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to, co vědí.
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Jsme tu pro vás i v roce 2015.
Ruku na to!
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KAM po Česku 
S námi víte KAM 

Ruce, které pro vás pracují…
… Alice Braborcová (odpovědná redaktorka Pražský přehled) | 

Luděk Dolejší (hlavní grafi k) | Zorka Dušková (redaktorka) | Václav Horák 
(vedoucí) | Zuzana Husseinová (asistentka redakce) | Martina Jurová 

(redaktorka Pražský přehled) | Jakub Novák (webmistr) | Tomáš Kašička 
(redaktor KAM a Pražský přehled) | Jaromír Kohout (redaktor KAM) 

| Marcela Kohoutová (odpovědná redaktorka Travel EYE a OPEN 
Czechia) | Aleš Krejčí (zástupce vedoucího) | Jana Krejčí (úpravy textů) 

| Zdena Kubátová (produkční KAM) | Marie Kulinkovská (produkční 
všech periodik) | Michaela Pfeifferová (redaktorka Pražský přehled) 

| Jana Siglová (redaktorka KAM) | Luděk Sládek (šéfredaktor) | 
Lucie Sládková (manažerka redakce) | Jana Stránská (redaktorka Pražský 

přehled) | Petr Šámal (grafi k) | Marcela Wimmerová (korektorka)

Těžké věci děláme každý den. 
Na nemožné je potřeba trochu více času.  
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St ední k ídlo Pražského hradu; v pozadí 
v že Svatovítské katedrály

Central Wing of Prague Castle. St Vitus 
Cathedral’s towers in the background

Mittlerer Flügel der Prager Burg. Im Hintergrund 
die Türme des St. Veitsdoms
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Hlavní lo  kaple sv. K íže 
s nástropními freskami 
od V. Kandlera (19. stol.)

Nave of the Chapel 
of the Holy Rood with 
its ceiling frescos by 
V. Kandler (19th century)

Hauptschi   
der Heilig-Kreuz-Kapelle 
mit Deckenfresken 
von V. Kandler (19. Jh.)
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Detail nástropní fresky 
Abrahámova ob

Close-up of the ceiling fresco 
called Abraham‘s Sacri  ce

Detail des Deckenfreskos 
Abrahams Opfer

   
   

Novou publikací redakce KAM po Česku je obrazový průvodce  Pražský 
hrad, nádvořími do zahrad. Určen je široké návštěvnické veřejnosti, 
která se rozhodla či rozhodne navštívit tento nejvýznamnější český hrad 
na pražském vrchu Opyš. Věříme, že se stane památkou na nevšední 
zážitek z návštěvy místa, které bylo od 9. století sídlem českých knížat, 
králů, císařů Svaté říše římské, prezidentů republiky a současným 
symbolem Prahy i české státnosti. Svou rozlohou je jedním z největších 
hradních komplexů světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce 
největším starobylým hradem na světě vůbec. Díky oblíbené lidské 
činnosti, fotografování, můžeme uchovávat obraz světa na fotografiích 
(fós – světlo a grafis – štětec) tak, jak jsme jej v daném okamžiku viděli 
a zachytili. Přijměte tedy naše pozvání na prohlídku Pražského hradu, 
nádvořími do zahrad, zachycenou na fotografiích naší redakce.

Pražský hrad
nádvořími do zahrad

�  vázaná plnobarevná 
publikace vychází 
v lednu 2015

�  4 jazykové mutace, 
200 stran

�  k dostání na pultech 
vybraných knihkupců 
a na adrese redakce 

�  doporučená 
prodejní cena 250 Kč
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Milí čtenáři,
pradávný svátek 

k zažehnání zimy a tmy 

máme šťastně za sebou 

a  stojíme na počátku 

roku 2015. Mnozí z nás 

se dívají kupředu v  na-

ději, že zahlédnou ales-

poň koutkem oka něco 

z toho, co nás čeká. Ale 

jsou i  tací, co věří na 

osud, proto si kupují horoskopy. Jiní, co také věří, věří, 

že smíření proplují životem plným nástrah s pomocí 

nejvyššího na druhý břeh. No a ti, co nevěří, berou ži-

vot, jak přichází, a nic neřeší (zatím). Inu, každý svého 

štěstí strůjcem, a protože každý může za něco, všichni 

mohou za vše. Nevěříte? Potom se zkuste zamyslet 

a sami sobě odpovědět, jak je na tom u vás sedm 

ctností (pokora, štědrost, přejícnost, mírumilovnost, 

cudnost, střídmost a činorodost) oproti sedmi ne-

ctnostem (pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, ne-

střídmost a lenost)? Jen těžko se to přiznává a nerad 

sám připouštím, že ďábel mívá často navrch. 

Co s tím? Těžko říct. Snad je dobře, že můžeme 

každý rok v lednu pomyslně začínat a díky předse-

vzetím se pokusit napravit loňské chyby. Moc bych 

si přál, abyste na stránkách našich magazínů vždy 

našli onu pomyslnou zemi krále Miroslava. Kde 

vám dáme zapomenout alespoň na chvíli na strasti 

i starosti všedních dní. Kde se budete moci s námi 

vydat ve volném čase na místa známá i neznámá, 

za poznáním, odpočinkem i aktivním hýbáním. Pro-

stě tam, kde vám bude dobře a dobře se vám na to 

bude vzpomínat. Oceníme každou vaši pomoc, názor 

i kritiku, která nám dá sílu v dnešní době dělat dál 

magazíny pro naše čtenáře – stále zdarma. Věřím, že 

se nám podaří přinášet na stránkách našich magazínů 

stále nové tipy na výlety za poznáním i krásami naší 

vlasti. Přestože malá, nabízí zem našich otců takové 

množství výletů, že na to jeden život nestačí.    

Račte vstoupit spolu s námi do světa cestovatelů, 

turistů, výletníků, vandrovníků a pocestných, do kra-

jiny české, moravské a slezské, na místa, kudy kráčela 

historie a kde současnost dělá vše pro to, aby se vám 

tu líbilo. Bude nám ctí vás provázet. 

