti jeho otci 

Václavu I. Předpokládali, že se král podvolí. A král 

zprvu opravdu souhlasil, brzy ale pochopil, že spor 

spěje k ozbrojenému konfl iktu. Uchýlil se proto do 

Míšně, ale jeho stoupenci dál představovali hrozbu 

pro jeho syna. Proto se Přemysl na jaře roku 1248 

rozhodl dobýt jejich centrum, město Most. Václavovi 

stoupenci ale napadli Přemyslův tábor a uštědřili mu 

lekci. Princova koalice vzala za své a synovi nezby-

Přemysl Otakar 

jako moravský markrabě

Koruna nalezená v Přemyslově hrobě v Chrámu svatého Víta

Narodil se kolem roku 970 v Chotouni u Staré 

Kouřimi na zemanské tvrzi jako syn Víta a Boženy. 

Vzdělání získal na slovanské škole na Vyšehradě, 

stal se knězem, oženil se a  měl syna Jimrama. Po 

svém působení v  klášteře v  Břevnově a  po vy-

vraždění Slavníkovců žil jako poustevník v jeskyni 

v Dalejích u Jinonic. Zde zřejmě sepsal evangeliář, 

který se údajně dostal do Francie, kde na něj sklá-

dali přísahu francouzští králové. Posléze se Prokop 

přesunul do Posázaví, 

kde žil asketickým živo-

tem a  pracoval – mýtil 

les a  obdělával půdu. 

V té době prý lidé žijící 

v  okolí Prokopa viděli, 

jak vyorává s  čertem 

brázdu mezi Chotou-

ní a  Sázavou, jež je 

dodnes ještě místy 

znatelná. Po založení 

Sázavského kláštera, 

který podporoval kníže 

Oldřich i  jeho nástupce Břetislav, se stal jeho prv-

ním opatem. Klášter byl jedním z posledních míst 

v Čechách, kde se provozovala liturgie ve staroslo-

věnštině a  pěstovala staroslověnská vzdělanost 

obecně. Roku 1204 byl Prokop kanonizován pa-

pežem Inocencem III., a  to jako první Čech, který 

byl za svatého prohlášen papežem. Roku 1588 byly 

Prokopovy ostatky přeneseny do Prahy a uloženy 

v kostele Všech svatých na Pražském hradě.  -aba-

Spory otce se synem
V každé rodině je něco a nejinak tomu bývalo v rodinách královských. Přemysl 
Otakar II., řečený král železný a zlatý (asi 1233–1278), byl druhorozeným synem 
Václava I. a Kunhuty Štaufské a pátým králem českým z rodu Přemyslovců.

Prokop – kanovník, poustevník, světec…
Sv. Prokop je prvním českým světcem, který byl ofi ciálně svatořečen v Římě. Jeden 
z českých zemských patronů byl nejdříve světským knězem, později se rozhodl pro 
poustevnický život v Posázaví, kde založil Sázavský klášter a stal se jeho prvním 
opatem.

Tisovský vrch – Krušné hory

Socha sv. Prokopa na zrušeném kostele 

sv. Prokopa na pražské Malé Straně

Kníže Oldřich se na honu setkává se svatým Prokopem, 

neznámý autor, polovina 19. století

www.kampocesku.cz   3
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Historia 
magistra vitae
11. červenec 1184 př. n. l. 

Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyré-

ny byla právě v tento den zničena Trója v důsledku 

trojské války. Avšak přesný letopočet války o Tróju 

lze jen stěží určit, už starověcí historici se ve svých 

názorech rozcházejí. Jednalo se o válku obchodní, 

neboť Trója byla jedním z významných měst stojí-

cích na obchodní cestě.

18. červenec 64

V noci na 19. července vypukl v Římě obrovský po-

žár, který postihl velkou část Říma. Požár proslul tím, 

že císař údajně sledoval požár z bezpečné vzdále-

nosti a hrál přitom na lyru a zpíval. Požár údajně trval 

6 dní. Poté Nero vyvinul značné úsilí, aby dal město 

do pořádku, a začal s rozsáhlou rekonstrukcí města. 

24. srpen 79

Erupce Vesuvu zničila města Pompeje a Hercula-

neum. Jednalo se o první zaznamenanou erupci 

pliniovského typu. Tuto sopečnou erupci pozoroval 

Plinius starší. Odhaduje se, že během erupce vzniklo 

až 37 kilometrů vysoké pyroklastické mračno tvo-

řené sopečným prachem a sopečnými plyny, jež 

zasahovalo až do stratosféry.

srpen 864

V srpnu roku 864 Ludvík Němec překročil řeku Du-

naj a napadl Velkomoravskou říši. Svou vojenskou 

výpravu podnikl proto, aby svému protivníkovi Ros-

tislavovi oplatil příkoří, která mu Rostislav v minulosti 

připravil. K napadení došlo na hradišti Dowina, prav-

děpodobně se jednalo o dnešní Děvín u Bratislavy.

srpen 1304

V srpnu roku 1304 došlo ke vpádu uherských Ku-

mánů (tzv. Polovci) do Velkomoravské říše. Při vpá-

du lehla popelem značná část jižní Moravy, zejména 

oblast Břeclavska, Třebíčska, Znojemska a okolí Brna. 

Řada vesnic a osad již nebyla nikdy po drancování 

obnovena.

1. srpen 1394

Král Václav IV. byl propuštěn z vězení. Byl zatčen 

svými příbuznými, když slyšeli stížnosti na nepo-

řádky ve správě země i říše a na opomíjení nároků 

panstva, a také proto, že se kamarádíčkoval s pří-

slušníky z řad nižší šlechty. Byl osvobozen až svým 

nevlastním bratrem Janem Zhořeleckým.

6. červenec 1419

Těžce nemocný král Václav IV. se i přes svůj vážný 

zdravotní stav (zemřel v srpnu roku 1419) rozhodl 

zasáhnout ve vypjaté situaci v Praze. Na radnici do-

sadil nové konšely, kteří byli složeni z Husových 

odpůrců. Odstartovali tím lavinu, která měla za 

následek první pražskou defenestraci a následné 

husitské války.

jmenoval ho zemským hejtmanem na Moravě a roku 

1321 říšským maršálkem. Maršálek se poté většinu 

času zdržoval v Brně, kde si s Eliškou Rejčkou zřídil 

vlastní dvůr. Do Brna svolával i kolokvia a šlechtická 

sněmovní a soudní shromáždění, což bylo jinak jen 

královo právo. Jeho bohatství i výjimečné postavení 

dokládá například povolení razit vlastní minci, které 

od krále Jana získal. Jindřich z Lipé zemřel 26. srpna 

1329 a je pochován v kostele Nanebevzetí P. Marie 

na Starém Brně.  Drahomíra Samková

Jindřich z Lipé se narodil roku 1267 (1275 ?) do 

panského rodu Ronovců, který se nazýval podle Lipé 

(dnešní České Lípy). Někdy v průběhu roku 1296 

odešel do Prahy ke královskému dvoru. Nejprve pů-

sobil ve službách předposledního přemyslovského 

krále Václava II. Po nástupu Jana Lucemburského 

na český trůn se stal hlavou skupiny pánů, která se 

ocitla v opozici proti mladému králi. Ten dal 26. října 

1315 Jindřicha zatknout a uvěznit na hradě Týřově, 

což vyvolalo vzpouru jeho přívrženců, ke kterým se 

připojila také Jindřichova životní partnerka králov-

na-vdova Eliška Rejčka. Na celou situaci měla zřejmě 

značný vliv nenávist a antipatie Elišky Přemyslovny 

ke své maceše. Po půlročním věznění byl Jindřich 

propuštěn a po čase se mu podařilo získat si královu 

důvěru. Jeho přičiněním byl například zbaven úřadu 

Vilém z Valdeka, důvěrník královny Elišky Přemyslov-

ny. V roce 1319 se Jindřich ve prospěch krále vzdal 

svých majetků v severních Čechách výměnou za 

náhradu na Moravě. Jan Lucemburský pána z Lipé 

pověřil správou země v době své nepřítomnosti, 

Za jeho vlády za-

znamenaly České země 

hospodářský vzestup a  rozkvět. Města bohatla, byla 

zavedena nová měna „Pražský groš“, stavěly se gotické 

stavby, Václav II. dokonce uvažoval o  založení pražské 

univerzity. Český král byl trnem v oku mocnému králi Al-

brechtu I. Habsburskému, novému římskému králi, který 

se rozhodl proti Václavovi bojovat. Ten dal dohromady 

síly s francouzským králem Filipem IV. Sličným. I přesto 

byl Václav nucen opustit Uhry, aby ubránil České země.

Albrecht I. si kladl jako podmínku pro uzavření míru 

odevzdání Kutné Hory do správy říše na šest let a po-

stoupení území Polska, Uher, Míšně a  Chebska. Václav 

tuto podmínku odmítl, a  tak na něho římský král uva-

lil v červenci roku 1304 tzv. říšský acht. Acht znamenal 

pro jedince naprosté vyloučení ze společnosti, z osoby 

se stal nepřítel státu. Poté do Českých zemí vpadla voj-

ska nepřátel ze tří stran, ale Albrecht při vpádu neuspěl 

a jeho vojska byla ze země vytlačena. Pozice římského 

krále v říši byla otřesena, a tak Albrecht I. odvolal acht 

a s Václavem II. raději uzavřel mír.  Marie Kulinkovská

Nejmocnější muž po králi
V srpnu uplyne už 685 let od smrti českého šlechtice Jindřicha 
z Lipé, který pocházel z jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších 
českých šlechtických rodů. Za vlády Jana Lucemburského dosáhl 
významného postavení a navíc byl životním partnerem ovdovělé 
královny Elišky Rejčky. 

Rozepře Přemyslovců 
Václav II. (1271–1305) byl synem Přemysla Otakara II. 
a Kunhuty. Po smrti svého otce, který padl na Moravském 
poli, ho vychovával jeho strýc Ota Braniborský, který jej 
společně se svou matkou věznil na Bezdězu a také ve 
Spandau u Berlína. 

Václav II. jako autor milostných veršů

Kresba Václava II. z počátku 

18. století 

Zatknutí Jindřicha z Lipé

www.kampocesku.cz   4

KAM to vidí



fo
to

 ©
 W

ik
ip

ed
ie

Historia 
magistra vitae

fo
to

 ©
 W

ik
ip

ed
ie

; s
pr

áv
a 

hr
ad

u 
Po

tš
te

jn

Petr Parléř, vlastní podobizna, katedrála sv. Víta (1378–1379) 

16.–17. srpen 1419

Na Novém hradě u Kunratic zemřel král Václav IV. 

Rozrušen zprávou o první pražské defenestraci do-

stal záchvat mozkové mrtvice nebo epilepsii. Den 

po jeho smrti došlo k prvnímu velkému útoku praž-

ského lidu proti kostelům a klášterům, které pokra-

čovaly i v dalších letech a přerostly v husitské války, 

jež skončily až bitvou u Lipan roku 1434.

10. srpen 1429

V Praze zemřel náboženský reformátor Jakoubek ze 

Stříbra, který zavedl roku 1414 spolu s Mikulášem 

z Drážďan (a po písemné poradě s Husem, tehdy již 

v Kostnici) přijímání podobojí. Tato idea podávání 

svatého přijímání „pod obojí způsobou“ se nakonec 

stala pro husitství natolik klíčovou, že tvořila jeden 

ze Čtyř artikulů pražských, na jejichž vzniku se Ja-

koubek též podílel.

22.–29. srpen 1434

Na říšském sněmu v Řezně jednalo české poselstvo 

se Zikmundem o uznání kalicha pro celou zemi, 

nikoli tedy jen pro husity. Po týdenním jednání se 

nedospělo k žádnému závěru. Jednání probíhala 

až do 29. srpna.

srpen 1449

Do Jihlavy byl svolán valný sněm, na kterém se 

mělo za účasti císaře Fridricha III. Štýrského jednat 

o smíření znepřátelených stran v Čechách. K jednání 

nakonec nedošlo, protože moravští stavové, včetně 

hejtmana Jana Tovačovského z Cimburka, se nedo-

stavili. Omluvil se i císař.

25. červenec 1564

Ve věku 61 let zemřel ve Vídni císař a král Ferdi-

nand I. Patřil mezi nejschopnější habsburské panov-

níky, byl tvůrcem středoevropské politiky a položil 

základy habsburské monarchie. Před svou smrtí roz-

dělil vládu v rakouských zemích mezi své tři syny: 

Maxmilián dostal Rakousy, a stal se tak českým krá-

lem Maxmiliánem II. 

9. červenec 1609

Přesně před 405 lety byl podepsán Majestát na ná-

boženskou svobodu, listina vydaná Rudolfem II., 

známá obvykle jako Majestát Rudolfův. Tato listina 

potvrzovala náboženskou svobodu v království. Do-

kument zároveň potvrzoval i českou konfesi z roku 

1575. Podle Majestátu nesměl být nikdo nucen 

k žádnému náboženství. 

19. srpen 1619

Ferdinand II. byl sesazen generálním sněmem zemí 

Koruny české z českého trůnu; návrhy na zvolení 

saského a savojského vévody neprošly, většina se 

nakonec přiklonila ke kandidatuře vůdce Protes-

tantské unie v Německu, falckého kurfi řta Fridricha 

Falckého.

díle pokračoval syn Jan, který huť vedl v  letech 

1398–1406. Druhý syn Václav se po vyučení v  ot-

cově huti v roce 1397 stal vedoucím huti při stavbě 

Svatoštěpánského dómu ve Vídni. Parléřovská huť 

v Čechách zanikla kolem roku 1419 v době husit-

ských válek.

-aba-

Jeho otcem byl stavitel Heinrich Parler. Výraz 

„parler“ ve středověké němčině znamenal „polír“, 

tj. vedoucí stavby. Hutě, v  nichž členové rozvět-

vené rodiny působili, byly rozesety po celé Evro-

pě – v  Norimberku, Vídni, Basileji, Ulmu, Záhřebu 

a na dalších místech. Vzdělání získal ve Švábském 

Gmündu, kde se také pravděpodobně v létě 1353 

setkal s  císařem Karlem IV. Roku 1356 ho císař 

povolal do Prahy, aby po smrti Matyáše z  Arrasu 

pokračoval ve stavbě katedrály sv. Víta. Parléř pře-

pracoval původní plány, vystavěl chór katedrály, 

který překlenul síťovou klenbou, kapli sv. Václava, 

sakristii a  věž. Kromě katedrály projektoval další 

památky v Praze a podílel se na jejich stavbě. Byl to 

především kamenný most přes Vltavu (později na-

zvaný Karlův), Staroměstská mostecká věž a kaple 

Všech svatých na Pražském hradě; mimo Prahu 

pak kostel svatého Bartoloměje v  Kolíně a  kostel 

sv. Barbory v Kutné Hoře. V Praze pak zakoupil dům 

v dnešní Loretánské ulici, stal se váženým měšťa-

nem a  konšelem. Stál v  čele významné císařské 

stavební huti, kterou založil Matyáš z Arrasu. V jeho 

Byl vystavěn Půtou z  Potštejna z  rodu zápa-

dočeských Drslaviců, patrně koncem 13. století. 

V  roce 1312 jsou již jako majitelé hradu uvádě-

ni Procek z  Potštejna a  jeho syn Mikuláš. Mikuláš 

z Potštejna v následujících letech patřil k největším 

odpůrcům Lucemburků v Čechách a neštítil se vy-

dat na dráhu lapky – stát se loupeživým rytířem. 

Proto byl také hrad roku 1339 tehdy ještě mar-

krabětem Karlem obležen, za devět týdnů dobyt, 

obsazen a pobořen (při dobývání bylo prvně užito 

střelného prachu). V  roce 1356 Karel IV. od Miku-

lášových potomků Potštejn odkoupil a  přistoupil 

k  jeho obnově. Hrad se měl stát centrem králov-

ského potštejnského panství. Po roce 1371 hrad 

přecházel jako zástava mnohým dalším majitelům, 

jeho význam postupně klesal, až roku 1497 král 

Vladislav Jagellonský změnil zástavní práva Viléma 

z  Pernštejna v  dědičnou državu a  hrad se stal na 

více než půlstoletí významnou oporou Pernštejnů 

ve východních Čechách. Roku 1666 přešlo panství 

do rukou Zárubů z  Hustířan a  ti je prodali Janu 

Ludvíku Harbuval Chamaré. Jeho syn Jan Antonín 

nedokázal navázat na hospodářské úspěchy otce, 

leč slávu věčnou si zajistil jako neúspěšný hledač 

hradního pokladu. Svým „řáděním“ dokonal to, co 

nestihl zub času. Koncem 19. století se stala hradní 

zřícenina oblíbeným výletním místem, která stále 

lákala turisty pověstí o pohádkovém pokladu. Vý-

znamnější zabezpečovací práce byly zahájeny ve 

30. letech 20. století, kdy hradní areál získal KČT.

-aba-

Petr Parléř, architekt evropského významu
Bude tomu 615 let, co 13. července 1399 zemřel v Praze Petr Parléř. 
Německý architekt, stavitel, kameník, sochař a řezbář (* 1332 nebo 1333) byl 
nejvýznamnějším představitelem rodiny Parléřů (roz. Peter Parler). Zároveň patří 
mezi nejvýraznější umělce evropské vrcholné gotiky.

Potštejnský hrad, opora Pernštejnů
Rozsáhlá zřícenina hradu Potštejn, druhého největšího 
šlechtického hradu u nás, leží na kuželovitém návrší 
jihovýchodně nad městečkem Potštejn ve východních Čechách. 
Je nepřehlédnutelným bodem v malebné krajině mezi řekami 
Divokou a Tichou Orlicí. 

KAM to vidí
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26. srpen 1619

Generální sněm zemí Koruny české zvolil třiadvace-

tiletého Fridricha Falckého českým králem. Jeho 

volbou skončila dosavadní vláda třiceti direktorů 

a nově zvolený král poté obsadil všechny nejvyšší 

zemské úřady svými přívrženci. Nejvyšším kanclé-

řem se stal Václav Vilém z Roupova.

9. červenec 1654

Tento den si připomínáme výročí úmrtí římské-

ho, českého a uherského krále z rodu Habsburků 

– Ferdinanda IV. Habsburského (8. září 1633 – 

9. červenec 1654). Byl to první syn Ferdinanda III. 

a jako prvorozený byl náležitě připravován na úlohu 

následovníka trůnu a dědice habsburské monarchie. 

Zemřel po infekci neštovicemi.

4. červenec 1789

V tento den začaly vycházet Krameriusovy c. k. 

pražské poštovské noviny. Byly to první ryze 

české vlastenecké noviny a založil je Václav Matěj 

Kramerius, český spisovatel a průkopník českého 

novinářství. Noviny vycházely týdně a roku 1791 

byly přejmenované na Vlastenecké. Byly velice ob-

líbené a zanikly po 34 let v roce 1823. 

14. červenec 1789

Velká francouzská revoluce začala v roce 1789 na-

padením věznice Bastila. Revoluce ve Francii pro-

bíhající 2 roky znamenala pro Francii konec starého 

režimu a nastolení nového, přechod od absolutismu 

k občanství. Po Velké francouzské revoluci do Čech 

odešel francouzský šlechtický rod Rohanů. 

11. srpen 1804

Poslední římský císař František II. přijal titul císaře 

rakouského jako František I., a reagoval tak na 

korunovaci Napoleona I. Bonaparta francouzským 

císařem. Tento akt dovršoval státoprávní jednotu 

habsburské monarchie, rakouský státní centralis-

mus. Patent nerušil právní subjektivitu jednotlivých 

korunních zemí.

27. červenec 1834

J. K. Tyl se skupinou svých přátel uspořádal v ma-

lém soukromém Kajetánském divadle (umístěném 

v bývalém refektáři kajetánů na Malé Straně v Pra-

ze) divadelní představení pro zvané hosty, k nimž 

patřili J. Jungmann, F. Palacký, V. Hanka a další. Od 

února 1835 se zde začalo hrát pod Tylovým vedením 

i pro veřejnost. 