Luděk Sládek, šéfredaktor

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

30 Kč www.prazskyprehled.cz

01*2015

soutěž o vstupenky do Švandova divadla a slevové kupony v hodnotě až 630 Kč

Praha 22. ledna 2015 – 21. února 2015



Dopisy čtenářů
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sím mít s sebou nějaké pečovatele. Tak aspoň v létě 

jsem si to tam trošku užila. Mám tam na zahrádce 

krásnou švestku, kterou jsem si sama vypěstovala 

z pecky, a pak mi tam roste také vinná réva, ale oni 

mi to tam vždycky všechno očešou, jenže se pro to 

na ně nemůžu zlobit, když tam už skoro nejezdím. 

Víte, já jsem si to místo zamilovala hlavně proto, 

že jsem se tam sama tolik nadřela. Chalupa vypa-

dala na spadnutí, nebyla tam ani podlaha, ale jen 

udupaná zem, jedna žárovka třicítka na celý dům… 

A všechno jsem to dala do pořádku úplně sama. 

Však už tam do těch milovaných Jizerek jezdím 

přes čtyřicet let, takže je to opravdu moje srdeční 

záležitost. 

Moc děkuji za krásné povídání a přeji Vám, abys-

te se na svou milovanou chaloupku zase co nejdříve 

podívala. 

Marcela Kohoutová

Napsala šestnáct půvabných 

knih o přírodě, divadlu a her-

cích, astrologii, magii, zajímá 

se o zahradnictví, léčitelství, 

sbírá léčivé bylinky. Je toho 

mnoho, co Luba Skořepová 

za svůj dosavadní život stihla, 

a je toho ještě více, co má na-

plánováno do dalších let. 

Přestože loni oslavila ne-

uvěřitelné jednadevadesáté 

narozeniny, tak její neutucha-

jící energii a vitalitu by jí moh-

ly závidět i o generaci mladší 

dámy. 

A kde to má u nás nejra-

ději?

Já to mám moc ráda v Ji-

zerských horách, kde mám svou chaloupku. Pro 

mě je na Jizerkách nejkrásnější řeka Jizera, protože 

je taková tajemná a má v sobě všelijaké barvy… 

Moje chalupa pochází ještě z doby roboty a nachází 

se v malé vesničce vedle Malé Skály, jmenuje se to 

Líšný. Jenže už se tam sama nedostanu a nikdo mě 

tak nemiluje, aby tam se mnou zajel, takže to je můj 

velký problém. Byla jsem tam naposledy v létě, kdy 

se tam se mnou střídali přátelé, protože já už mu-

Luba Skořepová se naro-

dila 21. září 1923 v Náchodě. 

Její otec byl uznávaným maji-

telem pily. Její původní křestní 

jméno, které jí dali rodiče, je 

Libuše, ale i  oni jí přezdívali 

zkráceným Lubo či Ljubo. Dět-

ství prožila u babičky v Pod-

krkonoší. Doma byla přísně 

vedena a rodiče by ji nejraději 

viděli při studiu medicíny. Ji 

však vábilo herectví, které si 

nedala vymluvit, takže její he-

recká dráha je vyvzdorovaná.

V  roce 1944 ukončila studia 

herectví na Pražské konzerva-

toři. Její první angažmá bylo 

v roce 1945 v souboru J. Honz-

la ve Studiu Národního divadla. Přivedl ji sem její 

kamarád a později manžel Josef Pehr. Od roku 1948 

získala stálé angažmá v činohře Národního divadla, 

kde nakonec vytvořila více než šedesát nezapome-

nutelných rolí. 

Lubě Skořepové sudičky darovaly do kolébky 

herectví. Má však i vzácný vypravěčský talent, schop-

nost zaujmout čtenáře, fantazii, které dává plynout 

v nádherné češtině. Čiší z ní energie a optimismus. 

Dobrý den přeji ze slunečného Perthu. Vaše tipy 

kam na dovolenou se mi tak zalíbily, že jsem je při-

dal do našeho krajanského vysílání v Perthu v Zá-

padní Austrálii. Posluchačům se moc líbí. Mate moc 

hezky udělané webové stránky. 

Ludvík Jedla, Perth, Austrálie

Krásné pozdravení do Austrálie našim krajanů, pane 

Jedlo. Vaše zpráva nás moc potěšila, a je-li to možné, 

vyřiďte náš pozdrav i Vašim posluchačům. 

Dobrý den, dnes jsem obdržel s posledním letoš-

ním výtiskem (nejen) mého oblíbeného magazínu 

KAM po Česku rovněž fakturu k předplatnému na 

rok 2015. Vzhledem k tomu, že chci mít jistotu, že 

mně bude časopis docházet a  nebudu ho muset 

pracně dohánět… Poněkud nemile mě překvapila 

formulace oznámení o úroku z prodlení v případě, 

že nebude dodržena lhůta splatnosti faktury… 

Dříve jsem byl jemně redakcí kontaktován s dota-

zem, zda mám zájem o předplatné i v následujícím 

období, poté proběhla z mé strany úhrada. Tento 

lidský moment mi v tomto případě chybí… 

Ing. Jan Slezák, Karlovy Vary

Dobrý den, pane Slezáku, souhlasím, tento postup 

naší servisní organizace opravdu postrádal lidský 

rozměr, za což se Vám i  všem ostatním předplatite-

lům jménem redakce upřímně omlouvám. 

Vážená redakce, rok 2014 bude pomalu předávat 

vládu roku 2015 a  vás bude čekat nová radostná 

tvůrčí práce na dalším ročníku turistického maga-

zínu KAM po Česku. Pokud mohu hodnotit tento 

magazín, myslím, že je hodně málo tak hodnot-

ných, dynamicky vyvážených časopisů. Číst to 

mohou jak děti, které se začínají učit číst, tak lidi 

do konce života… V  letošním posledním čísle lis-

topad–prosinec 2014 ale marně hledám kalendář, 

kdy bude magazín v roce 2015 vycházet.

S pozdravem Váš spokojený čtenář Josef Andris, Jaroměř

Vážený pane Andrisi, děkuji za Vaše milá slova 

a  ohledně kalendáře, čtenáři jej naleznou v  prvním 

vydání magazínu KAM po Česku, leden–únor 2015.

Vážená redakce, přeji vám všem v  novém roce 

2015 hodně zdraví, štěstí, úspěchů. Ať se plně daří 

při tvorbě dalších čísel časopisů, abychom se mohli 

i nadále těšit nad jejich stránkami. 