3. červenec 1854

Kdo by neznal známého českého skladatele Leoše 

Janáčka. Právě letos slavíme 160 let od jeho naro-

zení. Narodil se v obci Hukvaldy, byl to hudební skla-

datel nejen českého významu, ale uznával ho i celý 

svět. K operám, které složil, patří Její pastorkyňa, 

Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos a mnoho 

dalších. 

stupce. Tím se stal sám Jiřík z Poděbrad, jehož syn 

Viktorin z Kunštátu si vzal v roce 1469 za manželku 

Hynkovu dceru Žofi i. Opomíjený „vítěz husitské re-

voluce“, který vyvedl České země z  chaosu husit-

ských bouří, dokázal stmelit české kraje, a  zúročil 

tak výsledek husitské revoluce.

Erik Hlaváček

V  roce 1434 se s  utrakvis-

ticko-katolickou aliancí účastnil 

dobývání Nového Města pražské-

ho. Následovala památná bitva 

u  Lipan, která zásadně ovlivnila 

červencový sněm českých a  mo-

ravských stavů, kde byl Hynek 

zvolen do poselstva císaře Zik-

munda. Jako nejvyšší hofmistr 

a velitel zemské hotovosti (oddílů 

české šlechty a měst) oblehl roku 

1347 hrad Sion svého příbuzného 

Jana Roháče z Dubé a po čtyřech 

měsících značného úsilí jej dobyl. Po úřadu vrch-

ního hejtmana východočeského landfrýdu se stal 

i  vůdcem utrakvistů, což ho vyneslo mezi přední 

politiky té doby. Osudnou se mu ale stala cesta 

do Dobříše, kde se měl účastnit sněmu. Cestou se 

roznemohl a po návratu do Ratají umírá. Jako vý-

znamný politik a šlechtic nemohl mít lecjakého ná-

V  červenci roku 

1419 dosadil Václav IV. 

na Novoměstskou rad-

nici nové konšely, kteří 

byli zaměřeni proti hu-

sitům. Netrvalo dlouho 

a  husité napadli No-

voměstskou radnici, 

a  tím se strhla lavina, 

která následně vyústila 

v husitské války. K prv-

ní pražské defenestraci 

došlo na konci července 

roku 1419. Pražský lid vedený kazatelem Janem Že-

livským vtrhl na Novoměstskou radnici a přítomné 

konšely a další úředníky shodili z oken a ubili. První 

pražská defenestrace zahájila husitskou revoluci, 

která zásadně proměnila český pozdně středověký 

stát. Celkem byly v Praze tři defenestrace – v roce 

1419, 1483 a 1618. Některé kroniky uvádějí, že pro 

Václava IV. to byl takový šok, že ho postihla mrtvice 

a zemřel několik týdnů po události (16. srpna). 

-mat-

Vítěz mezi poraženými
Hynce Ptáček z Pirkštejna (též Hynek či Hyncík) byl jednou z nejvýznamnějších 
osobností období od konce husitských válek do nástupu Jiříka z Poděbrad na 
český trůn, období, které patří spíše mezi bílá místa našich dějin. Letos si můžeme 
27. srpna připomenout 570 let od smrti tohoto českého šlechtice (asi 1400–1444), 
potomka pánů z Lipé a z Dubé, nejstaršího a nejvýznamnějšího z českých a později 
i moravských panských rodů.

Předvečer husitských válek
Před 595 lety proběhla v Praze velice významná historická událost, která 
odstartovala husitské války. Onou událostí byla první pražská defenestrace (slovo 
defenestrace je odvozeno od slova de – pryč a fenestra – okno).

První pražská defenestrace na obraze Adolfa Liebschera

Jan Želivský, socha, 

Husitské muzeum Tábor

Rataje nad Sázavou – vlevo kostel sv. Matouše, kde byl Hynek 

pochován, vpravo hrad Pirkštejn, známý také jako „hrad dolní“

www.kampocesku.cz   6
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Jan byl synem chudého hokynáře ve Starém 

Kníně. Přestože rodina neměla ani vlastní dům, 

vystudoval a  stal se venkovským učitelem. Získal 

titul bakaláře na fi lozofi cké fakultě (1491), mis-

trem svobodných umění se stal roku 1493, v letech 

1496–1497 byl děkanem artistické fakulty a v roce 

1500 se stal i profesorem práva. 

Díky diplomacii, vychytralosti, ziskuchtivos-

ti, intrikánství a  panovačnosti pronikl do pražské 

městské správy. Bez ohledu na svůj původ nabyl 

značného jmění a prošel závratnou kariérou kanc-

léře Starého Města pražského, prokurátora i  kon-

šela. Za zásluhy o město mu roku 1504 udělil král 

Vladislav II. Jagellonský erb s  přídomek „z  Vratu“. 

Nedlouho poté Jan zakoupil Toušeňský hrádek, 

který přebudoval na honosný renesanční zámek. 

V roce 1518 podporován nejvyšším purkrabím krá-

lovství Zdeňkem Lvem z  Rožmitálu sjednotil bez 

svolení nového krále Ludvíka Jagellonského Staré 

a  Nové Město pražské a  stal se prvním pražským 

purkmistrem. Roku 1522 byl pasován na rytíře, 

ale roku 1523 sesazen králem z  místa purkmist-

ra. Využil však nespokojenosti novokališníků na 

pražské radnici k převratu (1524) a opět usedl do 

křesla purkmistra. Počínal si jako samovládce, kte-

rého nový král Ferdinand I. roku 1528 opět sesadil. 

Nepřestal však intrikařit, za což byl králem vypo-

vězen z Prahy. Odešel na své panství Toušeň, kde 

žil v ústraní a 15. března 1533 zemřel. Pohřben byl 

v  kostele Panny Marie v  Týně na Staroměstském 

náměstí. Zbylo po něm jen jeho motto – Praga 

Caput Regni (Praha hlava království), jež bylo roku 

1518 vytesáno do průčelí Staroměstské radnice.

Alois Rula

nost vykazují kongregace 

Anglických panen (Cong-

regacio Jesu – asi 2 700 se-

ster) či sester Sacré-Coeur 

(asi 4  200 sester). Jedinou 

ženou, která kdy byla do 

řádu přijata, byla španěl-

ská korunní princezna 

Jana Španělská, dcera cí-

saře Karla V. a  osobní pří-

telkyně Ignáce z  Loyoly. 

Její příslušnost k řádu však 

byla v  přísném utajení. 

U nás dnes působí Anglic-

ké panny a Společnost se-

ster Ježíšových s  několika 

desítkami členek a  Česká 

provincie Tovaryšstva Ježí-

šova, provozující 8 domů. 

Jejím provinciálem je Josef 

Stuchlý.

Antonín Fridrich

Přestože byl řád roku 

1773 papežem Klemen-

tem XIV. na nátlak svět-

ských evropských vládců 

zrušen, fakticky nikdy 

zcela nezanikl. Poté, co jej 

roku 1814 papež Pius VII. 

znovu obnovil, má dnes 

více než 20  000 členů se 

zaměřením na pastorač-

ní a  misijní činnosti nebo 

vědu a vzdělávání. Ale ne-

bylo tomu tak vždycky, což 

poznali doslova na vlastní 

kůži i naši předkové, para-

doxně ve jménu jezuitské-

ho motta Ad maiorem Dei 

gloriam (K větší slávě Boží). 

Tovaryšstvo Ježíšovo 

je mužský řád bez sou-

běžné ženské větve, ale 

jistou nápadnou podob- Sv. Ignác z Loyoly, zakladatel Tovaryšstva Ježíšova

22. srpen 1864

V  Ženevě byla přijata první Ženevská úmluva 

o zlepšení osudu raněných v polních armádách. 

Na jejím základě jsou sanitní vozidla, vojenské ne-

mocnice a zdravotnický personál považovány za 

neutrální, jako takové jsou chráněny a bojujícími 

stranami respektovány. Nemocní a ranění vojáci, 

bez ohledu na to, ke které válčící straně patří, mají 

být posbíráni a ošetřeni.

17. srpen 1869

V Brně byl zahájen provoz první koňské tramvajo-

vé linky v Českých zemích. Brno se tak stalo pátým 

městem v Rakousku-Uhersku, které zavedlo tento 

druh městské hromadné dopravy. Provoz byl zahájen 

převážně na jednokolejné trati Kiosk–Kartouzy s vý-

hybnami, v úseku Kiosk–Mýto byla trať dvoukolejná. 

3.–26. červenec 1874

Před 140 lety se uskutečnily volby do České-

ho zemského sněmu. Poprvé v nich vystoupila 

s vlastní kandidaturou strana mladočechů a strana 

staročechů. Strany vystoupily jako dvě navzájem si 

konkurující strany s vlastními předvolebními provo-

láními. Ve volbách zvítězila staročeská strana se 77 

mandáty.

21. červenec 1904

V Rusku byla dokončena stavba Sibiřské magistrály 

v roce 1904. Transsibiřská trať spojuje Moskvu a Vladi-

vostok. Jedná se o nejdelší dvojkolejnou trať, je dlouhá 

9 289 km a celá cesta by trvala 7 či více dní. Trať začal 

stavět roku 1886 car Alexandr III. Sibiřská magistrála 

byla aktivně využívána československými legiemi.

25. červenec 1909

Louis Blériot uskutečnil první let přes kanál La 

Manche ve svém motorovém letounu Blériot XI 

poháněném benzinem Shell Spirit. Jeho let z Les 

Barraques (blízko Calais) do Doveru trval něco málo 

přes 40 minut. Stejné letadlo si pořídil náš Ing. Jan 

Kašpar, který letadlo typu Blériot XI (stroj výrobního 

čísla 76) koupil za 18 000 franků. 

23. srpen 1914

Ve Francii vznikla první česká dobrovolnická vojen-

ská jednotka – rota Nazdar. Tvořilo ji 300 dobro-

volníků z řad našich krajanů žijících ve Francii. Rota 

byla součástí cizinecké legie. Dvouměsíční výcvik 

prodělala rota v jihofrancouzském Bayonnu. 23. října 

byla rota Nazdar převelena na champagnské bojiště 

a stala se součástí Marocké divize.

20. červenec 1919

Před necelým stoletím se narodil sir Edmund Hil-

lary, novozélandský horolezec, který se proslavil 

prvenstvím v dobytí Mount Everestu, nejvyšší hory 

na naší planetě. Vrcholu hory dosáhl 29. května 1953 

společně s Tenzingem Norgayem. Hillary do svých 

10 let neviděl sníh ani hory, ale po školním výletě 

do hor nežil pro nic jiného. 

K větší slávě Boží
Tovaryšstvo Ježíšovo, Societas Iesu (zkratka SI nebo SJ – jezuitský řád), je jeden 
z největších s nejvýznamnějších řeholních řádů římskokatolické církve. Založen byl 
15. srpna 1534 v Montmartru sv. Ignácem z Loyoly. Jeho členové jsou známi jako 
jezuité.

Praga Caput Regni 
Kam až to lze dotáhnout z venkovského učitele? Co třeba na 
diktátora Prahy? Jan Pašek z Vratu (? –1533) to dokázal po 
převratu před 490 lety, v srpnu roku 1524. Za dobu svého 
působení v roli purkmistra „své nové městské právo“ rád 
přirovnával k „voskovému nosu, který lze ohýbat, kam libo“.

KAM to vidí

www.kampocesku.cz   7
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23. srpen 1939

V Moskvě byl podepsán pakt Ribbentrop-Molo-

tov, smlouva o neútočení mezi Sovětským svazem 

a nacistickým Německem. Obě strany se zavázaly, že 

nepoužijí vojenskou sílu proti druhé straně a nespojí 

se s jejími nepřáteli. Smlouva znamenala zásadní 

obrat ve vztazích obou zemí a byla v podstatě dodr-

žována až do doby, kdy nacistické Německo napadlo 

Sovětský svaz.

29. srpen 1944

Vypuklo Slovenské národní povstání, centrem 

se stala Banská Bystrica. Organizačně je připravila 

Slovenská národní rada spolu se svým vojenským 

ústředím. K povstání se připojily nejen partyzánské 

oddíly, ale proběhla i mobilizace slovenské armády. 

Slovenská národní rada převzala jménem českoslo-

venské vlády veškerou moc na Slovensku. 

31. červenec 1944

Zemřel francouzský spisovatel a letec Antoine de 

Saint-Exupéry. Světoznámý autor Malého prince 

vzlétl toho dne z Korsiky k letu nad Francií, ze kte-

rého se již nevrátil. Desítky let se vedou diskuze, jak 

vlastně zemřel. V roce 2000 byly trosky jeho letounu 

nalezeny ve Středozemním moři poblíž francouzské-

ho přístavu Marseille. 

16. srpen 1949

Zemřel herec, básník, scenárista, režisér a fi lmový pod-

nikatel Vladimír Slavínský.  Patřil mezi průkopnické 

osobnosti moderní české kinematografi e. Mezi jeho 

nejhodnotnější snímky patří předválečné fi lmy natoče-

né podle námětu Olgy Scheinpfl ugové s Hugo Haasem 

v hlavní roli (Okénko, Madla z cihelny a Její lékař).

7. srpen 1954

Byl zahájen proces s národohospodářskými pra-

covníky (J. Goldmann, F. J. Kolár, J. Jičínský a další). 

Všichni obvinění byli odsouzeni k vysokým trestům 

vězení. Kromě toho se konalo v roce 1954 několik 

procesů s jednotlivci (například s J. Pavlem, J. Smr-

kovským a E. Outratou).

20. červenec 1969

Přesně před 45 lety přistála na Měsíci posádka 

vedená Neilem Armstrongem. Astronauti dosedli 

přesně ve 21 hodin, 17 minut a 39 sekund. Let trval 

4 dny. Neil Armstrong spolu s Buzzem Aldrinem byli 

také prvními lidmi, kteří přistáli na povrchu Měsíce. 

Zpět na Zemi se vrátili 24. července, přistáli na hla-

dině oceánu.

15. srpen 1969

Začal první ročník hudebního festivalu ve Wood-

stocku. Byl považován za jeden z největších a klíčo-

vých okamžiků v historii populární hudby. Časopis 

Rolling Stone jej zařadil mezi 50 momentů, které 

změnily historii rokenrolu. Jako organizátoři festiva-

lu jsou uváděni Michael Lang, John P. Roberts, Joel 

Rosenman a Artie Kornfeld.

Milovníkem byl ale jen na plátně, ve skuteč-

nosti pro něj existovala pouze jedna žena – Alice 

Wienerová, z  níž v  roce 1936 udělal Alici Novou. 

Původně dcera bohatého ředitele banky a umělec-

ká fotografka mu byla přes čtyřicet let velkou opo-

rou. Společně vychovávali Nového dceru Janu (její 

skutečnou matku Nový nikdy neprozradil). Během 

2. světové války se s manželkou odmítl rozvést pro 

její židovský původ a za pomoci vlivných přátel ji 

několik let chránil před deportací. Nakonec je oba 

v roce 1944 zatkli a Nového poslali do koncentrá-

ku Osterode. Jeho žena Alice skončila v Terezíně. 

O dceru Janu se v té době starala její kmotra Hana 

Vítová a  další přátelé. V  poválečném fi lmu už ne-

bylo pro gentlemany, které Nový tak skvěle ztvár-

ňoval, místo. Poslední krásnou roli si zahrál v Pod-

skalského fi lmu Světáci z roku 1969 a v televizním 

seriálu Taková normální rodinka (1971). Poslední 

roky života prožil v ústraní svého bytu, protože se 

nechtěl vystavovat pohledům svých fanoušků. 

Zemřel 15. března 1983 a je pohřben v Praze na 

Olšanech.  -mak-

Na otcovo přání se vyučil sazečem, ale záro-

veň už ochotničil. První angažmá mu dohodil pří-

tel Saša Rašilov v kabaretu U Labutě. V roce 1919 

dostal nabídku z  brněnského Národního divadla. 

Na počátku roku 1935 přešel do Prahy a  otevřel 

si vlastní divadlo – Nové divadlo. Ovšem do srdcí 

většiny lidí se Oldřich Nový zapsal až fi lmovými 

rolemi, kde mohl dokonale využít svůj neopakova-

telný hlas plný sentimentu i sebeironie, když např. 

ve fi lmu Kristián říká Adině Mandlové: „Zavřete oči, 

odcházím.“ 

Jan Neruda, rodák 

z  Malé Strany, pocházel 

z chudé rodiny. Studia ne-

dokončil a začal se věnovat 

novinařině. Svou novinář-

skou kariéru započal v pro-

slulých Národních listech, 

navíc působil i  v  časopi-

sech Obrazy domova, Čas 

a  Hlas, také přispíval do 

časopisu Květy a vydával 

časopis Lumír. Jeho novi-

nářské výstupy byly mezi 

čtenáři velice oblíbené. 

V  jeho díle je patrná iro-

nie, pesimismus a skepse, 

za kterými se však ve sku-

tečnosti skrývalo osobní 

trápení a  problémy. Ne-

ruda se dokonce snažil 

psát i  divadelní hry, ale 

kriticky zhodnotil, že pro 

dramatickou tvorbu nemá 

vlohy a nadání, a raději za-

choval věrnost novinářské 

činnosti. Jeho velkou vášní 

bylo cestování. Byl dokon-

ce prohlášen za národního 

zrádce, protože prý údaj-

ně podával informace do 

Vídně. Stal se zakladate-

lem českého fejetonu. Za-

jímavé je, že pod fejetony 

místo svého podpisu psal 

rovnostranný trojúhelník. 

Proč, to věděl asi jen on 

sám. 

Jan Neruda zemřel 

22.  srpna 1891 a  je po-

chován na Vyšehradském 

hřbitově. 

Marie Kulinkovská

Herec s duší gentlemana 
7. srpna před 115 lety se na pražském Žižkově narodil nejslavnější milovník 
českého fi lmu 20. století Oldřich Nový (1899–1983). Jeho hereckými partnerkami 
byly nejkrásnější fi lmové hvězdy té doby, ale on sám celý život miloval svou 
manželku, které dokonce zachránil život. 

Spisovatel od Dvou slunců
Kdo by neznal Jana Nerudu (1834–1891), slavného 
českého spisovatele, básníka, uměleckého kritika, novináře 
a představitele skupiny májovců. Jan Neruda, který patří 
mezi nejvýznamnější osobnosti české literatury, 
by 9. července oslavil své 180. narozeniny.

Pamětní deska na domě U Dvou slunců na Malé Straně

www.kampocesku.cz   8
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mouci. Koncem roku 1933 založil v Praze své vlastní 

divadlo D 34 a každý rok název divadla posouval 

o jedno číslo (v roce 1935 se jmenovalo D 35 a tak 

dále až do D 41). 

V předválečných letech ve svém divadle zor-

ganizoval protestní petici proti uvěznění ruského 

režiséra Mejercholda, jenž byl později Stalinem za-

vražděn. Pro řadu komunistických funkcionářů byl 

proto nepohodlným a nevypočitatelným členem.

V roce 1941 byl zatčen a zbytek druhé světové 

války prožil v koncentračních táborech. 3. května 

1945 se mu podařilo zachránit se z lodi Cap Arcona 

po sporném útoku britského královského letectva 

RAF. Ve volbách roku 1948 byl zvolen do Národní-

ho shromáždění za KSČ ve volebním kraji Kladno. 

Zasedal zde do roku 1954. Toho roku byl jmenován 

národním umělcem. Byl několikrát ženatý, jeho po-

slední manželkou byla Zuzana Kočová. Je otcem 

písničkáře a  hudebního skladatele Jana Buriana 

a herečky Kateřiny Burianové. Zemřel 9. srpna 1959 

v Praze ve státním sanatoriu na selhání jater. -mak-

Narodil se před 

110 lety, 11. června 

1904, v Plzni do hu-

dební rodiny. Jeho 

otec, strýc, teta i mat-

ka byli zpěváky. Po 

absolvování pražské 

Státní konzervatoře 

a Mistrovské školy se 

stal členem levicově 

orientované literár-

ní skupiny Devětsil. 

V  letech 1926–1927 

působil v Osvoboze-

ném divadle. To ale 

opustil spolu s Jiřím 

Frejkou po rozepři 

s Jindřichem Honzlem. Spolu s Frejkou založili Dada 

divadlo. V roce 1927 založil také hudebně recitační 

soubor Voiceband. V letech 1930–1931 jej angažoval 

ředitel Antonín Drašar jako režiséra do divadla v Olo-

18. srpen 1969

V srpnu 1969 vyšla petice Deset bodů, jejímiž autory 

byli Václav Havel a Ludvík Vaculík. Poté vyšlo ještě 

několik podobných petic, organizátoři a signatáři 

byli perzekvováni, a tak byl postupně odpor vůči 

okupaci zlomen a začala tzv. éra normalizace. Ta 

postihla daleko víc Česko než Slovensko. 

22. srpen 1969

Předsednictvo Federálního shromáždění přijalo 

zákonné opatření č. 99/1969 Sb., tzv. pendrekový 

nebo obuškový zákon, který legalizoval krvavé 

zásahy proti demonstrantům při 1. výročí srpnové 

okupace. Podepsali jej prezident republiky Ludvík 

Svoboda, předseda Federálního shromáždění Ale-

xander Dubček a předseda federální vlády Oldřich 

Černík. Platil do 31. prosince 1969.

1. červenec 1979

Začátkem července slaví 35. výročí hudební přehrá-

vač Walkman fi rmy Sony. Značka sice vznikla o rok 

dříve, ale začala se prodávat právě v roce 1979, a to 

pouze v Japonsku.  V ostatních zemích se prodávala 

pod názvy Soundbout, Freestyle či Stowaway. Po-

jmenování walkman přežilo a v současné době se 

již neprodává.

19. červenec 1994

V tento den odešel do hudebního nebe Rudolf Fir-

kušný, český klavírista a skladatel, kterého uznával 

celý svět. Narodil se v roce 1912 v chudé rodině a jeho 

hudební nadání se projevilo již v útlém mládí, a proto 

se dal na hudební studia. Setkal se i s Leošem Janáč-

kem. V červenci roku 1994 podlehl těžké chorobě. 

9. srpen 1994

Zemřel spisovatel Ladislav Fuks. Jeho dílo je velice 

osobité a svébytné, vyznačuje se složitou metafori-

kou a stavěním příběhu na detailech a opakujících 

se motivech. Mezi nejznámější díla patří Spalovač 

mrtvol, Příběh kriminálního rady, Pan Theodor Mund-

stock, Moje zrcadlo nebo Zpráva o Barbaře z Mníšku.

11. srpen 1999

V České republice došlo k částečnému zatmění 

Slunce. Na jihu Čech to bylo nejvíce, např. v Čes-

kých Budějovicích bylo zakryto 98,2 % Slunce. Na 

severu Čech jen 92 %. První doložené úplné zatmění 

u nás proběhlo v roce 878, další v roce 1415 a zatím 

poslední viditelné úplné zatmění nastalo 12. květ-

na 1706. Další úplné zatmění Slunce pozorovatelné 

z našeho území bude 7. října 2135! 

9. srpen 2004

Zemřela herečka a zpěvačka Zdenka Sulanová. Nej-

více se do povědomí diváků dostala díky fi lmům 

režiséra Václava Binovce Lízin let do nebe z roku 

1937 a Lízino štěstí z roku 1939. V roce 1940 natočila 

další úspěšný snímek Madla zpívá Evropě. Naposle-

dy se v českém fi lmu objevila ve fi lmu Bludná pouť 

z roku 1945.

Alfons Mucha se narodil 24. července 1860 

v  Ivančicích. Studoval na Slovanském gymnáziu 

v  Brně. Po neúspěchu u  přijímacích zkoušek na 

pražskou Akademii výtvarných umění odchází do 

Vídně pracovat jako malíř 

divadelních dekorací. V  roce 

1885 je přijat na akademii 

v Mnichově a o dva roky poz-

ději přechází na akademii Ju-

lian v  Paříži. Slavným se stal 

doslova přes noc díky diva-

delnímu plakátu Gismonda, 

který si u něj objednala paříž-

ská herečka Sarah Bernhard-

tová. Tak nastalo nejslavnější 

období v  jeho kariéře, kdy 

Mucha zůstal několik let pra-

covně v Paříži. V roce 1906 se 

oženil s Marií Chytilovou a od-

jel do USA, kde byl uvítán jako 

největší dekorativní umělec 

světa, přesto se Mucha toužil vrátit domů. Stal se 

autorem prvních známek a bankovek samostatné 

Československé republiky. Jeho tvorba kromě ma-

lířství a grafi ky zahrnuje také návrhy interiérů, ná-

dobí, šperků, ale i návrh okna 

v  katedrále sv. Víta v  Praze 

(1931). Alfons Mucha byl vel-

kým vlastencem a  celý život 

snil o realizaci cyklu velkofor-

mátových obrazů Slovanská 

epopej, kterým chtěl shrnout 

dějiny slovanského národa. 

Cyklus velkých pláten Mucha 

maloval v  letech 1910–1928 

a své dílo věnoval Praze. Nej-

slavnější český malíř a  mistr 

secese zemřel 14. července 

1939 po výslechu gestapem 

na zápal plic. Pochován byl na 

pražském Vyšehradě. 

Marcela Kohoutová

Mnoho talentů pro jeden život
Jak již sám titulek napovídá, Emil František Burian vynikal 
opravdu v mnoha oborech. Pár si jich připomeneme. Byl to 
český básník, publicista, zpěvák, herec, hudebník, hudební 
skladatel, dramaturg, dramatik a dokonce i význačný 
režisér.

Mistr světové secese 
Je jen málo našich umělců, o kterých se dá říct, že dosáhli 
opravdu světového uznání. A právě malíř Alfons Mucha dodnes 
patří mezi ty nejznámější. Od jeho úmrtí letos v červenci 
uplyne už 75 let, a tak by byla velká škoda nepřipomenout si 
tohoto nenapodobitelného mistra secese.

Burianův Voiceband

Vitráž v katedrále sv. Víta v Praze

KAM to vidí
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INVISIBLE EXHIBITION IN PRAGUE

NEVIDITELNÁ
VÝSTAVA
PRAHA

Dobrodružná 
hodinová prohlídka

v naprosté tmě,
za doprovodu

nevidomého průvodce.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1/23 Praha 2

všení dny: 12.00-20.00
víkendy: 10.00-20.00

Rezervace nutná předem!

777 787 064
info@neviditelna.cz

www.neviditelna.cz

První zmínky o pokladu se datují již k roku 1636, pro-

story historické klenotnice vznikly stavební úpravou 

na počátku 18. století. V roce 1962 však byla nej-

cennější díla pokladu přesunuta do 1. patra vstupní 

budovy, kde je můžete obdivovat dodnes. Bohužel 

od té doby jsou prostory historické klenotnice veřej-

nosti nepřístupné a s nimi zmizely z očí více než tři 

čtvrtiny děl tvořících soubor Loretánského pokladu. 

Loreta proto svým návštěvníkům připravila na 

letošní letní sezonu velmi zajímavou výstavu, jež 

představuje onu „skrytou tvář“ pokladu, kterou ve-

řejnost naposledy spatřila za první republiky. Závrat-

né množství diamantů 

však nečekejte – výsta-

va především rozkrývá 

velkou pestrost a  růz-

norodost votivních 

darů, které poklad po 

staletí vytvářely. Vysta-

veny jsou drobné hříč-

ky ze slonoviny, misky 

a  poháry z  drahých 

kamenů, manýristické 

obrazy, barokní a renesanční šperky, medaile, ko-

runy milostné loretánské sošky. Zblízka si můžete 

prohlédnout také velký stříbrný svatostánek a an-

tependium. Kvůli výstavě byla řada uměleckých děl 

restaurována, většina z nich bude vystavena v mo-

derní historii vůbec poprvé. Aby byl dán prostor 

co největšímu počtu návštěvníků, bude výstava 

otevřena výjimečně dlouho, až do konce roku 2015.

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

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.

LEGENDÁRNÍ
DISCO MUZIKÁL

PREMIÉRA 
30. ZÁŘÍ 2014
V DIVADLE KALICH!

Ve spolupráci s Robert Stigwood

Muzikál podle fi lmu Paramount/RSO a příběhu Nika Cohna
pro divadlo upravil Robert Stigwood s asistencí Billa Oakese.

POUZE 100
EXKLUZIVNÍCH
PŘEDSTAVENÍ

BEE GEESE
HUDBA

BEE GGEEE GGGE
HUDDBA

Obraz Madony s hrozny, 

Daniel Fröschl, po r. 1605, 

tempera na dřevě

Korunka pro sošku P. Marie 

Loretánské, stříbro zlacené, 

1. polovina 17. století

Socha klečícího andílka ze 

svatostánku, Leopold Lichtenschopf, 

stříbro, 30. léta 18. století

www.kampocesku.cz   10

KAM na výlet



V roce 1945 jsme nadšeně vítali své hrdiny, ale 

po únoru 1948 se je tehdejší režim pokusil vymazat 

z paměti národa. Věznil je, pronásledoval a částeč-

ného uznání se jim dostalo až po sametové revo-

luci. Trvalo však ještě dalších 14 dlouhých let, než 

jim byl na pražském Klárově odhalen pomník. Za 

účasti hrstky žijících veteránů, stovek lidí a počet-

né skupinky politiků zahrála pochodová hudba 

RAF – College Band a  sbor královských bubeníků 

a  dudáků. Těsně před samotným odhalením po-

mníku pronesl projev Nicholas Soames, který jej 

označil za symbol odvahy 2 500 československých 

letců, a  připomněl větu svého dědečka Winstona 

Churchilla z  20. srpna 1940, tehdejšího britského 

premiéra, že „ještě nikdy tolik lidí nevděčilo za tak 

mnoho tak malé hrstce“. Dvoumetrový Okřídle-

ný lev sochaře Colina Spoff ortha je darem britské 

komunity žijící v Čechách a na Slovensku, která na 

jeho vytvoření věnovala více než tři miliony korun, 

údajně v pohádkově krátkém čase jednoho měsí-

ce. Vpodvečer pak nad Prahou přeletěl na počest 

válečným letcům letoun Spitfi re Mk. XVIE TE184 

s označením a v kamufl áži stíhače Flt. Lt. Otto Smi-

ka, který na něm létal u 312. (československé) stí-

hací perutě RAF v roce 1944.  

Jak jsem měl možnost osobně poznat některé 

z  veteránů, jako je Jiří Kafka, Pavel Vranský nebo 

nedávno zesnulý František Fajtl, o pomníky jim ale 

nikdy nešlo. To, proč to dělali, bylo něco, co jim dá-

valo sílu vzdorovat nepříteli, nepřízni osudu a ztrá-

tám nejvyšším v přímém přenosu. 

-lgs-

Po boku britských pilotů RAF a FAA se do sa-

motné bitvy o Británii i následných leteckých ope-

rací až do konce války zapojili, co do počtu pilotů, 

na čtvrtém místě piloti z tehdejšího Českosloven-

ska (84–93), kteří společně s  Poláky (145 pilotů) 

patřili k  elitě vzdušných sil královského letectva. 

V  období druhé světové války působilo v  RAF až 

2 600 československých vojáků, přičemž 493 z nich 

v  bojích zahynulo. Oblíbeným omylem je, že se 

jednalo o  piloty a  letce, ale pravda je taková, že 

číslo zahrnuje i  pozemní personál, další profese 

a funkce. Nicméně mezi nejúspěšnějšími zahranič-

ními stíhači RAF v Bitvě o Británii dominuje Josef 

František se 17 sestřely, následuje Novozélanďan 

Brian Carburym s 15 a 1/3 sestřelu a Polák Witold 

Urbanowicz s 15 sestřely. Do konce války se naším 

nejúspěšnějším stíhačem stal Karel Kuttelwascher 

(20–2–5 sestřelů), následován Josefem Františkem 

(17, 1, 0), Aloisem Vašátkem (15–4–1), Františkem 

Peřinou (12–2–1), Otto Smikem (11, 1, 3 + 3 střely 

V1) a celou řadou dalších.

První opravdovou vzdušnou bitvu v dějinách válek vybojovali během „Bitvy 
o Británii“ (10. 7. 1940 – 31. 10. 1940) německá Luftwaff e s britskou Royal Air Force 
nad Británií a kanálem La Manche. Po tuhých bojích plných nezměrných obětí ještě 
více než samotné ztráty vyděsila Němce skutečnost, že RAF, o níž se domnívali, že 
leží v troskách, je v podstatě nedotčena.

Pomník 
Čechoslovákům v RAF 
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? 
Kteří dva režiséři se zhostili seriálu Špačkovi 

v síti času?

a) Karel Smyczek, Martin Dolenský

 b) Vít Olmer, Zdeněk Zelenka

 c) Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak

Své odpovědi posílejte do 15. srpna 2014 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží od 

Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní 

síti nebo v internetovém knihkupectví České 

televize www.ceskatelevize.cz/eshop.

Luděk Jirka, Blanka Jirsová 
Výpovědi pamětníků druhé světové války

Publikace Výpovědi pamětníků druhé světové války zachycu-

je vzpomínky pamětníků z období druhé světové války. Podle 

svého zaměření jsou rozděleny do několika kapitol – Odboj 

(nejen) na Strakonicku, Západní armáda, Východní armáda, 

Holocaust a  Strakonicko, Wintonovy vlaky, „Transport smr-

ti“ v  Katovicích, Totálně nasazení 

atd. Jednotlivé pamětníky spojuje 

vztah se strakonickým regionem. 

Někteří se zde narodili, jiní zde po 

určitou dobu žili, pracovali nebo se 

účastnili protinacistického odboje. 

Osobní data a zkušenosti pamětní-

ků shrnují stručné medailonky do-

plněné o  portrétní fotografi i. Pro 

zachování co největší autenticity 

vzpomínek i osobnosti pamětníka 

byly přepisy ponechány v  původ-

ním stylu vyjadřování.

cena: 299 Kč

informace@muzeum-strakonice.cz

Lucie Konášová
Špačkovi v síti času

Na počátku vyprávění se jedna docela obyčejná 

rodinka Špačkových (táta Vašek, máma Libuška, 

patnáctiletá dcera Dáda a desetiletý syn Matěj) vy-

praví v naprostém zmatku a chaosu na prázdniny. 

Daleko ale nedojedou – uváznou v hlubokém lese, 

v zapadlém městečku, kde se zastavil čas a jediným 

rozptýlením je tu prapodivný festival druhořadých 

kouzelníků. Jenže pak na scénu vstoupí tajemný 

mág Garibaldini se svou modrovlasou dceruškou 

Klementinou a celý příběh se rázem otočí o 180°.

Kniha Špačkovi v síti času byla napsána podle ob-

líbeného stejnojmenného seriálu s hvězdným he-

reckým obsazením a spoustou trikových animací. 

cena: 299 Kč

Eva Obůrková
Kam za příšernými strašidly 
a jejich ohavnými rejdišti

Bojíte se rádi? Pak právě pro vás je určena kniha Kam za 

příšernými strašidly a  jejich ohavnými rejdišti. Na tuto 

záhadnou otázka se snaží odpovědět nejeden český zá-

hadolog a  lovec duchů. V  této knize naleznete spoustu 

odpovědí, ale jestli se těšíte na roztomilá strašidýlka, kte-

rá na vás budou jukat z malebných lesních zákoutí, netěš-

te se! Tato kniha vás zavede mezi děsivé obludy, které se 

vymkly z  kloubů běžných českých strašidelných histo-

rek, a  hluboko do temných stínů nejpříšernějších koutů 

naší domoviny, kde vám bude všelijak, jen ne dobře. 

Pokud se bojíte, opovažte se si tuto knížku koupit! Ve vlast-

ním zájmu ji nikdy neotvírejte, opatrně ji odložte zpátky do 

Václav Šmerák a kolektiv
Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou 
Ve stopách posledního konopišťského 
pána Ferdinanda d‘Este

Nechejte se zlákat na další zábavné procházky mezi Vltavou 

a Sázavou – tentokrát až po Konopiště u Benešova. Co vás čeká 

v Nových toulkách? Při jízdě podél Vltavy si prohlédnete Slap-

skou přehradu. Ferdinand d‘Este s rodinou často zajížděl z ko-

nopišťského zámku na jahody do vsí nad Vltavou – například do 

Teletína s památnou sochou sv. Jana Nepomuckého. Z vyhlídky 

Máj si prohlédnete zatopený kaňon Staré řeky, na jehož dně 

leží zbytky trempských osad. Navštívíte ves Nedvězí s nově 

upravenou tvrzí románsko-gotického původu a občerstvíte se 

ve středověkém pivovaru. V Krňanech se dozvíte víc o historii Středočeské fotba-

lové župy. U Sázavy vás uvítají Lešany, kde pobýval František Hrubín, natáčel se tu 

fi lm Romance pro křídlovku a dnes je zde oblíbené Vojenské technické muzeum.

Na svých toulkách mezi Vltavou a Sázavou narazíte na řadu útulných hospůdek 

a pobavíte se na nejrůznějších poutích nebo historických oslavách, ale nejvíc vás 

určitě zaujme sama zasněná zvlněná krajina s mnoha krásnými cestami, kde se 

potkáte s minulostí i současností.

cena: 249 Kč

www.kniha.cz

police, okamžitě opusťte knihkupectví a doufejte, 

že si vás sama jednou někde nenajde…

cena: 299 Kč

www.albatrosmedia.cz

?
Kolik děsivých strašidel a hrůzostrašných 

rejdišť naleznete v knize?

a) více než 10

 b) více než 30

 c) více než 50

Své odpovědi posílejte do 15. srpna 2014 

z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží 

od nakladatelství CPress knihu Kam za strašidly 

a jejich ohavnými rejdišti.
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Zámek má otevřeno denně

• v sezoně od 20. 4. do 28. 9. / 10–17 hod. (polední 

přestávka 11.30–12.30 hod.)

• mimo sezonu na objednávku 

tel.: +420 327 531 329 a +420 327 531 194 

e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz 

kultura@mesto-zruc.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Infocentrum Zruč nad Sázavou

Zámek 1, 285 22  Zruč nad Sázavou

tel.: +420 327 531 329

e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz

www.mesto-zruc.cz

Návštěvníci zámku si mohou vybrat ze dvou 

prohlídkových okruhů, vystoupit na zámeckou věž 

nebo si prohlédnout pečlivě renovované interiéry 

připomínající dobu, kdy se v nich procházel baron 

Schebek se svou chotí. Zájemci mohou navštívit 

také regionální muzeum mapující rozvoj ševcov-

ského řemesla ve Zruči pod názvem „Od verpánku 

k Baťovi“. Na své si přijdou ale také děti. Holčičky 

budou nadšené ze stálé expozice muzea panenek 

a medvídků, kluci si pak mohou v hradním příkopu 

na rytířské stezce vyzkoušet, zda by obstáli v druži-

ně rytíře Miloty Kolowrata. 

Nedaleko od zámku se nachází dětské hřiště 

s  unikátní kuličkovou dráhou, na níž se vydovádí 

malí i velcí.

Žádný z návštěvníků města nepřehlédne zámek tyčící se na skále nad řekou. 
Na místě původního mohutného hradu, jehož zbytky opevnění jsou stále dobře 
patrné v základech dnešního zámku, vzniklo postupem času honosné panské 
sídlo.