Ze Šumavy zdraví (podpis nečitelný)

Děkujeme za milé přání a dovolte i nám popřát Vám, 

stejně jako všem našim čtenářům, ve zdraví prožitý 

rok 2015 a stejně tak i všechny roky příští…

Luděk Sládek, šéfredaktor 

Dlouhá cesta 
tachometru (-2700 let)

Tachometr je dnes samozřejmostí, bez 
které bychom byli vydáni napospas 
dopravní policii. Neumím si ani 
představit, jak bez něho vyúčtovat 
počet ujetých kilometrů na služební 
cestě. Kde se ale vzal?

Předchůd-

ce tachometru 

se objevil již 

ve starověkém 

Římě. Další pak 

sestavil geniál-

ní renesanční 

všeuměl Leo-

nardo da Vinci. 

První mecha-

nický tachometr byl patentován pod názvem ve-

locimetr, a to roku 1888 chorvatským profesorem 

Josipem Belušićem. Do výbavy motorových vozidel 

byl montován počátkem 20. století a standardní vý-

bavou se stal po roce 1910. Dnes najdete nesčetné 

množství tachometrů, od těch tradičních mechanic-

kých až po digitální. Ale nic to nemění na skutečnos-

ti: Řidiči, pozor na body! 

Zorka Dušková

Jizera v Dolním Kořenově

2| www.kampocesku.cz  

KAM to vidí

KAM na výlet s LUBOU SKOŘEPOVOU 
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Těžba a úprava stříbrné rudy v Kutné Hoře, malba z konce 15. století

Útrpné právo kutnohorské (595 let)

Koncem roku 1419 a především pak 9. 1. 1420 došlo v Kutné Hoře ke 
krvavým pogromům. Pogrom, z ruského „gromiť“ neboli „pustošit či drtit“, 
původně pronásledovat židy, v přeneseném významu slova znamená masové 
pronásledování jinověrců. V tomto případě se jednalo o pronásledování 
přívrženců kalicha. 

V  počátcích husitské revoluce se kato-

lické město Kutná Hora, které bylo v té době 

obýváno značnou částí německého obyva-

telstva, připojilo na stranu císaře Zikmunda. 

Naopak ke stoupencům kalicha se hlásili 

obyčejní lidé, v  Kutné Hoře především hor-

níci, kteří byli z  valné části české národnos-

ti. Z  pohledu společenského tedy byli Češi 

automaticky vnímáni jako kališníci a  Němci 

jako zapřisáhlí katolíci. Potom je zřejmé, že 

ti, co byli pronásledováni a svrženi do šachet, 

nebyli vybíráni podle víry, nýbrž podle ná-

rodnosti, tedy Češi. Bylo doloženo, že proná-

sledovaní stoupenci kalicha zažívali nebývalá 

muka, která končila mučením a  následným 

svržením do šachet. Jejich „chytači“ byli za 

dopadení a předvedení řadového husity od-

měněni kopou grošů a  za husitského kněze 

dostávali 5 kop grošů. Teprve po dobytí Kut-

né Hory Janem Žižkou (1424) přestalo stíhání 

husitských Čechů kutnohorskými Němci.

Michaela Pfeiff er

Český kníže Břetislav I. (960 let)

Je tomu takřka tisíc let, co se v Chrudimi 10. 1. 1055 odebral na věčnost 
nemanželský syn knížete Oldřicha a Boženy. Proslul jako český Achilles, ušlechtilý 
a krásný, udatný i zpupný, který neváhal unést Jitku ze Svinibrodu, dceru 
bavorského velmože, kterou pojal za ženu a počal s ní pět synů.

Břetislav vládl Moravě asi od roku 1029, v Če-

chách pak v  letech 1034–1055. Byl silným panov-

níkem, který rozšiřoval svoji moc na polské území. 

Tady v  letech 1038–1039 obsadil také Hnězdno, 

kde nad hrobem sv. Vojtěcha vyhlásil první známý 

český zákoník, tzv. Břetislavova dekreta. Vojtěchovy 

ostatky poté odvezl do Čech a věřil, že mu pomo-

hou prosadit pražské arcibiskupství. Mezitím dobyl 

celé Slezsko, tím však vzbudil pozornost římského 

krále (později císaře) Jindřicha III. Černého, který 

mu dal ultimátum k  opuštění země a  navrácení 

kořisti. Břetislav se snažil odvrátit hrozící konfl ikt 

tím, že poslal k Jindřichovi svého syna Spytihněva 

jako rukojmí. Roku 1040 přesto Jindřich vytáhl do 

Čech, v bitvě u Brůdku na Šumavě byl ale odražen, 

uznal porážku a  propustil Spytihněva. Ale příští 

rok už bez problémů oblehl Prahu. Břetislav se mu 

nakonec podrobil, aby zabránil dalšímu pustoše-

ní země, a musel se dostavit do Řezna před říšský 

sněm, kde žádal o odpuštění. Milosti se mu doslalo 

po přísaze věrnosti a složení lenního holdu. Od té 

doby jako pevný spojenec aktivně podporoval Jin-

dřichovy výboje do Uher. -alba-

Tvůrkyně českého 
románu (185 let)

Před 185 lety, 24. února 1830, se 
v Praze narodila spisovatelka Karolina 
Světlá. Ve svých románech kritizovala 
povrchnost a morálku vrstvy, z níž 
pocházela.

Narodila se jako Johana Rottová do bohaté ob-

chodnické rodiny. V roce 1852 se provdala za profe-

sora Petra Mužáka. Byl to právě její manžel, který jí 

představil Boženu Němcovou. Světlá se s Němcovou 

sblížila a zároveň ji velmi obdivovala jako silnou, 

nezávislou a hrdou ženu. V roce 1853 se Mužákovým 

narodila dcera, jež ale brzy zemřela, a budoucí spiso-

vatelka se z této ztráty dlouho vzpamatovávala. V té 

době začala psát. Své literární jméno si zvolila podle 

vesnice Světlá pod Ještědem, rodiště P. Mužáka. K li-

terárnímu úsilí májovců se Světlá připojila hned svou 

první novelou Dvojí probuzení v almanachu Máj. 

Byla také činná v emancipačním hnutí českých žen. 

Známé je její citové upnutí k Janu Nerudovi. Jejich 

vztah nicméně nepřekročil mantinely přátelství, ale 

i tak musela kontakt s ním po roce 1862 ukončit, 

aby nenarušil ideu morálky, na níž si ve svém životě 

a práci zakládala. Karolina Světlá zemřela 7. 9. 1899 

v Praze.

-mak-

Staročeský 
překlad bible (645  let)

Kolem roku 1370 vzniká úplný 
staročeský překlad bible. Český stát v té 
době upevnil své postavení ve střední 
Evropě. Karel IV. se stal císařem, který 
se chtěl vyrovnat tehdejším předním 
zemím (Itálie, Francie) i v kulturní oblasti. 

Počátky překlada-

telského úsilí hledejme 

v první polovině 14. sto-

letí. Je pravděpodobné, 

že se ho účastnili přední 

čeští teologové a kaza-

telé z  řad pražských 

dominikánů či břevnov-

ských benediktinů. Pře-

klad byl nejspíš určen 

ženským klášterům, kde 

působily dcery předních českých rodů. Dokladem 

významu staročeských biblických překladů je Bible 

drážďanská, jejíž originál se sice nedochoval, jsou 

ale známy její opisy. Latinská předloha textu nebyla 

nikdy nalezena, je ale možné, že pocházela z okru-

hu tzv. pařížského rukopisu Vulgáty. Avšak díky 

nákladnosti výroby opisů zůstalo pouze u několika 

exemplářů. -aba-

Socha Břetislava I. na Žižkově náměstí v Chrudimi
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Náhodné představení ve Stavovském divadle (230 let)

O Stavovském divadle už bylo řečeno a napsáno mnoho. Ale víte, kdy v něm byla uvedena první 
česky hraná hra?

Klenot klasicismu se může chlu-

bit několika prvenstvími. V  roce 1787 

v divadle vystoupil a osobně dirigoval 

Figarovu svatbu Wolfang Amadeus 

Mozart. Jak známo, Pražané ho po 

neúspěchu ve Vídni přijali s  velkým 

nadšením. Na podzim téhož roku se 

v  divadle konala světová premiéra 

opery Don Giovanni, která divadlo ce-

losvětově proslavila. Dalším význam-

ným mezníkem v historii divadla bylo 

uvedení premiéry hry Fidlovačka. Ve 

hře poprvé zazněla česká státní hymna 

Kde domov můj. 

Původně Hraběcí Nosticovo di-

vadlo se v  roce 1785 stalo svědkem 

uvedení prvního českého představení, 

veselohry Odběhlec z  lásky synovské. 

Byl to překlad německé hry a  jejím 

autorem je Gottlieb Stephanie. Úmysl 

hraběte Nostice-Rienecka byl původ-

ně úplně jiný. Hrabě stavěl divadlo se 

záměrem, že vznikne divadelní scéna, 

na které se bude hrát německá čino-

hra a italská opera. Tyto jeho předsta-

vy byly narušeny 20. ledna 1785, kdy 

se na prknech jedné z  nejkrásnějších 

divadelních staveb v Evropě odehrála 

česká veselohra. Veselohra byla uve-

dena náhodně. Snahou bylo hlavně 

zvýšit tržby a využít touhy českých di-

váků po divadle, která vedla k povolení 

české řeči na jevišti.  -mirea-

Lékař alchymista (400 let)

Od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších lékařů přelomu 
16. a 17. století uběhlo již 400 let. Adam Huber z Riesenpachu 
je znám jako osobní lékař a důvěrník Rudolfa II. Mimo jiné se 
také zasloužil o překlad Mattioliho herbáře (oproti prvnímu 
překladu Tadeáše Hájka z Hájku z roku 1562 jej doplnil o další 
rostliny).

Adam Huber se narodil 3. ledna 

1545 ve Velkém Meziříčí. Své vzdělání, 

které získal na německých univerzi-

tách, uplatňoval nejen při své profesi 

lékařské, ale působil také jako vycho-

vatel v evangelických šlechtických ro-

dinách. Z Litoměřic se přestěhoval do 

Prahy, kde byl univerzitním mistrem 

a  v  letech 1612–1613 dokonce rekto-

rem Karlovy univerzity. 

Císař Rudolf II., který v té době tr-

pěl mnoha psychickými poruchami 

zapříčiněnými jeho slabou psychikou 

v důsledku syfi lidy, ho jmenoval svým 

osobním lékařem. Adam Huber přelo-

žil a výrazně upravil známý Mattioliho 

herbář, ve kterém upozornil na zámě-

nu bylin puškvorce a kosatce žlutého. 

Dále herbář doplnil dalšími rostlinnými 

druhy, jako např. kaktusy a  konopím 

setým. A  právě díky svým znalostem 

rostlin se pokoušel ulevovat od bolesti 

Rudolfu II., který si jeho pomoci velmi 

vážil. Jako svému osobnímu lékaři mu 

naprosto důvěřoval a není divu, že se 

z nich stali důvěrníci, zvláště v dobách 

císařových nejtěžších depresí. 

Přestože dnes se na Adama Hube-

ra takřka zapomnělo, v minulosti jeho 

dílo inspirovalo celou řadu lidí. Velmi 

populární byly i  jeho hvězdářské ka-

lendáře. 

Veronika Kočová a Angelika Sedláčková,

SSŠ ARCUS

1140 
(875 let) 

Soběslav I. 

* 1090? 

† 14. 2. 1140 

český kníže

–45 
(2 060 let) 

juliánský 

kalendář 

zavedl Julius 

Caesar

–1985
(4 000 let)

deštník

Egypt, 

Mezopotámie, 

Řecko, Čína

1300 (715 let)

Václav II. provedl měnovou re-

formu ražením tzv. pražského 

groše, nejslavnější mince čes-

kého mincovnictví. Zavedení 

nové mince umožnilo objevení 

stříbra v Kutné Hoře. Pražský 

groš po čtvrt století ovlivňo-

val fi nanční a obchodní vývoj 

střední Evropy.

1375 (640 let)

Karel IV. navrhl vyprojekto-

vání průplavu mezi Vltavou 

a Dunajem přes Šumavu. Podle 

historických pramenů nechal 

zahájit tři roky před svou smrtí 

výkopové práce. Poté se však 

na projekt zapomnělo a patrně 

i pro značné technické a fi nanč-

ní potíže se neuskutečnil.