Zruč nad Sázavou
láká nejen zámkem, ale i kuličkovou dráhou

Když malí nevědí, 
velcí poradí…

1. Kdy se kuličková dráha začala stavět?

a) 1995

b) 2004

c) 2010 

2. Kde se kuličkový areál nachází?

a) u zručského zámku

b) na zručské cyklostezce

c) na dětském hřišti 

3. Kolik má kuličkový areál drah a můstků? 

a) 5 drah a 3 můstky

b) 10 drah a 3 můstky

c) 10 drah a 5 můstků

4. Kolik disciplín můžou děti hrát v kuličko-

vém areálu? 

a) 2 disciplíny

b) 5 disciplín

c) 11 disciplín

? 
Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna 

z www.kampocesku.cz nebo na adresu 

redakce. Pro 10 autorů správných 

odpovědí máme připravené volné vstupenky 

na Zábavně naučnou stezku rytíře Miloty 

Kolowrata a omalovánky o Zruči nad Sázavou.

KKAAMM  pprro o dděěttii
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Pokud baví i vás, určitě se během léta 
mnohokrát ve městě potkáme. Mekul 
vstupuje do třetího ročníku nabitého 
akcemi mnoha žánrů. Pořadatelé 
spojili své síly a výsledkem je bohatá, 
dramaturgicky vyvážená nabídka od 
června do září. 

Příjemné posezení u  sklenky zpestří během 

prázdnin pravidelné koncerty v  podloubí u  baru 

Díra, v  Mydlárně, u  Němého medvěda nebo hu-

dební pořady U Beníšků. Příznivci klasické hudby 

si mohou vychutnat odpolední koncerty v kostele 

Čtrnácti sv. pomocníků. K tradici Mekul patří kon-

certy na náměstí Míru, které nebudou chybět ani 

letos. V  průběhu čtyř středečních večerů zahrají 

kapely Jablkoň, Čankišou, Vítkovo kvarteto 

a Jazz Q. Novinkou letošní kulturní nabídky je Di-

vadlo Kvelb, které se svým pouličním představe-

ním Kašpar Rek vystoupí rovněž na náměstí Míru. 

Filmoví fanoušci si jistě vyberou některý z  fi lmů 

promítaných v  rámci Letního kina na Aušperku 

a  nebo z  nabídky Kinematografu bratří Čadíků. 

Ve volnočasovém parku před MKD se děti i jejich 

rodiče mohou těšit na výtvarné dílny, muzicírování, 

čtení i pohádky. Zajímavou programovou nabídku 

připravili také Přátelé Želvy k 10. výročí otevření 

antikvariátu Želví doupě. Milovníci rytířských sou-

bojů si jistě nenechají ujít Bitvu na Mělníku. V ne-

poslední řadě nebudou chybět ani gastronomické 

akce Mělnické trhy, Mělnický košt. Kdo má v ob-

libě pálivá jídla, zavítá nepochybně do Mydlárny 

na Chilli fest. Vrcholem bude Mělnické vinobraní, 

které se koná poslední zářijový týden.  

Vybírejte dle svého gusta a dobře se bavte celé léto! 

Těšíme se na vás... 

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

Dnešní Nymburk je městem památek, kultury, 

zeleně a sportu a má svým návštěvníkům rozhod-

ně co nabídnout. Milovníci pěší turistiky, bruslaři 

a  především cyklisté rádi využijí Labskou nebo 

Hrabalovu cyklostezku.

O  prázdninách k  nám do královského města 

Nymburka zavítá Kočovné muzeum strašidel, 

tentokrát s  jedinečnou výstavou 333 kouzelných 

medvědů. Výstava bude návštěvníkům zpřístupně-

na od 1. do 31. srpna v prostředí nymburského rad- ničního sklepení vždy od pondělí do pátku od 10 

do 16 hodin. Vstupné je zcela symbolické: dospě-

láci 20 Kč, děti 10 Kč a drobotina do 3 let zdarma. 

Vstupenky zakoupíte v  Turistickém informačním 

centru. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost na-

hlédnout do běžně nepřístupného renesančního 

sklepení, vezměte ratolesti a  vraťte se s  námi do 

dětského světa.

Turistické informační centrum
náměstí Přemyslovců 165 
288 28 Nymburk
tel./fax: +420 325 512 433 
e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz
www.mesto-nymburk.cz

Do Nymburka za medvědy
Královské město Nymburk bylo založeno kolem roku 1275 Přemyslem 
Otakarem II. Nymburk je městem, kde prožil mládí spisovatel Bohumil 
Hrabal, jehož stálá expozice se nachází ve Vlastivědném muzeu.

Jsou zde exponáty klasické, které si možná 

ještě vybavíte z  dětství, ale i  opravdová umělec-

ká díla. Největší z nich je pak 120 cm vysoká slán-

ka, do které se vejde až neuvěřitelných 40 kg soli 

a  díky důmyslnému mechanismu opravdu solí. 

A samozřejmě také nejmenší, ve které je soli prá-

vě tak na jeden krajíc. Najdete tu také obří kera-

mickou slánku od Společnosti slánských patriotů 

či skleněnou, navrženou a  vyrobenou pro Slaný 

světoznámým českým architektem a  výtvarníkem 

Bořkem Šípkem. Původním domo-

vem některých slánek jsou země 

tak vzdálené, jako je třeba Kanada, 

USA, Sýrie, Nový Zéland nebo Keňa. 

V  muzeu slánek jsou však hlavně 

slánky z  celé naší republiky, které 

sem nejen přivážejí, ale i  posílají 

turisté z  různých svých cest. Takže 

všichni pocestní, kteří si nemají čím 

posolit chleba, hurá do Slaného... 

Od 1. července do 30. září pořádá Muzeum slá-

nek akci. Každý, kdo si vystřihne naši pozvánku 

a  přijede navštívit Muzeum slánek ve Slaném, 

získá turistickou vizitku s  největší slánkou na 

světě ZDARMA.

Sbírka je časově neomezená a přispět může kdo-

koliv. Každý účastník obdrží Pamětní list, který vy-

tvořil Zdeněk Hofman.

www.infoslany.cz

Všechnu sůl na hrad 
a všechny slánky do Slaného!
Ostatně kam jinam za slánkami než do Slaného? Sbírka slánek byla ve Slaném 
vyhlášena 1. dubna 2011 a do dnešního dne se tu sešlo přes 1 820 různých druhů 
slánek. Tím se stala tato sbírka opravdu unikátní a největší na světě. 
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Léto 
v Poděbradech...
Lázeňský park je v plném květu, 
cyklistické stezky se pomalu zaplňují 
cyklisty a bruslaři. Díky nenáročnému 
rovinatému terénu je vyhledávají 
zejména rodiny s dětmi a senioři. Pod 
poděbradským zámkem již čeká výletní 
loď Král Jiří a své pasažéry vyhlíží 
turistický vláček. 

Oblíbené kostýmované prohlídky města za-

čínají 27. června a  budou se konat každý pátek 

ve 21 hod. V parku u květinových hodin se můžete 

setkat s bílou paní a trpaslíkem Adalbertem, kteří 

vás provedou nejmalebnějšími místy i historií měs-

ta (cca 60 min.). Kolonádní koncerty (červen–září) 

vás potěší každou neděli od 15. hod. v lázeňském 

parku. 

25.–27. 7. Poděbradské swingování, 3. ročník 

festivalu swingové a  jazzové hudby, Lázeňská ko-

lonáda, vstup zdarma

21. 7. Vlak Lustig – vlak naděje (Modlitba pro 

Kateřinu Horovitzovou), divadelní představení, 

21 hod., nádraží Poděbrady

26. 7. Open-air ekumenická bohoslužba, 

10 hod., louka u Jezera

23. 8. Dance Bohemia, mezinárodní přehlídka 

folklorních tanců, Lázeňská kolonáda

31. 8. Rozloučení s  prázdninami, vystoupení 

a hry pro děti, ostrov

11.–14. 9. FEMAD, Festival mladého amatérského 

divadla, Divadlo Na Kovárně

Navštivte Poděbrady a užijte si léto v lázeňském 

stylu.

www.ipodebrady.cz
www.polabi.com
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nou prohlídkou města, během níž vás bude dopro-

vázet postava Marie Hoppe-Teinitzerové, zaklada-

telky slavných gobelínových dílen. 

S létajícím diskem v akci…
V Mertových sadech přímo v centru města se ote-

vřelo nové discgolfové hřiště. Tato poutavá hra 

láká svou jednoduchostí a zábavou současně. Her-

ní disky jsou k zapůjčení a v prodeji v Informačním 

středisku.

Lákavé akce k návštěvě Hradce
26. 7. – 3. 8. TOP týden v Jindřichově Hradci

26. 7. Pokus o rekord aneb „Hradečáci páru mají, 

další rekord překonají“ – dobrovolníci se pokusí vy-

tvořit nejdelší „živý“ vlak, náměstí Míru 13–17 hod.

27. 7. Promenádní koncert – Plechová muzika, 

Husovy sady v 15 hod. 

27. 7. Obnovená tradice křížové cesty ke sv. Ja-

kubu – procesí s farářem 

29. 7. Filmové úterý v  kině Střelnice – začátky 

v 10.00, 11.30, 14.00, 16.30 a 19.00 hod.

30. 7. Středeční hudební večery – Muzeum foto-

grafi e, atrium, 19 hod.

31. 7. Labyrint světa – divadelní představení, Mu-

zeum fotografi e, atrium, 19 hod.

31. 7. Hanuš Gantner – malíř z Alp – vernisáž vý-

stavy, Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo ná-

městí, do 21. 9.

1.–3. 8. Fotografování v historických kostýmech

– Muzeum fotografi e

1. 8. Letní koncert – hraje JH BAND Petra Vondruš-

ky, nám. Míru, 19 hod. 

2. 8. Léto u vody – Aquapark Jindřichův Hradec, 

odpoledne pro děti i dospělé 

2. 8. Letní koncert – hraje Walda Gang – náměstí 

Míru, 19 hod.

2.–3. 8. Modrotisková díla Danzinger v  Domě 

gobelínů – ukázky, dílna pro děti

3. 8. Porcinkule – zábavní pouť s atrakcemi

3. 8. Promenádní koncert – Klaret od 10 hod. 

a Ukrutanka od 13 hod., Masarykovo náměstí

3. 8. Porcinkule – pouť v klášteře (klášterní kostel)

4.–5. 7. Jindřichohradecká činohra – N. V. Gogol, 

Ženitba

10.–12. 7. Folková růže – tradiční festival folkové 

hudby

23. 8. Opera na zámku – G. Verdi, Nabucco

červenec–srpen 

Prázdninové jízdy parních vlaků

Středeční hudební večery a páteční letní koncerty

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

S bílou paní v noci…
Státní hrad a zámek můžete navštívit nejen v rámci 

klasických prohlídkových tras, ale v  letních měsí-

cích i  při hraných „Nočních prohlídkách s  bílou 

paní“. Ve vybrané dny (červenec–říjen) centrum 

města po setmění ožívá procházkou s divadelními 

představeními Večerní toulky bájným Hradcem, 

které vám nabídnou pohled do méně známé his-

torie tvořené legendami a zajímavými osobnostmi.

S interaktivními průvodci…
Mobilní nebo tištěný průvodce městem se soutěžní 

tajenkou „Poznej Hradec“ vás provede uličkami 

centra města. Trasa vede nejzajímavějšími místy do 

Domu gobelínů, na Státní hrad a zámek Jindřichův 

Hradec, do Muzea Jindřichohradecka, Muzea foto-

grafi e a moderních obrazových médií a na Aqua 

show do Obchodně medicínského centra sv. Florián. 

Mobilní aplikace Geofun, ve znamení „Město, kde 

se historie vyřádila“, je netradiční, aktivní a zábav-

Jak si užít léto 
v Jindřichově Hradci?
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(7 km). Pět jezer s čistou vodou vám poskytne dost 

dobrých důvodů ke koupání. Součástí lokality pís-

koven je i jihočeská rarita – rezervace Pískový pře-

syp, který vám připomene nefalšovanou poušť. 

Krajina rybníků, to jsou rybníky Horusický, Boši-

lecký, Švarcenberk nebo Vlkovský a  dále rybníky 

Láska, Víra a Naděje z Frahelžské soustavy. Přírodní 

rezervací s  rašeliništní vegetací blatkového boru 

a ostřicovo-suchopýrových mokřadů vás provede 

po dřevěných chodnících naučná stezka Borko-

vická blata (6,5 km). Cyklotrasa Greenway Sel-

ského baroka je okruh v délce 36 km, který pro-

chází obcemi s nejkrásnějšími ukázkami selského 

baroka (Borkovice, Mažice, Zálší, Klečaty, Komárov, 

Svinky, Vlastiboř a Záluží). Selské baroko je označe-

ní pro jedinečnou architekturu jižních Čech, která 

se zachovala právě na Veselských blatech.

Tip na zajímavou akci léta
  Veselská ozvěna – letní cyklus koncertů du-

chovní hudby spojený s komentovanými pro-

hlídkami kostelů (12. 6. – 30. 8.) 

  Roztančené Veselí – přijďte si zatančit s profe-

sionály (18.–22. 8.)

  Betonový muž a  žena – rekreační triatlon 

v oblasti Veselských pískoven (16. 8.)

  Vodácký triatlon EPPI – navazuje na nejstarší 

triatlon světa Eppies Grate Race (27. 9.)

  Pohádkové léto v parku – za KD (11. a 25. 7., 

8. a 29. 8.)

Infocentrum Veselí nad Lužnicí
náměstí T. G. Masaryka 26
391 81  Veselí nad Lužnicí 1
tel.: +420 381 548 180
e-mail: info@veseli.cz
www.veseli.cz

K návštěvě ve městě vám můžeme doporučit 

kostel Povýšení sv. Kříže ze 13. století na kopci 

nad náměstím, který je místem konání koncertů 

vážné hudby v  rámci letního cyklu koncertů du-

chovní hudby Veselská ozvěna. Na náměstí upoutá 

vaši pozornost budova původní renesanční rad-

nice, jednoho z  nejvýznamnějších historických 

celků města, nebo sousední měšťanský dům s re-

nesančními „psaníčky“, kde sídlí Blatské muzeum 

Weisův dům. 

Na dohled od města objevíte zajímavou pří-

rodní lokalitu Veselské pískovny, místo jako stvo-

řená pro letní odpočívání, aktivní pohyb, koupání 

i  opalování. Odtud se můžete vydat naučnou 

stezkou Veselské pískovny, která vás seznámí se 

vznikem, využitím, fl órou i faunou pískových jezer 

Když malí nevědí, 
velcí poradí…

1. Dříve než město stávala tu tvrz na místě 

zvaném… 

a) „Na Hůrce“

b) „Na Blatech“

c) „Na Talíři“

2. Kdo „číhá“ na Veselských blatech?

a) nerudný hejkal Veselák

b) masožravá rosnatka okrouhlolistá

c) bludička, co obloudila i Švandu dudáka    

3. Čí matka pocházela z rodu Veselých z Ve-

selí nad Lužnicí?

a) Jaroslava Heyrovského

b) Jakuba Krčína

c) Štěpána Raka

 

? 
Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna 

z www.kampocesku.cz nebo na adresu 

redakce. Pro deset správných odpovědí 

máme připraveny ceny věnované  Infocentrem 

města Veselí nad Lužnicí.  

Těžko bychom mezi turisty – ať už motorizovanými, pěšími, s lodí či na kole – 
hledali někoho, kdo by neznal půvabné městečko na soutoku Lužnice a Nežárky 
– Veselí nad Lužnicí. Město je pravidelnou zastávku vodáckých výprav, stejně jako 
výchozím místem k výletům do překrásného okolí s borovými lesy a bezpočtem 
menších i větších rybníků, protkaného hustou sítí značených turistických cest 
i cyklotras.

Prázdninový ráj 
v srdci jižních Čech
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19. 7., 16. 8., 20. 9. Vimperské farmářské trhy 

(8–12 hod.)

Město Vimperk letos pořádá III. ročník Vimperských 

farmářských trhů v Rožmberské ulici v centru města. 

Cílem je podobně jako v  dalších městech navázat 

na rostoucí oblibu regionálního farmářského zboží 

a řemeslných výrobků. Všechny srdečně zveme!

Více na:  www.vimperk.cz

7.–11. 7. od 9 do 16 hod. Setkání dřevosochařů 

ve Vimperku 

V městském parku proběhne již 14. ročník setkání 

dřevosochařů. Od pondělí do pátku se můžete tě-

šit na mistry řezbářského řemesla Tomáše, Milana, 

Radka a Václava. Ti budou vytvářet svá díla na téma 

příroda a zvířata. Akci pořádá město a Městské lesy 

Vimperk. Vstup je zdarma.

do 29. 7. Krysáci – výstava oblíbeného animova-

ného večerníčku v Galerii 140. Návštěvníci mohou 

nahlédnout do zákulisí natáčení, uvidí Huberta, 

Hodana a Edu v životní velikosti a dozví se o vzniku 

loutkového večerníčku. 

20. 7. Mezinárodní jazzový festival Bohemia 

Jazz Fest – vystoupí Live Foyn Trio z Dánska, eston-

ští Silver Seep, slovenští AMC Trio a z USA přijede 

Mark Whitfi eld.

25.–28. 7. Filmové léto Kinematografu bratří 

Čadíků – promítání vybraných českých fi lmů: Re-

vival, Donšajni, Příběh kmotra a Martin a Venuše.

13.–27. 6. Festival Léto nad Lužnicí – program 

naplněný pohodou, pohybem i neotřelými kultur-

ními zážitky, kde si vybere každý, kdo se rád aktiv-

ně baví. 

8.–10. 8. Komedianti v ulicích – 4. ročník festivalu 

pouličního divadla. Až vám ve frontě na zmrzlinu 

bude za zády žonglovat klaun, tak se nelekněte! 

Přijeli jste do Tábora právě včas! Druhý srpnový ví-

kend se nepřestanete smát, protože vás v uličkách 

táborského starého města budou bavit klauni, ak-

robati, mimové, hudebníci a další umělci. Festiva-

lem budou provázet studenti Katedry pantomimy 

HAMU –  ŽONGLÉR, CHŮDAŘ A MIMOVÉ.       

12.–14. 9. TÁBORSKÁ SETKÁNÍ – máte rádi atmo-

sféru středověku? Láká vás tradiční hudba, zpěv 

a veselení pod širým nebem? Pak si nenechte ujít 

další 23. ročník festivalu inspirovaného středo-

věkou historií, který má svůj nezaměnitelný kolorit 

vycházející z tradic místa, kde se odehrává. Letošní 

ročník přivítá českého herce a hudebníka Ondřeje 

Brzobohatého s kapelou, ostravskou Lady soul Ma-

rii Rottrovou a Věru Špinarovou, jež svůj největší 

hit, Jednoho dne se vrátíš, nazpívala již v roce 1976 

na hudbu z fi lmového westernu Tenkrát na Zápa-

dě, kterou složil Ennio Morricone. Dále vystoupí 

Lanugo a těšit se můžete i na Tatabojs.

www.taborskasetkani.eu
www.taborcz.eu

Za pohádkou 
na Šumavu
Přijeďte se podívat do Pohádkové chalupy v Mlázo-

vech u Kolince nedaleko Velhartic.

Můžete se těšit na pohádkové postavičky v podo-

bě šumavských skřítků, víl, vodníků, čertů a jiných 

pohádkových bytostí.

Prázdninové akce v Pohádkové chalupě v Mlá-

zovech:

- pondělí až pátek – divadlo Tety Terezy

-  každá středa – večerní prohlídky s  programem 

(divadlo, prohlídka, opékaní na ohni)

- každý den – tvořivá dílna U Šišouva

-  každý pátek od 14 hodin – pravé České kuličky se 

Šumavousem

Sezonu ukončíme 5. října Dramboriádou.

O prázdninách otevřeno denně od 10 do 18 hod.