1470 (545 let)

V Plzni vyšla Kronika troján-

ská, nejstarší dochovaná česky 

psaná tištěná kniha v Čechách. 

Dodnes existují 3 exempláře. 

Kronika trojánská je nejrozsáh-

lejší dílo staročeské zábavní 

prózy, které vzniklo podle 

latinské předlohy ze 14. století. 

Zpracovává látku o dobytí Troje.

1620 (395 let)

V Praze na Starém Městě 

u kostela sv. Šimona a Judy byl 

založen nejstarší metropolitní 

konvent milosrdných brat-

ří. Po bitvě na Bílé hoře roku 

1620 svěřil císař Ferdinand II. 

již stávající hospic z doby vlády 

Karla IV. řádu milosrdných brat-

ří, kteří přišli do Čech.

1895 (120 let)

Václav Laurin a Václav Klement 

založili v Mladé Boleslavi to-

várnu na výrobu jízdních kol. 

Nejdříve kola jen opravovali, 

brzy je však začali sami vyrábět 

a prodávat pod značkou Slavia. 

Postupně se fi rma zvětšovala 

a výroba nabývala továrního 

charakteru.

Johann Gottlieb Stephanie, autor německé 

předlohy k české veselohře

4| www.kampocesku.cz  

KAM to vidí

Historia magistra vitaeHistoria magistra vitae



Historia magistra vitaeHistoria magistra vitae
fo

to
 ©

 W
ik

ip
ed

ie
fo

to
 ©

 W
ik

ip
ed

ie

Malý obchodník, velký nakladatel (225 let)

V únoru roku 1790 založil Václav Matěj Kramerius první ryze české nakladatelství a knihkupectví, 
první v českých zemích. 

Václav měl původně malý ob-

chod s  knihami „Česká expedice“ 

v  pražské Michalské ulici v  domě 

U Půlzlatého kola. Víc než jako knih-

kupectví fungoval však obchod jako 

zásilková služba, která umožňovala 

pražským vlastencům rozesílat kni-

hy a časopisy jejich mimopražským 

přátelům. Vydávala se tu ale také li-

teratura s různou tematikou, jako Ve-

černí shromáždění Dobrovické obce 

(1801), kde se rolníkům srozumitel-

nou řečí vysvětlovala jejich práva, 

povinnosti a poukazovalo se na ne-

smyslnost pověr a mýtů. Postupně se 

obchůdek rozšířil o knihtisk a změnil 

se na nakladatelství, kde byla vydá-

vána většina knih té doby. Naklada-

telství se stalo centrem kulturních 

i  politických snah české měšťanské 

inteligence a  sloužilo jako naklada-

telství, knihkupectví a  antikvariát. 

Založení České expedice znamenalo 

návrat češtiny do společnosti, odkud 

na dlouhá léta vymizela. Věhlas na-

kladatelství byl nevídaný. Jeho vznik 

byl krokem k úspěšnému rozvoji češ-

tiny i národního uvědomění. Po smrti 

Krameria převzala nakladatelství jeho 

žena se synem Václavem. Neměli ale 

dost potřebného štěstí v podnikání, 

proto museli roku 1823 vydavatelské 

právo prodat. Václav se protloukal, 

jak jen to šlo, a dokonce v roce 1836 

ve Vídni prodával brakovou literaturu. 

Po návratu do Prahy se pokusil vydá-

vat několik časopisů, ovšem neúspěš-

ně. Zemřel 6. června 1861 v  chudo-

binci U Milosrdných na Karlově.

Hedvika Koubková

Jan Očko z Vlašimi (635 let)

Řeč nebude o nikom menším než o druhém pražském arcibiskupovi, prvním českém kardinálovi, 
příteli Karla IV. a vychovateli Karlova syna Václava IV. Jan pocházel z významného šlechtického 
rodu pánů z Vlašimi, majících ve svém erbu dvě supí hlavy. 

Jan zprvu působil u pa-

novnického dvora jako se-

kretář a  dále jako probošt 

kostela Všech svatých. Jeho 

nezištné přátelství s  Kar-

lem IV. mu však vyneslo 

celou řadu ocenění i  hod-

ností. Na podzim roku 1351 

se stal biskupem olomo-

uckým a  po smrti Arnošta z  Pardubic 

(1364) zaujal jeho místo pražského ar-

cibiskupa. V roce 1365 získal od pape-

že pozlacený kříž a  červený klobouk, 

odznaky legátského úřadu. Stal se také 

poručníkem mladého kralevice Václa-

va, kterému byl politickým rádcem, ale 

i  vychovatelem. V  roce 1370 koruno-

val Václavovu manželku královnu Jo-

hanu Bavorskou a  o  dva roky později 

pokřtil císařova čtvrtého 

syna Karla († 1373). Posvě-

til řadu kostelů a  vystupo-

val v  případu Jana Milíče, 

vězněného za kázání, ve 

kterém označil Karla IV. za 

Antikrista. Kacířství Milíčo-

vi soud neprokázal, a  tak 

byl propuštěn. Takřka na 

konci svého pontifi kátu, bylo to ve 

svatovítské katedrále 15. 12. 1378, od-

sloužil zádušní mši na pohřbu Karla IV. 

O rok později mu osobně v Kutné Hoře 

předal kardinál Pileus kardinálský klo-

bouk. Po svém jmenování se vzdal ar-

cibiskupského úřadu ve prospěch své-

ho synovce Jana z Jenštejna. Poslední 

dny svého života strávil v ústraní, kde 

také roku 1380 umírá.  Zdena Kubátová

1410 
(605 let) 

staroměstský 

orloj v Praze

Mistr Jan (Hanuš), 

Mikuláš 

z Kadaně, 

Jan Ondřejův

1355 
(660 let) 

Karel IV. 

v Miláně 5. 1. 

korunován 

železnou 

lombardskou 

královskou 

korunou

1180 
(835 let) 

Soběslav II. 

* asi 1128 

† 29. 1. 1180 

český kníže

1. leden 1900 (115 let)

Začala platit korunová měna, 

která se stala jedinou zákon-

nou zemskou měnou. Poměr 

staré zlatky k nové koruně byl 

stanoven na 1 : 2. Jedna koruna 

se dělila na 100 haléřů. Staré 

zlatkové peníze byly postupně 

staženy. Korunové bankovky 

přišly do oběhu po roce 1900. 