Po předložení tohoto článku vstup pro 1 osobu 

zdarma!

www.pohadkovachalupa.cz

7.–11. ČERVENCE 20147.–11. ČERVENCE 20147.–11. ČERVENCE 2014
MĚSTSKÝ PARK VE VIMPERKUMĚSTSKÝ PARK VE VIMPERKUMĚSTSKÝ PARK VE VIMPERKU

KAžDÝ DEN OD 9.00 DO 16.00 HODIN, VSTUP ZDARMAKAžDÝ DEN OD 9.00 DO 16.00 HODIN, VSTUP ZDARMAKAžDÝ DEN OD 9.00 DO 16.00 HODIN, VSTUP ZDARMA

VIMPERK 2014

Prázdninový Vimperk 

Táborské kulturní léto
Křivolaké uličky obehnané mohutným opevněním, nádherně zdobené renesanční 
domy, majestátní radnice a pozůstatky hradu, duch husitství každoročně 
připomínaný velkolepými slavnostmi. Moderní ubytovací zařízení s vyhlášenou 
kuchyní, koncerty, výstavy, divadelní představení – to je Tábor, město s husitskou 
minulostí, pulzující srdce regionu.

KAM na výlet
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Výletní okruh prohlídkové trasy začíná u  mu-

zea, kde uvidíte archeologické nálezy z obou troc-

novských dvorců a další artefakty mapující Žižkův 

život. Okruh pokračuje po hrázi rybníků Horní 

a  Dolní k  lesu, okolo pozůstatků dvorce Žižkova 

strýce Mikše. Kolem Grandlového rybníka dojdete 

k místu údajného Žižkova narození a odtud k mo-

numentálnímu pomníku husitského hejtmana (od 

prof. Josefa Malejovského). Opodál najdete také 

zbytky Žižkova dvorce. Škoda jen, že zub času 

i  doba tomuto místu nepřejí, jak by si zasloužilo. 

Otevřeno je květen–září: út–ne a  svátky od 9 do 

17 hod. -lgs-

www.muzeumcb.cz

Čmelák je jednomotorový dolnoplošník, jenž 

byl vyvinut jako zemědělský letoun. Dodnes ještě 

slouží i k řadě dalších účelů. Vytvořen byl ve spo-

lupráci fi rem Let Kunovice a Moravan Otrokovice. 

První prototyp pod označením XZ-37 (OK-60) vzlétl 

29. června 1963. Sériově byl vyráběn od roku 1965 

v různých verzích až do roku 1984, celkem bylo vy-

robeno 713 kusů – a právě jeden z nich se stal také 

jedním z exponátů Leteckého muzea Kunovice. Po-

slední dva roky však prochází renovací, a tak si jeho 

historii vzniku a výroby mohou návštěvníci připo-

menout výstavou pod širým nebem. Převážně se 

jedná o černobílé fotografi e letounu Z-37 Čmelák 

z archivu pana Vladimíra Janíka nebo fotografa Slo-

váckého muzea Ladislava Chvalkovského. Výstava 

potrvá do 31. srpna.  -lgs-

www.slovackemuzeum.cz

KAM na rodinnou dovolenou: 
Strakonicko
Strakonický hrad 

a Muzeum středního Pootaví

9–17 hod.

  unikátní expozice dud a motorek ČZ

  jedinečná kapitulní síň s ambitem

  35 m vysoká věž s výhledem na město 

a předhůří Šumavy

  rodinné a sdružené vstupné

  tři prohlídkové okruhy

Tajemný svět fezů

do 10. 8.

  výstava fezových nálepek

  historie fezárenství a  předmětů s  fezovou 

tematikou

Vodní mlýn Hoslovice
9–17 hod.

  autentický doklad způsobu života na vesnici

  areál s domácími zvířaty a hospodářským 

vybavením

  řemeslné akce s pečením chleba

  prohlídky s průvodcem

  vyžití pro děti

Akce ve mlýně:

  19. 7. Dětský den

  9. 8. Domácnost paní mlynářky

  20. 9. Den dřeva

  Děti do 6 let vstup zdarma!

Vaše návštěva, naše radost!

Památník Jana Žižky z Trocnova
Památník Jana Žižky z Trocnova byl zřízen v jeho rodišti v roce 1960. Situován 
je do místa někdejšího poplužního dvora borovanského kláštera (1678–1679), 
vystavěného nejspíš ze zbytků zdiva trocnovských dvorců. 

Nebeský traktor 
Od poloviny června je pro veřejnost v Kunovicích zpřístupněna výstava „Nebeský 
traktor – letoun Z-37 Čmelák“. Tento zemědělský letoun příslovečného jména patří 
od roku 1984 k exponátům zdejšího leteckého muzea, které bylo založeno v roce 
1970 členy Slováckého aeroklubu. 

Hmotová rekonstrukce Žižkova rodného domu
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Setkejte se s legendou 
Pilsner Urquell

Plzeň je považována za hlavní město piva. A ne 

nadarmo. Pivo se zde vařilo už od dob jejího založení 

na konci 13. století. Ale celosvětový věhlas získalo 

pivo z Plzně až po vzniku Měšťanského pivovaru, 

dnešního Plzeňského Prazdroje. Zde byla roku 1842 

uvařena první várka piva, jak ho známe dnes – říz-

ný, lahodný spodně kvašený ležák zlatavé barvy se 

sněhobílou pěnou. 

Přijďte se na vlastní oči podívat, jak vzniká le-

genda. Od července na vás navíc při prohlídce čeká 

řada novinek. Navštivte autentická místa, kde se 

pivo Pilsner Urquell vyrábí od roku 1842. Ochutnej-

te suroviny, ze kterých se zlatý ležák vaří. Poznejte 

celý jeho unikátní varní proces a seznamte se lidmi 

a profesemi, bez kterých by se příběh plzeňského 

piva neodehrál. A v labyrintu pivovarských sklepů si 

pochutnejte na nefi ltrovaném pivě Pilsner Urquell 

čepovaném přímo z dubových ležáckých sudů. Pro-

hlídky začínají každý den ve 12.30, 14.00 a 16.00. 

U Prazdroje 7, Plzeň, tel.: +420 377 062 888, 

www.prazdrojvisit.cz 

Poznejte, jak se vaří pivo Gambrinus 
V areálu Plzeňského Prazdroje najdete i druhý 

známý plzeňský pivovar – Gambrinus. Na prohlídce 

tohoto pivovaru se dozvíte, jak sládkové vaří pivo 

Gambrinus a dohlížejí na jeho kvalitu. Poznáte su-

roviny, tradiční postupy a nejmodernější technolo-

gie. V „Gambrinus Aréně“ se dozvíte, kdo se zasadil 

o obnovu pivovaru, který byl během náletů v roce 

1945 téměř srovnán se zemí. Můžete si zkusit kop-

nout penaltu před plným fotbalovým stadionem 

Speciální prohlídky ke 140. výročí 
pivovaru Velké Popovice

Malebný historický pivovar Velké Popovice slaví 

letos 140 let od svého založení. U příležitosti toho-

to výročí připravil v letošní sezoně pro návštěvníky 

speciální jubilejní prohlídky s potulným malířem. 

Právě ten totiž podle legendy namaloval podobu 

prvních pivních etiket s kozlem. 

Potulný malíř vás provede pivovarem a netra-

dičním a zábavným způsobem vám představí jeho 

bohatou historii od založení pražským průmysl-

níkem baronem Ringhoff erem v roce 1874 až do 

současnosti. Prohlédnete si výrobní prostory a v le-

žáckých sklepech, pokud jste starší 18 let, ochutnáte 

nefi ltrované pivo Velkopopovický Kozel. Na konci 

jubilejní prohlídky obdržíte originální pivní min-

ci, kterou si můžete ponechat na památku, či si ji 

směnit za pivo Velkopopovický Kozel ve vybraných 

restauracích. 

Za návštěvu stojí i Kozlí obchůdek v Návštěvnic-

kém centru s originálními dárky a suvenýry připrave-

nými speciálně k letošnímu výročí. Speciální jubilejní 

prohlídky probíhají každý den až do konce září ve 

13.00 a 15.30, od října do prosince pak o víkendech 

a svátcích ve 13.00. 

Ringhoff erova 1, Velké Popovice, 

tel.: +420 323 683 425, www.pivovar.kozel.cz

Pivo je považováno za český národní nápoj, ale víte například, z čeho se vyrábí, jak 
dlouho musí ležet nebo jak se má správně načepovat, aby vám chutnalo? Pokud 
ne, vydejte se na prohlídku některého z českých pivovarů. Můžete je navštívit 
každý den po celý rok a za každého počasí. 

Za tajemstvím 
zlatavého moku

Speciální prohlídka s potulným malířem, Velké Popovice

www.prazdrojvisit.cz
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Prožijte příběh piva 
v Pivovarském muzeu v Plzni

Pivovarské muzeum v Plzni střeží legendu piva 

a pivovarnictví a je jediné svého druhu, které sídlí 

v právovárečném domě. Dům, který se dochoval 

ve své původní podobě z 15. století, dýchá atmo-

sférou středověku a  odhaluje tajemství výroby 

a způsobu podávání a pití piva od věků dávno mi-

nulých až po současnost. Dozvíte se zde, jak se va-

řilo pivo ve starověké Mezopotámii a Egyptě, kdy 

se objevilo v Čechách a samozřejmě jaká je historie 

toho plzeňského. Prohlédnete si také pozdně go-

tickou sladovnu se studnou, hvozd na sušení sladu, 

valečku, lednici, dvouúrovňové sklepy i prostory 

pivovarského šenku. Od července bude možné 

si Pivovarské muzeum projít s novou aplikací pro 

chytré mobilní telefony. Starší 18 let se mohou tě-

šit na ochutnávku piva Pilsner Urquell. Otevřeno je 

denně od 10 do 18 hodin. 

Veleslavínova 6, Plzeň, tel.: +420 377 235 574, 

www.prazdrojvisit.cz

Za nejoblíbenějším pivem 
Moravy do Nošovic

Podle pohanského boha Radegasta byl pojme-

nován pivovar, který se nachází v obci Nošovice, 

sedm kilometrů východně od Frýdku-Místku. Na 

prohlídce se na vlastní oči přesvědčíte, že pivo Ra-

degast se vaří v Nošovicích s láskou podle tradičního 

receptu a z nejlepších surovin. Navštívíte výrobní 

provozy. Poznáte, jak se v pivovaru vyrábí slad z vy-

braného hanáckého ječmene. Ve varně, samém srdci 

pivovaru, uvidíte pivovarské pstruhy dohlížející na 

to, že varní voda má výbornou kvalitu. Nahlédnete 

do ležáckého sklepa. Podíváte se, jak probíhá plnění 

piva do lahví v plně automatizované stáčecí lince. 

Prohlídka je završena ochutnávkou správně hořkého 

piva Radegast. Kromě zážitku z prohlídky pivovaru 

Radegast můžete potěšit sebe nebo své blízké ori-

ginálním dárkem z Radegastova obchodu. Aktuální 

časy prohlídek zjistíte na uvedených kontaktech. 

Pivovar Radegast, Nošovice, tel.: +420 558 602 566, 

www.pivovar.radegast.cz. 

nebo se v záři refl ektorů stanete kytaristou rockové 

skupiny. 

Na závěr prohlídky, pokud vám již bylo 18 let, 

vás čeká ochutnávka několika typů piva Gambrinus 

a škola čepování pod vedením pivovarského odbor-

níka. Pod jeho dohledem si také sami vyzkoušíte 

správné čepování. Prohlídka pivovaru Gambrinus 

začíná každou sobotu ve 13.00 a v 15.30. 

U Prazdroje 7, Plzeň, tel.: +420 377 062 888, 

www.pivovar.gambrinus.cz

Historická varna Pilsner Urquell, Plzeň

Expozice bednářů v Pivovarském muzeu, Plzeň

Škola čepování v pivovaru Gambrinus, Plzeň

Varna pivovaru Radegast, Nošovice

www.kampocesku.cz   21

KAM na výlet



Díky skvělé poloze je Železnorudsko oblíbenou 

oblastí pro pořádání sportovních a kulturních akcí, 

na které vás srdečně zveme. 

5. 7. Rysí slavnosti zahájí dobrý voják Švejk a par-

ní vlak. Spoustu lákavého nabídnou výrobci „Šu-

mava originální produkt“ a náladu zpříjemní kape-

la Pelíškové.

1.–3. 8. Železnorudské slavnosti aneb „hvězdná 

sobota“ v  centru města nabídne 3 dny bohatého 

hudebního programu (vystoupí Pelíškové, Stavo-

vanka, ABBA  STARS revival, Karel Gott revival Mo-

Vycházka začíná u mlýna, kde pozornost kaž-

dého návštěvníka upoutá klapot mlýnského kola, 

a bude-li mít pozorný turista štěstí, uvidí i vodníka! 

Na hrázi Hvížďalky si můžete odpočinout v al-

tánku a  jistě se podíváte i  na jezírko a  vodopád 

pod přepadem rybníka. Budete-li velmi tiše, snad 

se vám podaří zahlédnout modře zbarveného led-

ňáčka.

Dále stezka pokračuje zbytky lužního lesa, mů-

žete se osvěžit napitím ze studánky, uvidíte tajem-

nou jeskyni a okolo Labežského mlýna dojdete až 

do Hořehled, rodiště známých západočeských ma-

lířů Josefů Hodků – otce i syna. 

Hora, ke které podle názvu tato malebná ves-

nice hledí, je 684 m vysoká prahorní sopka Kokšín, 

která také celému okolí vévodí. Můžete na ni vy-

stoupat po zelené turistické značce. Na úbočí kop-

ce byla zřízena přírodní rezervace, chránící 20  ha 

bukového a  jedlového lesa, a  je možné zde také 

objevit stopy po dolování železné rudy. Na vrcholu 

Kokšína kdysi bývalo hradiště. Kdo a kdy je postavil 

a obýval, však zůstává tajemstvím. www.spaleneporici.cz

rava, Limiti rock, Mikeška a železnorudský Smíšený 

Sbor nebo Obšuka). Chybět nebudou taneční vy-

stoupení, stánkový prodej, občerstvení, pouťové 

atrakce a  ukázky zásahu hasičů. Novinkou bude 

druhé pódium, kde proběhne hudební festival 

mladých začínajících kapel. Tradičním hostem 

bude místní rodák, herec a moderátor Pavel Nový. 

V rámci víkendového programu se představí vozy 

Škoda fi rmy AUTO NEJDL.

Pokračování soutěží: Železnorudské vrcholy, Že-

leznorudskem na kole a S Jetíkem po horách.

Při nepříznivém počasí můžete navštívit ně-

které z železnorudských muzeí, cukráren, pivovar, 

bowling či wellness. Děti potěší Pohádková země 

a  Ráj skřítků. Nechybí ani slalomové káry a  mo-

tokáry, lanové centrum, koloběžky, dětská hřiště, 

sportoviště a odpočívadla. O prázdninách se bude-

te moci svézt také kočárem taženým koňmi. 

Novinkou je laserová střelnice a milovníci adre-

nalinu ocení tandemové lety na motorovém paragli-

du. Zapomenout nesmíme ani na rozšířené naučné 

stezky: Sklářskou, Historii obce Špičák, Utajenou 

obranu železné opony, Tetřeví a doporučené trasy 

pro vozíčkáře. V době letních prázdnin se můžete 

po Šumavě pohybovat také cyklobusem. 

Město Železná Ruda
tel./fax: +420 376 397 033 
e-mail: itcruda@sumava.net 
www.sumava.net/itcruda

Víkendy keltských 
řemesel

Zveme vás na desátý ročník Keltských víkendů 

v Archeoparku Prášily. Uvidíte  rekonstrukce řeme-

sel a  života Keltů, např.  tesařství a  stavbu srubu, 

tkalcovství, kovářství, tavbu bronzu, mincovnictví, 

jídlo a jezdecké umění.

Archeopark Prášily
mobil: 602 340 991
e-mail: prasily@keltoi.cz
www.archeoparkprasily.cz

Železnorudskem (ne)jen za přírodou
Železnorudsko je proslulé svou nezapomenutelnou šumavskou přírodou. Po 
zdolání pěti ledovcových jezer, po zastávce u vodopádu či po výstupu na některý 
z vrcholů se vám bude zdát, že již není co objevovat. Ale opak je pravda. 

Ze Spáleného Poříčí až na sopku Kokšín
Trasa čtyřkilometrové naučné stezky Hvížďalka vás zavede do údolí říčky Bradavy 
mezi Spáleným Poříčím a Hořehledy kolem rybníka, který dal celé stezce jméno. 
Má 8 zastavení a seznámí návštěvníky s technickými a přírodními památkami 
i historií této oblasti. 

Bike park Špičák Kostel Panny Marie Pomocné z hvězdy v Železné Rudě Bílá strž
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Dobrým tipem pro váš rodinný výlet 
může být Šumava. KAM se přesně vydat 
na Šumavě? Na tuto otázku můžete 
najít odpověď ve speciální Šumavské 
fotohádance. Uhádnete, o jaká místa 
na fotografi ích se jedná?

? 
Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna 

z www.kampocesku.cz nebo na adresu 

redakce. Pro 5 autorů správných odpovědí 

máme připravených 5 rodinných vstupenek do 

Pohádkové chalupy Mlázovy.

Šumavská 
fotohádanka

2. Kde bychom našli „Bránu do Šumavy“?

a) Archeopark Prášily

b) Pohádková kovárna Selibov

c) Chalupa Mlázovy

1. Poznáte město na fotografi i? Víte, komu je kostel zasvěcen?

a) Volary, kostel sv. Kateřiny

b) Horní Planá, kostel sv. Markéty

c) Hartmanice, kostel sv. Kateřiny

4. Chalupu se „šumavským obrem“ najdete na…

a) Svojši

b) Mechově

c) Horské Kvildě

3. Poznáte místo na fotografi i?

a) Chudenice 

b) Velhartice

c) Obří hrad 

5. Poznáte místo na fotografi i?

a) Chalupská slať

b) Tříjezerní slať

c) Cikánská slať

6. Péct chléb můžeme v obci?

a) Hoslovice

b) Lenora

c) Prášily

ff fi kk k l

f fi

ůŠ

Když malí nevědí, velcí poradí…

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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www.karlovyvary.cz

Sokolovské 
kulturní léto

1. 7.  MHS
3. 7.  Sokrat Sokolov
8. 7.  Trepka Nejdek
10. 7.  Roháči Loket 
 – křest alba –
 jako host vystoupí
 Michael Janík
15. 7.  Alison
17. 7.  Na plech
22. 7.  Pepa Štross
24. 7.  Seskoč
29. 7.  Patriot
31. 7. Miroslav Paleček
5. 8.  Fregata
7. 8.  Roháči
12. 8. Bodlo
14. 8.  Bankrot
19. 8.  Vopejkači
21. 8.  Fíci
26. 8.  Griff 
28. 8.  Big Band 
 MDK Sokolov

Změna programu vyhrazena.
Vstup volný.

Každé úterý a čtvrtek (není-li uvedeno 
jinak) na Starém náměstí v Sokolově od 

16:00 hodin:

14. 6.
14:30, Na kole dětem – napříč Českou 

republikou s Josefem Zimovčákem. 
Sportovní projekt na podporu onkologicky 

nemocných dětí. Příjezd pelotonu do 
Sokolova moderuje  Radek Laurin, hraje 

Big Band MDK Sokolov.

24. 6. 
Zahájení Sokolovského kulturního léta: 

hraje Big Band MDK Sokolov

26. 6. 
Březovská „10“

27. 6.
13:00, Fijo Cheb v Sokolově – hudební 

návštěva z festivalu 
mládežnických dechových hudeb

Móri Fúvószenei Egyesület Mór és 
LÖFAN Mazsorett Csoport Dunaföldvár 

Dechový orchestr mladých z Maďarska
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možnosti půjčit si historický kostým či vyzkoušet si 

práci archeologa na cvičné lokalitě máme pro děti 

připraveny i speciální prohlídky! První z nich nazva-

ná Relikviář pro každého seznamuje návštěvníky ve 

věku 7–12 let interaktivní formou pomocí dotykové-

ho modelu relikviáře s historií a osudy tohoto před-

mětu. Na nové prohlídkové trase nazvané Procház-

ka minulostí se potom děti ve věku 3–6 let hravým 

způsobem dozví, jaký je rozdíl mezi hrady a zámky 

a jak se v takových budovách bydlelo. Děti mohou 

navíc pomoci celý výlet naplánovat díky prvnímu 

dětskému webu pro malé návštěvníky památek 

na http://prodeti.zamek-becov.cz. Zámek Bečov je 

otevřen v květnu až září denně mimo pondělí od 10 

do 17 hodin a v měsících dubnu a říjnu ve stejných 

hodinách o víkendech. 

Státní hrad a zámek Bečov
www.zamek-becov.cz
www.castlebecov.eu

Návštěvníci, kteří zavítají do interiérů barokní-

ho zámku Bečov, se mohou vydat na jednu ze dvou 

prohlídek věnovaných buď historickým zámec-

kým interiérům, nebo právě prezentaci významné 

románské památky relikviáře sv. Maura. Během 

speciálních komentovaných prohlídek konaných 

několikrát do roka je možné navštívit rovněž běž-

ně nepřístupný středověký hrad, který je nyní ve 

stavební rekonstrukci. Pozornost věnujeme i našim 

dětským návštěvníkům, a  to jak v  organizovaných 

dětských skupinách, tak i  v  doprovodu rodičů či 

prarodičů během prázdninového výletu. Kromě 

výstavy.

Terénní a  zahradnické úpravy zanedbaných 

městských lokalit mají v Německu mnohaletou tra-

dici, v Česku však šlo o ojedinělý a zcela unikátní 

projekt. Historie chebských zahradnických výstav 

sahá až do 19. století, a  všechny tři předválečné 

výstavy uskutečněné v  letech 1898, 1923 a  1931 

se odehrály na stejném místě, v  údolí řeky Ohře, 

ve „stínu“ hradeb románského hradu. Ve své novo-

dobé historii město Cheb na tuto slavnou tradici 

navázalo již dvakrát, a tak ve spojení s dalším pro-

jektem vznikla zajímavá turistická, odpočinková 

a  sportovní oblast, která nabízí bohaté vyžití pro 

návštěvníky i  obyvatele města všech věkových 

kategorií. Vycházkový bulvár doplňují dětská hřiš-

tě s  houpačkami a  skluzavkami, cyklostezka, mi-

nigolfový areál, vodní hrátky pro děti, venkovní 

fi tness hřiště pro seniory, crossová dráha, hřiště na 

pétanque, stolní tenis, streetball, lanové centrum, 

pikniková louka, vyhlídková věž na Vávrově lávce 

a dvě restaurace s letními terasami.  

Turistické infocentrum Cheb
tel.: +420 354 440 302
e-mail: infocentrum@cheb.cz
www.cheb.cz
www.chetes.cz/sportovne-rekreacni-areal-krajinka

Projděte se historií zámku Bečov
Státní hrad a zámek Bečov je tvořen jedinečným souborem skvěle dochovaných 
architektur reprezentujících jednotlivé stavební slohy od gotiky po 19. století 
a rovněž místem prezentace druhé nejvýznamnější zlatnické památky v České 
republice – relikviáře sv. Maura. Kromě standardních návštěvnických tras nabízí 
nyní dva speciální lektorské programy pro nejmenší. 

KRAJINKA – odpočinková i sportovní zóna 
v centru města
Na území pod Chebským hradem byl v roce 2006 a 2013 ve spolupráci 
s německými městy Marktredwitz a Tirschenreuth realizován projekt krajinné 

Panorama zámku Bečov nad Teplou Speciální prohlídka pro děti Procházka minulostí
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VÝSTAVY
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

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

Atentát na Hitlera z 20. července 1944 

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…“ Transporty židů z ghetta 

Terezín do Osvětimi-Březinky na podzim 1944 

výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti (cela 

č. 42), setkání před ukončením výstavy se bude ko-

nat 30. října 2014 ve 14 hod.

výtvarně dokumentární výstava

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
21. 9. Tryzna Kever Avot

Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacis-

tické genocidy v českých zemích.

  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 

Krankenrevieru, Malá pevnost Terezín

  ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR
Památník Terezín
Principova alej 304
Terezín 
www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
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Pro milovníky tajemna máme tip. Je to pravda 

nebo ne? Kdo ví? Pokud se chcete vydat hledat po-

klad, musíte jet za letní noci na Pátek. Tam je pod 

starou myslivnou v zemi zakopaná zlatá kvočna 

s 12 kuřaty. Poklad prý hlídají duše jeptišek a jen tak 

ho nevydají! Magie loci a Louny jsou skoro synony-

my a zvou svými neodolatelně krásnými zákoutími 

k letní návštěvě. Přijeďte a nechte na sebe působit 

lounskou energii!

www.mulouny.cz

Do Roudnice se mimo jiné dostanete po cyklo-

stezce č. 2, po Labské stezce, cyklobusem a Podřip-

ským nebo Středohorským motoráčkem. Navštívit 

můžete raně barokní zámek rodu Lobkowiczů, 

typickou stavbu české gotiky 1. poloviny 14. století 

kostel Narození Panny Marie, místní zajímavost 

rudný pramen vytékající ze zahrady kláštera nebo 

židovský hřbitov s  téměř 1 700 dochovanými ná-

hrobky. Krásný výhled na město a České středohoří 

se vám naskytne po výstupu na vyhlídkovou věž 

Hláska nebo Kratochvílovu rozhlednu (letos sla-

ví 80. narozeniny), jejíž základní kámen byl položen 

v roce 1934 u příležitosti 60. výročí založení „Roud-

nické záložny podřipské“. 

Pak se můžete také vydat Za tajemstvím rud-

ného pramene  a  Od Rudného pramene na Říp. 

Jsou to výlety, které potěší nejen dospělé, ale hlav-

ně děti. Trasy, úkoly, otázky a  praktické rady byly 

vybrány tak, aby se všichni dobře pobavili, prošli se, 

strávili čas s rodinou na čerstvém vzduchu a něco se 

dozvěděli. Scénáře výletů jsou psány tak, aby bavi-

ly děti od 3 do 12 let. Pokud se vám podaří vyluštit 

navíc tajenku, můžete si vyzvednout v informačním 

centru na Karlově náměstí malý dáreček.

Těšíme se na vás…

Informační centrum Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
tel.: +420 416 850 201
e-mail: info@roudnicenl.cz
www.roudnicenl.cz
www.stredohori-podripsko.cz
www.velkadobrodruzstvi.cz

Ale o menhiry můžete ještě „zakopnout“ ve vol-

né přírodě. Třeba ve Slavětíně, kde po tisíciletí stojí 

u cesty „Baba“, nebo v Orasicích, kde se 200kilový 

kámen z křemene krčí pod starým stromem za kos-

telem. Lounští si také jeden menhir opatřili. Stojí 

na dvoře muzea a je skryt před zraky návštěvníků. 

Možná svojí energií ovlivňuje chod a život města, 

snad tam jen tak stojí. 

Elán a radost ze života nám každoročně vlévá 

do žil Lounské letní vábení, oslava města a řeky 

Ohře. V tyto dny (15.–17. 8.), kdy řeku oslavuje-

me, nazýváme ji starým keltským jménem Agara 

a prosíme ji, aby nám zachovala přízeň i v dalším 

roce, aby k nám byla přátelská a poskytla nám 

dostatek vody pro dozrávající úrodu chmele 

i zrna.

Ochutnejte roudnické víno 
i krásy Podřipska
Přijeďte se podívat do kraje praotce Čecha, do jednoho z nejstarších českých měst, 
do Roudnice nad Labem. Město je neodmyslitelně spjato se symbolem české 
státnosti, legendární horou Říp, kde na samém vrcholu v nadmořské výšce 456 m 
stojí románská rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha.

Louny – město uprostřed menhirů
Louny jsou střediskem oblasti, kde se vyskytují menhiry a jiné tajemné 
síly. Ve městě samém bývaly kdysi dva menhiry – jeden na západním 
předměstí při silnici do Postoloprt a druhý v jižní části města na tzv. 
Glázrově poli. Dnes jsou bohužel oba dva ztracené. 

Menhir v Orasicích
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Autorem projektu je mladý litoměřický ar-

chitekt Filip Landa, který v  rámci své diplomové 

práce navrhl možnou podobu památníku připo-

mínajícího památku asi 4 500 lidí, kteří zahynuli na 

konci druhé světové války v dole, kde v nelidských 

podmínkách pracovali pro nacistický zbrojní prů-

mysl. Podél chodby je umístěno 24 panelů s infor-

macemi v českém, německém i anglickém jazyce. 

Autentičnost podtrhují dobové snímky, nápisy, ale 

i železný vozík nebo vysypané kamení. Nechybí ani 

makety sudů používaných k ukládání radioaktivní-

ho odpadu. Vstup do podzemní expozice, kterou 

vás provede průvodce, stojí 40 korun pro dospělé-

ho. Studenti, senioři a držitelé průkazek ZTP zaplatí 

25 korun. Lístky jsou v prodeji v informačním cent-

ru na Mírovém náměstí.  

www.litomerice-info.cz

Vítejte na 
Českolipsku
Kam na výlet s rodinou, 
když počasí nepřeje?

Novinka na hradě Houska 
– pohyblivé Peklo
PEKLEM je ručně vyřezávané lipové pohyblivé pek-

lo na vnějším nádvoří hradu, volně inspirované 

Danteho Božskou komedií. Dvanáctimetrová dél-

ka a dvoumetrová výška dávají dostatek prostoru 

pro jedenáct pohyblivých obrazů pekelných trestů 

za pozemské hříchy – vše s náležitým osvětlením 

a originální doprovodnou hudbou.

Červenec, srpen: út–ne 10–18 hod. 

(www.hradhouska.cz; www.peklem.cz)

Sklárna AJETO slaví 20 let!
Prohlédněte si retrospektivní výstavu „AJETO 

20 let“ ve Sklářském muzeu v Novém Boru. Unikát-

nost výstavy spočívá především v rozmanitosti děl, 

které byly doposud ukryty ve vzorkovně sklárny. 

Návštěvník se rovněž seznámí s řadou umělců, de-

signérů, architektů a  sklářů, kteří byli a  jsou svou 

prací s lindavskou hutí spjati.   

Otevřeno denně kromě pondělí 9–17 hod. 

(www.ajetoglass.com; www.glassmuseum.eu)

www.ceskolipsko.info

Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského, Malá 

vodní elektrárna Železný Brod.

Sportovní úterý: Koloběžkou na Podspálov, ho-

rolezecká stěna sklářské školy, vodáctví na řece 

Jizeře, městské koupaliště, turistické stezky, cyklo-

stezky.

Skleněná středa: Sklářské expozice v  Městském 

muzeu v  Železném Brodě, Sklo a  design – velká 

letní výstava studentských prací, sklářské fi rmy 

s  ukázkou výroby – Lampglas, s. r. o., DT GLASS, 

s. r. o., DETESK, s. r. o., AAC, s. r. o., Foukané fi gurky 

Sobotka.

Trávníkový čtvrtek: Běliště, Letní pohádky pro 

nejmenší na Bělišti, Památková rezervace Trávníky. 

Vyhlídkový pátek: Výšlap s vyprávěním o historii 

jednotlivých míst, vyhlídkové lety nad Železným 

Brodem.

Více informací vám poskytne:
Turistické informační centrum 
Železný Brod
tel.: +420 484 353 333
e-mail: info@zelbrod.cz
www.zelbrod.cz

Industriální pondělí: Areál bývalé Kolory, Klem-

pírna a  galerie Bródi Železného, Kovárna David 

Szalay, Prostor pro sklo – výstavní prostor plastik 

Železný Brod v létě – každý den jinak
Přijměte naše pozvání do města sklářství, lidové architektury a nádherné přírody. 
A pamatujte, že u nás se vyplatí strávit více než jeden den. Dobrým důvodem je 
naše letní turistická nabídka od 1. 7. do 29. 8. Uvidíte, nudit se určitě nebudete.  

Poznávací okruh po památkové rezervaci začíná na kostelním vršku

Hrad Houska

„Sad smíření“ v dole Richard 
Už jste navštívili podzemní expozici „Důl Richard v proměnách času“ pod 
budovou radnice v Litoměřicích? Pokud ne, nevadí, před několika dny sem 
byla umístěna poslední její část – studie památníku vězňům „Sad smíření“.
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Prohlídky se konají každý čtvrtek vždy od 

16  hod. Účastníci se před prohlídkou sejdou 

v  městském informačním centru. Předpokládaná 

délka trvání je 1,5 hodiny. 

Městské informační centrum Liberec také po-

řádá prohlídky Žitavy s  českým průvodcem, a  to 

každou první sobotu v  měsíci od května do září 

v 11 hod. s tím, že setkání i platba prohlídky probí-

hají v turistickém centru v Žitavě.

V případě zájmu se na obě prohlídky (po Liber-

ci i po Žitavě) můžete přihlásit na mic@infolbc.cz, 

nebo na tel. čísle +420 485 101 709, popř. osobně 

v informačním centru.

Více informací k prohlídkám a ceně na 

www.visitliberec.eu.

Velkou událostí pro letošní léto je další roč-

ník rockového festivalu Benátská 2014!, který se 

koná 25.–27. 7. Akce mezinárodního charakteru 

láká kaž dý rok více a více návštěvníků na jedinečný 

výběr kapel a vystupujících. Zábavu pro děti i do-

spělé nabízí nově otevřené science centrum iQlan-

dia s 3D planetáriem, zatímco milovníci kultury si 

přijdou na své v Oblastní galerii Liberec, která sídlí 

v  nově zrekonstruované budově bývalých lázní, 

kde se doplňují původní detaily s moderními archi-

tektonickými prvky. Přestavba lázní byla oceněna 

cenou Grand Prix Obce architektů ČR. Až do 14. září 

je zde k  vidění výstava obrazů Františka Kup-

ky s  názvem Vanoucí modře. Bližší informace na: 

www.benatskanoc.cz, www.iqlandia.cz, www.ogl.cz.

Městské informační centrum Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
tel.: +420 485 101 709
e-mail: mic@infolbc.cz
www.visitliberec.eu

žitků, jakými jsou například krmení žiraf či lemurů, 

mazlení s hady, večerní projížďka safari, soukromá 

off road jízda s  průvodcem, gurmánské lahůdky 

z AFRIKA BARU nebo strhující vystoupení afrických 

tanečníků a hudebníků. Se ZOO Dvůr Králové obje-

vujete Afriku všemi smysly.

otevřeno: denně od 9 hodin

www.zoodvurkralove.cz

? 
Kolik žiraf se v historii ZOO Dvůr Králové 

celkem narodilo do konce roku 2013?

a) 132  b) 251  c) 296

Své odpovědi posílejte do 15. srpna 

z www.kampocesku.cz nebo na adresu redakce. Pro 

5 autorů správných odpovědí máme připravených 

5 rodinných vstupenek do ZOO Dvůr Králové.

Areál zoo je plný moderních pavilonů a expo-

zic se spoustou vzácných a nevšedních zvířat. Zá-

bavná hřiště nabízí široké spektrum pohybových 

aktivit pro děti – zejména maxi dětskému hradu 

žádné dítě neodolá. Dobrodružné povahy ocení 

lanový park v korunách stromů s možností sledo-

vat expozice zvířat z ptačí perspektivy. Zoologická 

zahrada má vlastní Hotel Safari a  Safari Kemp, ve 

kterých strávíte exotickou noc mezi divokými zví-

řaty. Tato zoo nabízí také spoustu nevšedních zá-

Křížem krážem po Liberci!
Až do září letošního roku si mohou zájemci projít nový prohlídkový okruh po 
Liberci. Vydejte se po známých i méně známých místech Liberce. Zkušení průvodci 
vás vtáhnou do dějinných událostí, které zasáhly Liberec, a ukážou vám budovy 
spjaté s historií města.

Afrika ve Dvoře Králové 
ZOO Dvůr Králové je významná nejen svou dlouholetou historií a záchrannými 
projekty, ale také svou jedinečnou africkou koncepcí, které dominuje Africké safari 
Josefa Vágnera. Na ploše 50 ha si užijete skutečné „africké safari“, které projíždíte 
podobně jako v afrických přírodních rezervacích, a to svými vozy, Safaribusy či 
Afrika Expressy. 
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Duchův kostel
Přesněji římskokatolický hřbitovní 
kostel sv. Ducha u Dobrušky. Datum 
vzniku této chráněné kulturní památky 
je neznámé a jen se tuší, že v 16. století 
mohl být původní dřevěný kostel 
nahrazen kamenným. 

Ale ví se, že roku 1588 byl do jeho zvonice za-

věšen zvon královéhradeckého zvonaře Eliáše, že 

pod zvonicí stávala v letech 1767–1782 poustevna 

a jeho barokní úpravy proběhly v letech 1761, 1896 

a 1957. Hranolová raně barokní zvonice, která je 

součástí ohradní zdi hřbitova, pochází z roku 1687. 

V kostele je pohřben mecenáš kostela rytíř Andreáš 

Nejman z Ryglic a Lövensteinu. Bohoslužby se v kos-

tele konají jen občas, proto bude složité ho navštívit. 

Fotogenický exteriér vám ale tento nedostatek jistě 

vynahradí, stejně jako fi lmařům, když jim pózoval při 

natáčení seriálu F. L. Věk nebo fi lmu Babička.

-lgs-

Prázdniny 
v Náchodě 
pro každého
Státní zámek Náchod – z kopce nad náchodským 

náměstím shlíží na město renesanční zámek, kte-

rý rozhodně stojí za návštěvu. Jedná se o rozsáhlý 

stavební komplex o pěti nádvořích s francouzskou 

zahradou a medvědáriem v bývalém hradním pří-

kopu. V interiérech zámku si můžete prohlédnout 

expozice mapující život vrchnosti od třicetileté 

války až po 19. století nebo sbírku řádů, medailí, 

mincí a  šperků. Když budete mít štěstí, prove-

de vás večerní prohlídkou i  zámecká černá paní.  

(www.zameknachod.cz)

6. 9. Náchodské Kuronské slavnosti – náchod-

ský zámek ožívá družinou Petra Birona vévody 

Kuronského a pestrým doprovodným programem 

s řemeslnými trhy. Host večera: Václav Neckář a hu-

dební skupina Bacily.

(www.mestonachod.cz)

Pevnost Dobrošov – jedna z největších pevností 

československého opevnění – stojí na kopci Dob-

rošov nad Náchodem. Nejen pro milovníky vojen-

ské historie je zde zpřístupněno asi 400 m podzem-

ních chodeb se sály s  expozicí československého 

opevnění. Po dalších objektech opevnění v  blíz-

kém okolí vás provede naučná stezka. Odpočinout 

si potom můžete třeba na Jiráskově turistické cha-

tě postavené podle návrhu slavného architekta 

Dušana Jurkoviče. (www.pevnostdobrosov.cz)

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

Jestliže vám výšky nedělají dobře, nevadí. Na 

turistickém okruhu na vás čekají překrásné skalní 

útvary – Skalní koruna (symbol Teplických skal), 

Lední medvěd, Krakonošovo párátko, Strážní věž, 

Řeznická sekera a  mnoho jiných roztodivných 

útvarů. Projdete se pod masivními Chrámovými 

stěnami, prostoupíte úzké soutěsky Anenského 

údolí a  nahlédnete do podzemního labyrintu Po-

seidon. V  horkých letních dnech oceníte chladná 

zákoutí Podsvětí a Sibiře. Děti zaujme hra o hledání 

Teplického pokladu a  milovníky moderních tech-

nologií potěší nová aplikace mobilního turistické-

ho průvodce. Při dobrém počasí můžete pozorovat 

horolezce, pro které jsou zdejší skály opravdovým 

rájem. V Teplicích nad Metují se navíc každoročně 

koná poslední srpnový víkend Mezinárodní horo-

lezecký fi lmový festival.