1. leden 1930 (85 let)

Národní divadlo v Praze bylo 

zestátněno. Vládní návrh před-

ložený kulturnímu výboru se-

nátu Národního shromáždění, 

byl přijat ode všech stran bez 

rozdílu národní příslušnosti. Po 

zestátnění Národního divadla 

očekávala i některá další diva-

dla fi nanční pomoc od státu.

1. leden 1990 (25 let)

V Praze zemřel český hrdina 

Antonín Kalina. Za 2. světové 

války byl z politických důvo-

dů uvězněn v koncentračním 

táboře Buchenwald, odkud 

postupně zachránil přes 900 

židovských dětí. V roce 2012 mu 

byl „in memoriam“ udělen titul 

Spravedlivý mezi národy.

2. leden 1795 (220 let)

Císařským dekretem byl obno-

ven trest smrti, který byl pů-

vodně za vlády císaře Josefa II. 

zrušen. Trest smrti se vztahoval 

na velezradu, tajné spolčování, 

tisk a rozšiřování zakázaných 

knih. Zločincům mladším 20 let 

byl uložen pouze mírnější trest 

těžkého žaláře od 10 do 20 let. 

2. leden 1965 (50 let)

Československá televize odvysí-

lala první Večerníček. Proslulá 

znělka se známou postavičkou 

Večerníčka je nejstarší českou 

televizní znělkou. Výtvarníkem 

byl Radek Pilař a režisé-

rem Václav Bedřich. Prvním 

Večerníčkem byla pohádka 

O televizním strašidýlku.

Busta Václava Matěje Krameria 

(Gustav Zoula, 1899)

Výřez z Votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi 

(kolem 1370)

Erb Jana Očka z Vlašimi
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Dvakrát „střelil“ Eiffelovku (125 let) 

Rádoby slavný český podvodník Viktor Lustig (1890–1947) byl za svého života více než 
padesátkrát zatčen. Narodil se 4. ledna v Hostinném v rodině váženého obchodníka a starosty. 
Jeho současníci tvrdili, že byl okouzlujícím dítětem, stejně jako mužem dobré nálady 
s aristokratickým vystupováním. Plynně hovořil několika jazyky a skvěle odhadoval myšlení 
druhých. 

První světovou válku prožil zřejmě 

v USA, kde se mu podařilo prodat du-

plikátor bankovek, ve skutečnosti ne-

funkční dětskou hračku. Posléze přijel 

do Paříže, kde se pohyboval ve vybrané 

společnosti a živil se podvody při hraní 

bridže a pokeru. V květnu 1925 se do-

četl v novinách o nákladném provozu 

Eiff elovy věže, která postupně chátrala. 

V hlavě se mu zrodil geniální plán. Začal 

se vydávat za vysokého úředníka Minis-

terstva pošt a telegrafů a obchodníkům 

s kovovým šrotem v Hotelu de Crillon 

představil „tajný plán francouzské vlá-

dy“ na likvidaci věže. Podvod se mu 

podařil, a protože napálený podnikatel 

nepodal trestní oznámení, zahanben 

svou hloupostí, Viktor později prodal 

věž ještě jednou. Tentokrát byl ale po-

licií dopaden, avšak propuštěn. Podvedl 

i mafi ánského bosse Al Capona, ale i to 

mu prošlo. Ovšem v roce 1934 padla 

kosa na kámen. Byl zatčen FBI pro padě-

lání peněz. Přestože uprchl z vazby, byl 

dopaden, odsouzen ke 20 letům vězení 

v Alcatrazu, kde na zápal plic a částečné 

ochrnutí po mozkové mrtvici v březnu 

1947 umírá.

Tomáš Kašička fo
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Viadukt s mnoha prvenstvími (70 let)

Alois Negrelli – význačný konstruktér kamenných mostů 
určených pro železnici. Pro Čechy má nedocenitelný význam, 
protože řídil stavbu tzv. Negrelliho viaduktu, nejdůležitější 
součásti pražsko-drážďanské dráhy. 

Italský konstruktér, jenž byl za své 

zásluhy povýšen do šlechtického sta-

vu a  získal titul rytíře, řídil výstavbu 

viaduktu, který spojoval pražské Ma-

sarykovo nádraží přes ostrov Štvanici 

s  Bubny. Most se může pyšnit hned 

několika prvenstvími. Je to historic-

ky první železniční most přes Vltavu 

v  Praze. Zároveň také druhý nejstarší 

po Karlově mostě. Svojí délkou se řadí 

mezi naše nejdelší železniční mosty 

severně od Alp. Celkově je v  pořadí 

třetím nejdelším mostem v  České re-

publice. O  projektu na výstavbu Kar-

línského viaduktu se jednalo od roku 

1845, s  výstavbou se začalo na jaře 

1846, do provozu byl uveden v červnu 

roku 1850. Stavba byla původně svěře-

na českému technikovi Janu Pernero-

vi, ten však při tragické nehodě zemřel, 

takže vedením celého projektu byl po-

věřen Negrelli. Ve světovém měřítku se 

jednalo o  stavbu vskutku ojedinělou, 

v této době se po celém světě totiž sta-

věly mosty ze dřeva. O tom, že Negrelli 

si dal na své pražské stavbě opravdu 

záležet, svědčí fakt, že viadukt přežil 

dosud největší povodeň, kterou Praha 

zažila v roce 2002. Při této povodni se 

osvědčily zkušenosti z povodně v roce 

1945, která byla jen o něco málo niči-

vější. 

Marie Kulinkovská 

1600 
(415 let) 

Jan Špork 

* 6. 1. 1600 

† 6. 8. 1679 

gen. jezdectva 

habsburských 

vojsk

1645 
(370 let) 

gen. Lennart 

Torstenson 

vpadl s vojskem 

do Čech 

1785 
(230 let) 

Magdalena 

Dobromila 

Rettigová 

* 31. 1. 1785 

† 5. 8. 1845 

spisovatelka 

5. leden 1860 (155 let)

Ve Filadelfi i ve Spojených stá-

tech zemřel sv. Jan Nepomuk 

Neumann, český teolog a ka-

tolický misionář. Víra v Boha ho 

zavedla do USA, kde byl roku 

1852 jmenován 4. biskupem 

Filadelfi e. Zde také budo-

val kostely a katolické školy. 