Turistické informační centrum
Horní 13, 549 57  Teplice nad Metují
e-mail: info@teplickeskaly.com
www.teplickeskaly.com

O prázdninách do Teplických skal
Pokud jste se letos rozhodli pro tuzemskou dovolenou, máme pro vás skvělý tip. 
V severovýchodních Čechách na vás čeká kouzelný svět pískovcových skalních 
měst – Adršpašsko-teplické skály. Těšit se můžete na příjemnou procházku skalním 
labyrintem, která nabízí zdatnějším návštěvníkům možnost výstupu na zříceninu 
hradu Střmen. Odměnou za strmý výstup do schodů vám bude nádherný výhled 
do okolní krajiny z ptačí perspektivy. 
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Naše město je právem pyšné na to, že je pokládáno za jedno z nejkrásnějších 
historických měst východních Čech. Unikátní atmosféru více než 500 let starého 
města dotváří dominantní budova zámku, ojedinělá svým interiérovým zařízením 
ve stylu secese, art deco či funkcionalismu. Velkým lákadlem zámku je zcela nový 
interaktivní prohlídkový okruh s výstižným názvem „Od půdy po sklep“.

Zážitek pro všechny smysly nabízí luxusní 

wellness hotel Rajská zahrada. Hotel se nachází 

na skále, ze které se naskýtá úchvatný pohled na 

malebné město. Příjemný personál vás bude celé 

léto rozmazlovat svými lázeňskými službami, dob-

rým jídlem a  ubytováním vyznačujícím se vyso-

kým standardem. Celé léto vám bude k  dispozici 

letní bar.

www.hotelrajskazahrada.cz

Více na: www.novemestonm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz

Nové Město nad Metují 
léto plné zážitků a odpočinku

Při netradiční prohlídce zámku navštívíte ne-

jen půdu, historickou kuchyni a sklep, ale budete 

moci zapojit také svoji zručnost. A  třeba potkáte 

i strašidlo…

Výstava „O Četnických humoreskách“ je k vi-

dění do 28. 8. v  zámecké Galerii Pod Žebrovkou. 

Vypovídá nejen o  správné partě četníků z  brněn-

ské pátrací stanice, kterou znáte z  populárního 

TV seriálu, ale také o  první republice a  elegantní 

módě. V rámci výstavy si můžete zahrát na četníky 

a usvědčit pachatele z vraždy továrníka.

www.zameknm.cz

A protože si u nás rádi hrajeme, je naše město 

jedno z 16 měst turistické oblasti Kladského pome-

zí, do kterého se můžete zatoulat společně s Tou-

lavým baťohem. S  ním budete soutěžit, hrát si, 

poznávat náš region a sbírat soutěžní samolepky. 

Čekají vás i jiná překvapení.

www.kladskepomezidetem.cz

I  další historické budovy, které tu stojí už od 

založení města, vás pozvou do svých expozic. 

Městské muzeum, sídlící v  původní dělostřelecké 

baště, vám kromě stálých expozic ukáže, jak vy-

padala škola za starých časů. Věž Zázvorka, kde 

byl v  roce 1501 položen základní kámen našemu 

městu, vás zavede do bývalé hladomorny, městské 

galerie a vyhlídkové věže. 

Rajská zahrada

Škola za starých časů

Toulavý baťoh

 Zámek rodiny Bartoň-Dobenín
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Slevovou knížku získáte za pouhých 30 Kč 

v  jedné ze dvou poboček informačního centra 

nebo v některém z dalších prodejních míst. Sešitek 

o velikosti vizitky (9 x 5 cm) obsahuje slevy a bo-

nusy přehledně seřazené do kategorií: ubytování, 

stravování, kavárny, sport a  wellness, specializo-

vané prodejny a služby, muzea, galerie a výstavy. 

Návštěvníci města se tedy mohou těšit například 

na slevy v  restauracích, hotelech a  penzionech, 

na zvýhodněný vstup do bazénu či fi tcentra, na 

výhody v  kavárnách, vinárnách, místních obcho-

dech a obchůdcích se suvenýry i specializovaným 

zbožím. Výhodný vstup nabízí také Litomyšlský 

zámek, Portmoneum – muzeum Josefa Váchala, 

Červená věž, Muzeum panenek, hraček a domečků 

pro panenky, Městská galerie Dům u Rytířů (aktu-

álně s výstavou Josef Váchal – Mystik neukázněný), 

Obrazárna ve II. patře zámku (do 28. 9. s výstavou 

Josef Matička Dar Litomyšli), Zámecké sklepení se 

sochami Olbrama Zoubka a novým turistickým lá-

kadlem instalovaným přímo ve sklepení – Vosko-

vým srdcem pro Václava Havla. 

Více informací o slevové knížce a službách lito-

myšlského infocentra najdete na www.ticlitomysl.cz, 

mnoho pozvánek na kulturní akce do Litomyšle pak 

na www.litomysl.cz. 

Informační centrum Litomyšl
Smetanovo náměstí 72
570 01  Litomyšl
tel./fax: +420 461 612 161
e-mail: ic@litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz

Užijte si Litomyšl 
Přijeďte a „Užijte si Litomyšl“ během letních prázdnin s výhodami a slevami pro 
turisty. Informační centrum v rodišti Bedřicha Smetany připravilo i v letošním 
roce ve spolupráci s množstvím litomyšlských podnikatelů a dalších subjektů 
stejnojmennou turistickou slevovou knížku, která nabízí více než 60 různých slev či 
výhodných nabídek. 

UŽIJTE SI
LITOMYŠL

Skvělá možnost 
poznat Litomyšl s novou 

turistickou knížkou.

Využijte více než
60 slev a výhod.

Více informací: Informační centrum Litomyšl | t. 461 612 161 | www.ticlitomysl.cz
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Kaple sv. Kateřiny je nejstarší stavbou ve městě. 

Přístupná je o  prázdninách denně mimo pondělí 

od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin (www.mmct.cz).

Městské muzeum se může pochlubit jedinečnou 

expozicí s  názvem „Dopravní křižovatky aneb do 

České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí“ 

(www.mmct.cz).

Chaloupka Maxe Švabinského v  nedalekém 

Kozlově mapuje značnou část jeho života, kdy tu 

pobýval a tvořil. Otevřeno je o prázdninách denně 

mimo pondělí od  9 do 17 hodin (www.mmct.cz). 

Výlet do Kozlova můžete spojit s  návštěvou roz-

hledny na Kozlovském kopci.

Sportovní komplex Peklák je určen milovníkům 

adrenalinových zážitků, kde si mohou vyzkoušet 

své dovednosti v lanovém parku, bike parku či na 

horských kárách (www.peklak.cz). 

K aktivnímu odpočinku u nás můžete využít celou řadu 

cyklostezek, nebo tu můžete jen relaxovat a osvěžit se 

v krytém plaveckém bazénu s tobogánem. 

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

Česká Třebová, město mnoha tváří
Malebné městečko, jehož historie sahá až do roku 1278, leží v údolí 
řeky Třebovky na pomezí Čech a Moravy v podhůří Orlických 
hor. K největším skvostům města patří kaple sv. Kateřiny, jediná 
dochovaná románská rotunda ve východních Čechách.

Nový turistický okruh 
Ústím nad Orlicí 

Koncem června byl veřejnosti 
zpřístupněn nový „Turistický 
poznávací okruh městem Ústí nad 
Orlicí“. Navštívit tak můžete zajímavá 
místa, pamětihodnosti a významné 
turistické cíle. Okruh s celkem 12 
zastaveními v délce 14 km je veden 
po značených cestách KČT a opatřen 
vlastním značením.  
Na jednotlivých zastaveních jsou umístěny in-

formace o zastávkovém místě, se schematickou 

mapkou okruhu a QR kódem pro čtení elektro-

nických dat. K  lepší orientaci na trase pomůže 

turistům letáček s popisem trasy, mapou města 

a vyznačenou trasou okruhu nebo mobilní prů-

vodce. Některá místa okruhu jsou pokryta wifi  

vysílačem. Více informací o novém okruhu na-

jdete na www.ustinadorlici.cz. 

V  rámci projektu vznikl dokumentární fi lm 

o  Hernychově vile, který mapuje historii vily 

a  životní osudy jejího majitele Floriana Herny-

cha. Současně byly na ochozu rozhledny umís-

těny čtyři tabule s  panoramaty s  vyobrazením 

okolního terénu a s kótami vzdáleného pohoří.

Okruh vznikl v  rámci realizace projektu spo-

lufi nancovaného prostřednictvím Operační-

ho programu přeshraniční spolupráce ČR–PL 

2007–2013, Fondu mikroprojektů.

 Turistické informační centrum města Ústí nad Orlicí a ČD
Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí
tel.:  +420 465 514 271 – IC
     +420 465 514 272 – ČD
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz

Své odpovědi nám posílejte do 15. 8. 2014 z www.kampocesku.cz nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí od nás dostanou mapy vydavatelství Kartografie PRAHA, a.s.

www.kartografie.cz

Nejstarší pozůstatky člověka byly na 
našem území nalezeny:

a) na hoře Říp 
b) v jeskyni Šipka
c) v jeskyni Kůlna ?
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otevření areálu:
sobota 5. července 2014 
v 10 hodin
v provozu denně: květen–říjen

Co si na ploše 5 hektarů užijete?

Discgolfové hřiště s 9 jamkami (koši) je situová-

no po celé vnitřní části pěšího okruhu, každé ze 

stanovišť symbolizuje jednu z významných staveb 

architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla na Žďársku.

Fitpark s  10 relaxačně-posilovacími zařízeními, 

z toho 5 nepohyblivých fi tstanic k vybudování cel-

kové tělesné síly, pružnosti a rovnováhy při využití 

vlastní tělesné hmotnosti a 5 fi t modulů s mechanic-

kými pohyblivými částmi v provedení brusle, lyže, 

váha, zdvihací zařízení a surf.

Molo s půjčovnou loděk a šlapadel pro projížďku 

po hladině Pilské nádrže.

Hřiště s písčitým povrchem a hřiště s travnatým 

povrchem.

2 stabilní stoly pro stolní tenis.

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem a oploce-

ním vhodné pro míčové hry.

Přírodní amfi teátr pro vyžití dětí, např. jízdou na 

odrážedle nebo dětském kole.

Vícefunkční objekt s občerstvením, šatnami a půj-

čovnou kol, koloběžek a sportovního náčiní.

Kde nás najdete?

 –  30 km od dálnice D1, 

exit 141 Velké Meziříčí – západ

 – u Pilské nádrže ve Žďáru nad Sázavou

 – GPS: 49°35‘19.4“N 15°55‘57.9“E

www.sportispo.cz

Hřiště na minigolf s 18 stanovišti.

Hřiště pro předškoláky s prolézačkou, skupinovou 

houpačkou, cvrčkem, točidlem, pružinovým hou-

padlem, vahadlovou houpačkou a pískovištěm.

Hřiště pro mladší děti vybavené lezeckým miká-

dem, lanovou prolézačkou, skluzavkou, balančním 

skate trenažerem a dvojitou houpačkou.

Hřiště pro starší dorost ve stylu malého lanového 

parku s dvojitou lanovou pyramidou (výška 6 m).

Ve zrekonstruovaném křídle třebíčského zám-

ku se nachází interaktivní expozice „Cesty časem“, 

která nabízí poznání třebíčské historie a  historic-

kých řemesel netradiční formou. Expozice, určená 

návštěvníkům všech věkových kategorií, je dopl-

něna interaktivními exponáty, na kterých si sami 

můžete vyzkoušet práci starých mistrů. 

Pokud se rozhodnete s dětmi navštívit interak-

tivní expozici a také městskou věž, můžete využít 

nabídky  turistických informačních center Národní 

dům nebo Bazilika, a  to za zvýhodněné rodinné 

vstupenky. Platnost vstupenky je od 1. 6. do 30. 9. 

2014.

Svůj výlet v Třebíči můžete zakončit návštěvou 

nové místní atraktivity, a  to Aquaparku Laguna, 

který rozšířil původní plavecký bazén sportovního 

areálu o zábavní a relaxační část. Návštěvníci are-

álu tak mohou kondiční plavání střídat s  relaxací 

v mnoha druzích saun, v parní lázni, ve sprchovém 

koutu s tropickým deštěm či se zábavou na 132 m 

dlouhém tobogánu, v  divoké řece, v  houpací ko-

lébce, ve  vířivých vanách, v  podmořské jeskyni 

s  akváriem a  vmnoha dalších atrakcích. Součástí 

zábavní zóny je i venkovní bazén se slanou vodou.

www.visittrebic.eu
www.lagunatrebic.cz

Volnočasový areál Pilská nádrž
ve Žďáru nad Sázavou
Objevte nový velký volnočasový areál, který 
své návštěvníky překvapí svou bohatou nabídkou.

Přijeďte s celou 
rodinou do Třebíče
Malebné historické město Třebíč není 
jen městem významných památek 
UNESCO. Kromě baziliky sv. Prokopa 
a židovské čtvrti s židovským 
hřbitovem můžete v Třebíči navštívit 
také atraktivity, které zaujmou nejen 
vás, ale i vaše děti.

Tento projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Regionálního operačního programu Jihovýchod.
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Když malí nevědí, 
velcí poradí
1. Čemu se říkalo Taranis?

a) keltskému symbolu kruhu 

b) keltskému měsíci srpen

c) keltskému hromovládnému bohu

2. Čemu se říkalo statéry?

a) keltským pecím na tavbu rudy

b) keltským zlatým mincím

c) keltským sponám na oděvu

3. Čemu se říkalo Boiohaemum?

a) území Čech v době Keltů

b) keltskému kultovnímu místu

c) keltskému posvátnému nápoji

? 
Své odpovědi nám posílejte do 15. 8. 

z www.kampocesku.cz nebo na adresu 

redakce. Pro 10 ze správných odpovědí 

máme připraveny ceny věnované Cestovní 

kanceláří Kudrna.

cestovní kancelář

www.isarno.cz

www.kudrna.cz

Během oslav se obvykle uzavíraly sňatky, po-

řádaly různé lidové veselice, závody a  soutěže či 

sportovní klání. Byly ale zakázány jakékoli proje-

vy nevraživosti, násilí a  také vymáhání dluhů. Při 

shromáždění lidu, pořádaném obvykle na nějakém 

posvátném vrchu, byla uctívána Matka země v ně-

které ze svých podob a především jeden z nejzná-

mějších a nejoblíbenějších keltských bohů Lug, po 

němž nese jméno i  tento svátek. Lug byl bohem 

moudrosti a všech umění, patron řemeslníků i vá-

lečníků, mocný kouzelník nadaný neobyčejnými 

intelektuálními schopnostmi a vůbec jeden z „nej-

univerzálnějších“ keltských bohů. 

2. 8. Lughnasad – na hradě Veveří

3. 8. Lughnasad – ve skanzenu Isarno v Letovicích

Vám a nejen vám, kterým v žilách koluje divoká keltská krev a v hrudi tluče 
romantické srdce, je určen tradiční věhlasný festival Lughnasad. Oslavy 
keltského Lughnasadu začínaly 1. srpna a obvykle trvaly několik dní. Jednalo se 
o svátek, jímž se oslavovala úspěšná sklizeň, byl vyjádřením vděčnosti bohům 
zodpovědným za ochranu kmene i úrodu. 

Vezměte děti 
na Lughnasad 

KKAAMM  pprroo  dděěttii
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letošní rok si však Dolní Vítkovice nachystaly oprav-

dovou lahůdku! V  areálu totiž vyrostl Velký svět 

techniky neboli Science and Technology Centrum. 

Už samotná budova, dílo architekta Josefa Plesko-

ta, slibuje nezapomenutelný zážitek. Momentálně 

se uvnitř instalují stovky interaktivních exponátů, 

na ploše více než 14 000 metrů. Velký svět techniky 

bude rozdělen na čtyři menší světy – Dětský svět, 

Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. 

Poslední jmenovaný bude svou rozlohou největší, 

zabere celé jedno patro a také venkovní zahradu. 

Všechny světy nabízí poznání prostřednictvím zá-

bavy a hry na vlastní kůži. Nabídku nového centra 

rozšíří 3D kino, Divadlo vědy a také zóna dočasných 

výstav. Novinky z instalací můžete již teď sledovat 

on-line na stránkách www.stcostrava.cz. Nové cen-

trum se otevírá už 26. září 2014. O prázdninách by 

vám neměla uniknout ani návštěva již funkčních 

areálů. Malý svět techniky U6 určitě nebude niko-

ho nudit, více než stovka interaktivních exponátů 

zábavnou a  hravou formou popisuje technické 

vynálezy od parního stroje až po stíhačky. Nejlepší 

výhled na Ostravu a okolí je z Vysoké pece č. 1, kte-

rá dosahuje výšky téměř 70  metrů. Naopak dolů, 

do podzemí se dostanete jenom v hornické expo-

zici Landek Park, kde vás čeká autentické fárání, 

expozice důlního záchranářství a  spousta letních 

sportovních aktivit. 

Tip na víkend: Moravskoslezský kraj spolu s Agen-

turou pro regionální rozvoj pořádají již potřetí 

FAJNE LÉTO na TECHNO TRASE, zábavné akce pro 

děti i  dospělé, které v  letošním roce probíhají od 

června do července. V červenci se můžete těšit na 

FAJNE LÉTO v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici 

(5. července), ve Vodním mlýně Wesselsky v Louč-

kách u Oder a v Landek Parku v Ostravě-Petřkovi-

cích (6. července).

Další informace k FAJNEMU LÉTU na TECHNO 

TRASE včetně podrobného programu najdete na 

webových stránkách www.technotrasa.cz. 

Moravskoslezský kraj, odbor regionálního rozvoje 
a cestovního ruchu, Blanka Sabová 
tel.: +420 595 622 728
e-mail: blanka.sabova@kr-moravskoslezsky.cz
www.msregion.cz 

Můžete se vydat po pomyslné stezce technic-

kých atraktivit a navštívit 12 objektů zařazených do 

projektu TECHNO TRASA (Areál čs. opevnění Hlu-

čín-Darkovičky, Dolní Vítkovice, Důl Michal, Landek 

Park – Hornické muzeum, Hasičské muzeum města 

Ostravy, Kosárna v Karlovicích ve Slezsku, Pěchotní 

srub MO-S5 „Na Trati“ u Bohumína, Pivovar Rade-

gast v  Nošovicích, Technické muzeum Tatra Kop-

řivnice, Úzkokolejná dráha – Osoblaha, Vagonářské 

muzeum ve Studénce a Vodní mlýn Wesselsky). Lá-

kadlem je, že na každém z objektů zařazeném do 

TECHNO TRASY mohou návštěvníci sbírat razítka 

do soutěžních pasů a získat zajímavé ceny. 

Nejnavštěvovanější památkou TECHNO TRASY 

je bezesporu areál Dolních Vítkovic. Původní ryze 

industriální areál se dnes mění na vzdělávací a kul-

turní centrum nejen Ostravy, ale celého Moravsko-

slezského kraje. 

Dolní Vítkovice se za poměrně krátkou dobu, 

od otevření na jaře 2012, staly jednou z nejnavště-

vovanějších památek v Česku. Za svůj úspěch vdě-

čí především neotřelým nápadům, které ze dne na 

den mění podobu nejen historického areálu, ale 

celého města Ostravy. Vysoká pec č. 1, Multifunkč-

ní aula Gong a Malý svět techniky U6 přivítaly již 

téměř milion a půl návštěvníků z celého světa. Pro 

Přemýšleli jste někdy o návštěvě míst, kde kdysi probíhala těžba nebo řemeslné 
činnosti? Jak jsou tato místa využita v dnešní době? Moravskoslezský kraj zve 
milovníky technických památek k návštěvě míst s atmosférou stále žijící minulosti. 