Blahořečen byl v roce 1963 

a kanonizován v roce 1977.

6. leden 1830 (185 let)

V Herálci se narodil český malíř 

Adolf Kosárek. Maloval zejmé-

na romantickou českou krajinu. 

Inspiroval se díly svého před-

chůdce Antonína Mánesa. Jeho 

nejznámějšími malbami jsou 

Selská svatba či Česká krajina. 

Zemřel roku 1859 v pouhých 

29 letech na tuberkulózu. 

6. leden 1850 (165 let)

V Cerhonicích se narodil 

Ladislav Stroupežnický, 

dramaturg Národního divadla 

a zakladatel českého jevištního 

realismu. Mezi jeho nejznámější 

veselohry patří Zvíkovský rará-

šek a Naši furianti, ve kterých 

přinesl na jeviště realistický 

obraz soudobé české vesnice, 

rodných Cerhonic.

9. leden 1370 (645 let)

Karel IV. vydal ochranný zákaz 

dovozu cizích vín do Čech. 

Nařízení mělo chránit místní 

vinaře před konkurencí zahra-

ničních vín v souladu s hospo-

dářskými zájmy země. Právě za 

Karla IV. dosáhlo české vinařství 

největšího rozkvětu. 

10. leden 1920 (95 let)

Hlučínsko bylo připojeno 

k Československu na základě 

Versailleské mírové smlouvy 

jako součást Českého Slezska. 

Jedná se o historické území 

rozdělené mezi okresy Opava 

a Ostrava. Hlučínsko bylo 

v letech 1742–1920 součástí 

Pruska, mělo tedy odlišný spo-

lečenský a ekonomický vývoj.

6| www.kampocesku.cz  
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„Létadlo“ Cyklon (105 let)

Otcem myšlenky aerodynamického létadla, chcete-li řiditelného aerostatu, byl v našich zemích 
Ing. Gustav Victor Finger (30. 6. 1854 – 25. 3. 1919). Tento nadšený český letecký konstruktér 
a průkopník letectví také založil a postupně vybudoval letecké oddělení někdejšího Technického 
musea Království českého.

Absolvoval vyšší reál-

ku v Praze a poté studoval 

i  v  Německu. Po návratu 

pracoval v  několika praž-

ských strojírnách, před-

nášel a  psal do odbor-

ných časopisů i pro denní 

tisk. Roku 1892 začal uva-

žovat o  novém „létadle“ 

na principu válcové dutiny, do které 

by byla umístěna vrtule poháněná 

parním strojem. V roce 1893 navrhl Cy-

klon, letoun těžší vzduchu, poháněný 

v podstatě reaktivním pohonem. Poté 

co ale na Vinohradské třídě roku 1897 

potkal první benzinový automobil 

značky Benz, pochopil, že budoucnost 

létání není v  parních strojích, nýbrž 

v  benzinových moto-

rech. Potýkal se však 

s  nedostatkem fi nancí 

i  pochopení. Ve Francii 

sice získal 19. ledna 1910 

patent č. 408205, ale ra-

kouský patent mu byl 

zamítnut, protože prý ne-

přinášel nic nového. Plně 

funkční letadlo na Fingerově principu 

postavil až roku 1932 jistý Ital Luigi Sti-

pa. Finger tak jen tiše přihlížel prvnímu 

Blériotovu letadlu v Praze (1909) nebo 

letům Jana Kašpara a  Evžena Čiháka 

(1911). Snad také proto prohlásil: „Kdy-

by nebylo omezených názorů, mohli 

jsme dnes v  Paříži vystavovati český 

aeroplán.“ Jaromír Kohout

Od pohádek po boj proti fašismu (125 let)

Takový byl tvůrčí záběr jednoho z nejznámějších českých spisovatelů všech dob – Karla Čapka. 
Od jeho narození 9. ledna 1890 uplynulo již 125 let, mnohá jeho díla jsou však stále aktuální. 

Čapkovy nejslavnější romány 

a  dramata vám vyjmenuje každý žák 

druhého stupně, dokonce vám pora-

dí, že jsou dnes již volně ke stažení na 

stránkách Městské knihovny. Málokdo 

ale ví, že byl také nadaným fotogra-

fem. Často fotil své přátele a osobnosti 

z  řad umělců i  politiků. Jeho fotogra-

fi cká publikace o  štěněti Dášeňce vy-

šla v  několika desítkách vydání. Další 

Čapkovou zálibou bylo cestování. Prv-

ní zahraniční zkušenosti získal již při 

svých studiích fi lozofi e na univerzitách 

v  Berlíně a  Paříži. Jako člen PEN klu-

bu se účastnil mnoha mezinárodních 

konferencí. Nelenil však ani při svých 

soukromých cestách s  manželkou Ol-

gou Scheinpfl ugovou. Výsledkem jeho 

neutuchajícího zájmu o cizí kultury je 

celá řada cestopisů a  také sbírka 462 

desek etnické hudby, později věnova-

ná Náprstkovu muzeu. V době hrozící 

nacistické okupace se Čapek svými 

činy i  literárním dílem snažil přede-

vším obhajovat myšlenky demokra-

cie a  lidských práv. To samozřejmě 

nezůstalo bez odezvy, a  kdyby v  pro-

sinci 1938 nepodlehl nemoci, jistě by 

skončil v  nacistickém koncentračním 

táboře jako jeho bratr Josef. Celkem 

sedmkrát byl nominován na Nobelovu 

cenu za literaturu. Udělena mu neby-

la hlavně z politických důvodů, neboť 

švédský ocelářský průmysl byl závislý 

na odbytu do Německa.

  Jana Stránská

T. G. Masaryk a K. Čapek byli dobří přátelé
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1815–1817
(200 let)

parní vůz

(František 

Brunich 

i Josef Božek)

1875 
(140 let) 

Terezie Brzková 

* 11. 1. 1875 

† 19. 11. 1966 

česká herečka

1885 
(130 let) 

Hanuš 

Ringhoff er 

* 3. 1. 1885 

† prosinec 1946 

průmyslník 

10. leden 1945 (70 let)

Při havárii letadla zahynul Jan 

Vella, československý stíhací pi-

lot a pilot britského Královského 

letectva (RAF). Za okupace se zú-

častnil domácího odboje, poté 

emigroval do Velké Británie, kde 

se stal pilotem RAF. Dne 26. led-

na 1945 mu bylo posmrtně 

uděleno vyznamenání Záslužný 

letecký kříž.