Technické unikáty 
v Moravskoslezském kraji

KAM na výlet
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Symbolem města se stala 21. správní budova – 

zlínský mrakodrap. Jednalo se o jednu z prvních 

výškových staveb v Evropě, která byla dokončena 

v roce 1939. Sedmnáctipodlažní budova je vysoká 

77,5 metru. Součástí mrakodrapu je technická vy-

moženost – pojízdná kancelář šéfa fi rmy. Odkazu 

Informace o kulturních akcích, pozvánky a tipy na 

výlety najdou návštěvníci Zlína v Městském infor-

mačním a turistickém středisku. Od letošního roku 

má zlínské informační centrum svoji stránku i  na 

sociálních sítích, otevřete facebookový profi l Zlín – 

informační centrum. 

Akce ve Zlíně a okolí 
do 31. 8.

VII. Nový zlínský salon

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

12. 7.

Den stromů na hradě Lukově

21.–24. 8.

Festival dechových orchestrů (FEDO)

náměstí Míru, zlínský zámek

22.–23. 8.

Vizovické Trnkobraní

areál Likérky Rudolf Jelínek Vizovice

22.–24. 8. 

9. truck sraz Zlín

29.–31. 8.

Barum Czech Rally Zlín 

automobilová soutěž ve Zlíně a okolí

Městské informační a turistické středisko
náměstí Míru 12, 761 40  Zlín
tel.: + 420 577 630 222, 577 630 270
e-mail: is@zlin.eu
www.zlin.eu    

Tomáše Bati se věnuje unikátní expozice „Princip 

Baťa – Dnes fantazie, zítra skutečnost“ ve 14|15 Ba-

ťově institutu v továrním areálu. 

www.14-15.cz

Nově ožil i  Gahurův prospekt (zelená dominan-

ta centrální části města), který je vymezen dvě-

ma řadami budov bývalých baťovských internátů 

a  v  nejvyšším bodě stojí Památník Tomáše Bati. 

Nové Kulturní a  univerzitní centrum je nejvý-

znamnější stavbou ve Zlíně. Autorkou multifunkč-

ního komplexu je zlínská rodačka, světoznámá ar-

chitektka Eva Jiřičná. 

www.kc-zlin.cz

Pravým opakem hektického městského tempa je 

poklidná atmosféra přírodního parku s  pohádko-

vým zámkem v  areálu Zoo Zlín, kde nově najde-

te i  meditační japonskou zahradu. Letos v  září se 

otevírá unikátní pavilon rejnoků, kde si návštěvníci 

mohou tyto ryby i pohladit. 

www.zoozlin.eu

Zlín – zářivý fenomén
Většina českých měst je směsicí několika architektonických stylů, 
Zlín se proslavil jedním – funkcionalistickou architekturou ze skla, 
červených cihel, oceli a železobetonu. „Město v zahradách“ vybudoval pro své 
zaměstnance během pár desítek let geniální podnikatel Tomáš Baťa. Slavný 
francouzský architekt Le Corbusier při své návštěvě Zlína v roce 1935 prohlásil, 
že město je zářivým architektonickým fenoménem. 

KAM na výlet
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patřit vystoupení jedné z  nejúspěšnějších česko-

-slovenských zpěvaček Jany Kirschner s výjimeč-

ným projektem Moruša. Potěšující zprávou pro 

všechny hudební fanoušky je, že vstup na všechny 

koncerty bude zdarma.

www.lfs.cz

Přijměte srdečné pozvání na 12. ročník Slovác-

kých slavností vína a otevřených památek, které 

se konají 13.–14. září 2014.

www.slavnostivinauh.cz

Městské informační centrum
Masarykovo nám. 21
686 01  Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525
www.uherske-hradiste.cz; www.mesto-uh.cz

Strážnice 
město zážitků

Nachází se na jižním Slovácku u hranic se Slo-

venskou republikou a  nabízí mnoho kulturních 

památek, přírodních zajímavostí, bohatý program 

Strážnického kulturního léta, výběr kvalitních vín, 

cykloturistické a  naučné stezky, vodní turistiku 

a jako novinku Cyrilometodějskou poutní stezku. 

Více na: www.straznice-mesto.cz

Nabídne více než dvě stovky celovečerních 

i  krátkých fi lmů z  celého světa v  šesti sálech 

a dvou letních kinech. Návštěvníci budou mít do-

statek příležitostí rozptýlit se s  divadelní múzou, 

vychutnat si koncerty, rozšířit své obzory při te-

matických výstavách a  workshopech, absolvovat 

řadu obohacujících setkání a jedinečných zážitků. 

Mimořádné žánrové rozpětí hudebního programu 

40. ročníku Letní fi lmové školy výmluvně dokládá 

aktuální přehled hostů LFŠ Music Stage 2014. Na 

zahajovací koncert letošního 15. ročníku CZ&SK 

HELLO JAZZ WEEKENDu, který se poprvé ode-

hraje na Masarykově náměstí, se do Uherského 

Hradiště po roce vrátí čerstvý držitel Ceny Anděl 

Dan Bárta a Trio Roberta Balcara. Zahraje také 

stálice jazzové scény Peter Lipa a sestava Michal 

Motýľ Tentet. V  následujících dnech budou kon-

certovat skvělí reprezentanti dalších stylů – Ivan 

Hlas, zpěvačka polsko-kubánského původu Yvo-

nne Sanchez, kapela Priessnitz, svérázná formace 

Prago Union, Dva – renesanční umělci Bára a Jan 

Kratochvílovi, Bratři Orff ové a skupina Zrní. K vr-

cholům LFŠ Music Stage 2014 bezpochyby bude 

40. narozeniny Letní fi lmové školy 
Událostmi nabitý je nejen fi lmový, ale také doprovodný program jubilejního 
40. ročníku Letní fi lmové školy Uherské Hradiště (LFŠ). Největší nesoutěžní fi lmový 
festival v České republice se letos koná od 25. července do 2. srpna. 

Pozvánka do letního 
Šumperka
Během celého léta se mohou 
návštěvníci starobylého města 
Šumperk seznámit s jeho bohatou 
historií, kterou dokumentuje řada 
památek. Poznají příběh zdejších 
čarodějnických procesů a projdou se 
městem, které je bránou do Jeseníků. 

Šumperk, jehož historie sahá až do 13. století, 

je právem označován jako „brána Jeseníků“. Svým 

turistům nabízí nejen širokou škálu kulturních akcí, 

ale i možnost prohlídky nesčetného množství pa-

mátek s  výkladem průvodce, rozhled z  radniční 

věže, návštěvu stálé expozice „Čarodějnické proce-

sy“ a procházku po historickém předměstí i  jádru 

města s aplikací v tzv. chytrém telefonu s názvem 

Po stopách Malé Vídně. Ke sportu je možné využít 

různá sportovní zařízení, k odpočinku zase příjem-

né prostředí městských parků a na malý výlet se lze 

vydat do nedalekých oblíbených výletních míst na 

Městské skály či rozhlednu na Háji.

IC Šumperk, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
tel.: +420 583 214 000
e-mail: icsumperk@seznam.cz
www.infosumperk.cz
www.sumperk.cz
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Na počátku naší cesty jsme se vrátili do tem-

né historie v  Geshaderově domě v  Šumperku. 

Zdejší neblaze proslulé inkviziční procesy v letech 

1679–1694 připomíná stálá expozice, která tyto 

hony na čarodějnice působivě přibližuje. 

Jen devět kilometrů od města Šumperka je zá-

mek Velké Losiny, který je jednou z nejlépe zacho-

vaných renesančních staveb na Moravě.

Ve Velkých Losinách je ještě jeden unikát, který 

stojí za zhlédnutí. Ruční papírna, která zahájila vý-

robu kvalitního papíru už na konci 16. století. Ochot-

ně zde každého návštěvníka provedou a seznámí ho 

s celým procesem ruční výroby papíru.

Z časů dávno minulých jsme se přesunuli do Ski 

areálu Kouty, odkud se lanovkou a minibusem do-

stanete až k unikátní přečerpávající vodní elektrárně 

Dlouhé Stráně. 

Pro milovníky jízdy na horských kolech Jesenic-

ko nabízí jedinečné Rychlebské stezky. O každého 

návštěvníka se zde postarají, včetně servisu, ubyto-

vání, občerstvení a také půjčovny kol. 

Pokud turistům během toulek vyhládne, tak 

mohou zamířit k jedinečnému Lesnímu baru, kte-

rý se nachází v katastru Lipová-lázně. Každý se zde 

může sám obsloužit podle libosti a pak jen zaplatí, 

kolik uzná za vhodné. 

Po zdravé lesní procházce nezaškodí trocha ně-

čeho ostřejšího, co nabízí Likérka Domašov. Její 

bylinné likéry a především proslulý absinth, který 

si oblíbil i Johnny Depp, určitě nikoho nezklamou.

A co takhle udělat něco pro své zdraví? Určitě 

navštivte Balneopark v Priessnitzových léčebných 

lázních v Jeseníku. Projděte se tzv. vodní zahradou, 

kterou vede potok s vybudovanou soustavou zasta-

vení sloužících k hydroterapii a relaxaci. 

O  kvalitní ubytování a  dobré jídlo také není 

v těchto končinách nouze. V městečku Branná se 

nachází Relax centrum Kolštejn, kde můžete zkom-

binovat luxusní wellness centrum s posezením v re-

stauraci u piva z vlastního minipivovaru.

Pokud máte rádi Hornolipsko, tak se ubytujte 

v penzionu Kovárna v Horní Lipové, kde si určitě 

pochutnáte na místních specialitách, jako jsou cu-

ketové placičky se záhonkem květin nebo vynikající 

halušky. 

Jesenicko nabízí tolik krás, že je těžké všechny 

popsat, a navíc ještě panenskou přírodu, která stále 

čeká na své objevitele. -red-

Symbol rakouské 
metropole

Ve Vídni bychom našli jeden z  nejstarších zá-

bavních parků na světě, proslulý Prater. Vídeňský 

park je častým cílem zahraničních návštěvníků 

a  dominuje mu Obří kolo. Pokud vás při návště-

vě omrzí adrenalinové atrakce, útočiště najdete 

v aleji, která je součástí parku. Prater je přístupný 

celoročně, hlavní sezona začíná v  březnu a  kon-

čí v  říjnu. Některé atrakce jsou v  provozu po celý 

rok. Do areálu se neplatí žádné vstupné, za každou 

atrakci se platí zvlášť. Ceny atrakcí se pohybují od 

1,5 do 5 eur. Návštěvníci si mohou platit atrakce 

prostřednictvím tzv. Pratercard, se kterou nepotře-

bují žádnou hotovost.  -red-

www.prater.at

ZÁMEK SCHLOSS HOF
AKTUÁLNÍ VÝSTAVA

Lesk & půvab
oslavy na císařském dvoře

každý den do 2.listopadu 10:00 – 18:00 hod

Rozmanitá zábava pro celou rodinu

Noční úplněk v barokovém zahradním 
parku – 12. červenec & 9. srpen

Srpnová prázdninová zábava - 1. – 31. srpen
Prezentace vín Rubin Carnuntum – 31. srpen

Slavnost koní – 14. září
Podzimní dny zahrad – 27. – 28. září

Pouštění draků na zámku Schloss Hof – 5. říjen

Jen několik kilometrů od českých hranic, 
objevte nejhezčí a největší barokové 

 venkovské sídlo v Rakousku s interaktivním 
rodinným a dětským světem!

Schloss Hof, A-2294 Schlosshof 1
www.schlosshof.at

Výlet do česko-polského příhraničí
S agenturou CzechTourism jsme se vydali objevovat krásy Jeseníků. 
Obdivovali jsme jejich nedotčenou přírodu, zdejší tajemnou historii 
a také fortel místních obyvatel. 

Dlouhé Stráně

Rychlebské stezky

Panorama Jeseníků
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Správné odpovědi a výherci

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání červen 2014

Informačnímu centru Uherské HradištěMasarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště˝

Luděk Sládek
šéfredaktor

Tajenku křížovky a odpovědi 

na fotohádanku nám 

zašlete do 15. srpna 

z www.kampocesku.cz nebo 

na adresu redakce. Dvakrát 

třem autorům správných 

odpovědí zašleme mapu 

věnovanou vydavatelstvím 

Kartografi e PRAHA.

a) zámek Hrubá Skála b) zámek Frýdlant c) zámek Jezeří

Poznáte místo na fotografi i?

Soutěže za měsíc červen 2014
Celkem došlo 2 391 odpovědí, z toho 2 282 z internetu a 109 dopisů.

Kartografi e PRAHA
otázka: Jméno kterého velmože nese centrální náměstí v Telči?

odpověď: c) Zachariáše z Hradce

soutěžilo: čtenářů 388; správně 385; špatně 3

výherci: Jana Březinová, Praha; Miloslava Jelínková, Žamberk, Vladimíra Košíková, Zlín

Pojďme se společně bát – Když malí nevědí, velcí poradí…
otázka 1: a) bílé rukavice a úsměv na rtech

otázka 2: c) botičky

otázka 3: b) s čerty

soutěžilo: 326 čtenářů; správně 311; špatně 15

výherci: Karolínka Fialová, Karlovy Vary; Nela Hüttnerová, České Budějovice; Ája Tyrpeklová, Plasy; 

Eliška Zouharová, Olomoučany; Karel Grafnetr, Česká Lípa; František Henzl, Louny;  Pavel Horký, 

Karviná; Zdeněk Kocián, Pecka; Vojta Klůc, Sokolov; Leoš Medek, Ústí nad Labem

EDICE ČT
otázka: Která z hereček nehrála ve fi lmu Hotel Modrá hvězda?

odpověď: b) Marie Grázrová

soutěžilo: 388 čtenářů; správně 367; špatně 21

výherci: Jindra Dvořáková, Bernartice; Markéta Heinrichová, Telnice u  Brna; Jaroslav Honzík, 

Heřmanův Městec

Tak nám zabili Ferdinanda
otázka: Jak se jmenoval řidič, který autem vezl v Sarajevu následníka trůnu Františka Ferdinanda 

D´Este a jeho choť Žofi i Chotkovou?

odpověď: c) Leopold Lojka

soutěžilo: 396 čtenářů; správně 390; špatně 6

výherci: Renata Feslová, Čerčany; Hana Medová, Jindřichův Hradec; Pavel Dostál, Plzeň

Velká fotohádanka pro malé i velké 
otázka 1: a) Praha

otázka 2: b) Radič

otázka 3: a) Šerlichu

otázka 4: c) v Jindřichově Hradci

otázka 5: b) Borovnice

otázka 6: b) Modrá

otázka 7: b) v Doudlebech

otázka 8: a) Rožnov pod Radhoštěm

otázka 9: c) na Radhošti

otázka 10: c) rozhledna na Kleti

otázka 11: a) ve Zruči nad Sázavou 

otázka 12: c) Dobrušky

otázka 13: c) ve Stachách

otázka 14: b) Rychnov nad Kněžnou 

soutěžilo: čtenářů 228; správně 138; špatně 90

výherci: Dana Gregorová, Krouna; Ivana Hodonská, Jiříkov; Leopold Šrot, Novosedly

Křížovka
… kvetou dokonce chráněné orchideje

soutěžilo: 305 čtenářů; správně 293; špatně 12

výherci: Josef Cerman, Jilemnice; Rudolf Kolář, Bruntál; Jan Vacek, Vysoké Mýto

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografi i?

odpověď: c) Louny

soutěžilo: 361 čtenářů; správně 352; špatně 9

výherci: Dagmar Kuxová, Olomouc; Jitka Puchernová, Kladno; Josef Kožený, Frýdlant v Čechách

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
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přes Vážany, Tučapy a Boršice do Zlechova a vrací 

se přes Staré Město zpět do Uherského Hradiště. 

Na Znojemsku nevynechejte Znojemskou vinař-

skou stezku. Provede vás 30kilometrovým cyklistic-

kým okruhem. Výchozím bodem je Moravský sklípek 

v Šatově s originálním Malovaným sklepem, odtud 

vede trasa do Znojma. Dále pokračujete přes Konice 

po okraji Národního parku Podyjí až k   malebné 

vinici Šobes, pak přes Hnanice zpět do Šatova. 

Naučná stezka Mikulov seznamuje na své 20ki-

lometrové trase návštěvníky se staletou vinařskou 

tradicí v okolí Pálavy. Začíná v Mikulově, prochází 

vinařskými obcemi pod Pálavou přes Bavory do 

Perné, pokračuje přes Horní a Dolní Věstonice do 

Pavlova a Klentnice pod Sirotčím hradem. Cestou 

se také seznámíte s mikulovským zámkem a jeho 

proslulým obřím sudem a se stálou archeologickou 

expozicí v Dolních Věstonicích.

Pro lepší orientaci můžete využít jednak webo-

vých stránek, kde naleznete interaktivní mapu vinař-

ských akcí, a také kvalitní průvodce a mapy z edice 

Krajem vína, které pravidelně vyhrávají ocenění za 

nejlepší průvodce na výstavách a veletrzích. 

Při výběru ubytování využijte propracovaný 

systém certifi kace služeb vinařské turistiky, který 

vás bezpečně dovede do kvalitního zařízení. Po-

znávacím znamením je smaltová tabulka s logem 

„Vína z Moravy – Certifi kace vinařské turistiky“ a také 

certifi kát umístěný v interiéru provozovny.

Více o vinařské turistice na:
www.vinazmoravy.cz

www.vinazmoravy.cz
www.vinazcech.cz

Nejdelší cyklostezkou je páteřní trasa všemi čtyř-

mi podoblastmi – Moravská vinná stezka. Pokud se ji 

rozhodnete zdolat, budete mít na kontě sedmdesát 

vinařských obcí a rovných 290 km. Na cestě ochutná-

te kompletní škálu jihomoravských vín a navštívíte 

ta nejzajímavější turistická místa, historická města, 

zámky, muzea, a pokud si šikovně naplánujete ter-

mín, tak i pěknou vinařskou veselici a košt. Z čísel 

je jasné, že na tuhle trasu je nutné vyčlenit si více 

než jedno odpoledne. I zkušenější cyklisté by si měli 

cestu rozvrhnout do více dnů. Ostřílení sportovci 

pojmou svou „Tour de Morava“ jako pětidenní výlet 

v etapách od 40 do 70 km. Pro poklidnější cyklotu-

ristiku je vhodné několik dnů přidat. 

Máte rádi intenzivní granátově červenou barvu 

a harmonickou chuť odrůdy André? Pak vás jistě 

osloví projížďka po Stezce krajem André. Na cyklisty 

i pěší zde čeká celých devatenáct kilometrů perfekt-

ně připravené vinařské cyklostezky. Zdatnější cyklis-

té se nemusí obávat krátké trasy. Pokud budou chtít 

v cestě pokračovat, mohou se z Vrbice vydat dál do 

Kobylí, pak přes vinohrady do Němčiček. Samotná 

trasa stezky je nenáročná a rovinatá, sjízdná po celý 

rok. Je vhodná i pro výlet s dětmi či jen jako odpo-

lední vyjížďka. Převýšení cyklostezky je pouhých 

48 metrů, takže jedete v podstatě stále po rovině.

Další Stezka Muškátu moravského, inspirova-

ná konkrétní odrůdou vinné révy, prochází krajem 

Uherskohradišťska. Měří 25 kilometrů a odhaluje 

historii šlechtění této odrůdy v Polešovicích. Nabízí 

řadu pěkných panoramatických výhledů do zdejších 

vinic a zavede vás přes Kunovský les do Kostelan nad 

Moravou, Nedakonic a Polešovic. Odtud pokračuje 

Jižní Morava ze sedla kola
Poznávat kouty naší země se dá různými způsoby. Ti, kteří s oblibou jezdí na kole 
či vyráží na pěší túry, určitě rádi zavítají na jižní Moravu za vinařskou turistikou. 
Vinařská krajina nabízí úžasné pohledy do přírody, propojená 1 200 km dlouhá síť 
značených cyklostezek zase nepřeberné možnosti a kombinace tras. 