10. leden 1985 (30 let)

V Praze zemřel Beno Blachut, 

český pěvec a člen Opery 

Národního divadla. Byl drži-

telem čestného titulu Laureát 

státní ceny a Národní umělec. 

V roce 1938 ztvárnil Jeníka ve 

Smetanově Prodané nevěstě 

v Českém divadle v Olomouci. 

Od roku 1941 byl členem Opery 

Národního divadla.

11. leden 1510 (505 let)

V Praze se konala korunova-

ce Ludvíka Jagellonského, 

syna krále Vladislava. Ludvík 

se stal králem již jako tříletý. 

V době sporů mezi městskými 

a panskými stavy je Vladislav 

ujistil, že vedlejší země Koruny 

(Morava, Lužice a Slezsko) 

zůstávají i nadále součástí 

Českého království.

 

11. leden 1925 (90 let)

Ve Velké Bíteši se narodil 

Roman Hemala, český divadel-

ní herec. Studoval herectví na 

Státní konzervatoři v Brně. Po 

jeho absolvování získal angaž-

má v Divadle S. K. Neumanna 

v Praze. Poté se vrátil do Brna, 

kde v letech 1952–59 působil 

v Městském oblastním divadle.

12. leden 1895 (120 let)

V Doubravicích u Litovle se na-

rodila Anežka Hodinová-

-Spurná, československá ko-

munistická politička. Roku 1921 

se stala členkou KSČ, v jejíchž 

organizacích zastávala řadu ve-

doucích funkcí. V 50. letech byla 

předsedkyní Výboru českoslo-

venských žen a prosovětského 

mírového hnutí. 

K. Čapek s manželkou Olgou

7www.kampocesku.cz | 
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Jan Slavíček (115 let)

V lednu roku 1900 se narodil 
pokračovatel malířského rodu 
Slavíčků Jan, bratr režiséra a střihače 
Jiřího Slavíčka a jeden ze tří potomků 
českého malíře Antonína Slavíčka. 
Jeho život i tvorbu poznamenala 
nemoc a následná tragická smrt jeho 
otce. 

Ve svých obrazech – v  zátiší, krajinomalbě 

i  pražských pohledech – vycházel z  otcových 

děl. Velmi ho ovlivnil také matčin druhý sňatek 

a nevlastní otec Herbert Masaryk, syn pozdějšího 

československého prezidenta. Jan Slavíček stu-

doval na Akademii výtvarných umění u prof. Jana 

Preislera, Vratislava Nechleby, Maxe Švabinského 

a  Otakara Nejedlého. Od roku 1922 byl členem 

Spolku výtvarných umělců Mánes. Podnikl řadu 

studijních cest do Francie, na Korsiku, do Itálie, 

Španělska, Anglie, Řecka, SSSR a Jugoslávie. V ra-

ném dětství s celou rodinou pobýval na různých 

místech naší vlasti, např. v Kameničkách u Hlin-

ska nebo v Rybné v Orlických horách. Tato místa 

si oblíbil a motivy z nich si později vybíral pro svou krajinářskou tvorbu. 

Od roku 1937 až do své smrti v roce 1970 bydlel v zadním traktu Hrzán-

ského paláce na Loretánském náměstí. Odtud také pozoroval a maloval 

své slavné pohledy na Prahu. 

Jana Siglová

Generál Karel Kutlvašr (120 let)

Dovolte mi připomenout v tyto dny narození donedávna takřka 
zapomenutého legionáře a spoluiniciátora Pražského povstání 
v květnu 1945. Je jím rodák z Michalovic u Německého, dnes 
Havlíčkova Brodu, brigádní generál Karel Kutlvašr 
(27. 1. 1895 – 2. 10. 1961). 

Narodil se v  rodině rolníka Josefa 

Kutlvašra a  Marie Magdalény Fikaro-

vé. Po smrti otce (1899) se maminka 

sama starala o statek i šest dětí. Obec-

nou školu navštěvoval v Michalovicích 

a díky dobrému prospěchu absolvoval 

dále měšťanskou i  obchodní školu 

v  Německém Brodě. Poté nastoupil 

u fi rmy Jenč v Humpolci, odkud v roce 

1913 odešel do ruského Kyjeva, do to-

várny Vielwert a Dědina. Ale už v srpnu 

1914 se přihlásil do České družiny, jed-

notky budoucích českoslov. legií. Coby 

rozvědčík se účastnil všech význam-

ných bitev. Za hrdinství byl mnohokrát 

vyznamenán. U  Zborova byl v  hod-

nosti podporučíka velitelem 4. roty, 

poté byl povýšen na velitele praporu 

a po smrti plk. Ševce se stal velitelem 

1. pluku. Cestu z Ruska domů absolvo-

val po sibiřské magistrále do Vladivos-

toku a dále přes Hongkong, Singapur, 

Suez a Terst doputoval 2. února 1920 

do Prahy. Ve 33 letech byl povýšen do 

hodnosti brigádního generála a  velel 

pluku armádního sboru až do němec-

ké okupace 1939. Za okupace půso-

bil v  Obraně národa a  za Pražského 

povstání se stal postupně velitelem 

povstalců, který s  generálem Rudol-

fem Toussaintem dojednal odchod 

německých vojsk z Prahy. Po válce pů-

sobil ve vysokých vojenských funkcích 

v Plzni a Brně, ale po roce 1948 byl ve 

zinscenovaném procesu obviněn z ve-

lezrady. Následně byl zbaven občan-

ských práv, degradován a  odsouzen 

k  doživotnímu žaláři. V  roce 1960 byl 

propuštěn, ale vrátil se s podlomeným 

zdravím. Pracoval jako hlídač či vrátný. 

Zemřel náhle 2. října 1961. Později sice 

soud zrušil jeho absurdní obvinění, ale 

plné rehabilitace se mu dostalo až po 

listopadu 1989.  Alois Rula

1895 
(120 let) 

elektromobil 

František Křižík

1910 
(105 let) 

Antonín 

Slavíček 

* 16. 5. 1870 

† 1. 2. 1910 

malíř

1915 
(100 let) 

Adolf Opálka 

* 4. 1. 1915 

† 18. 6. 1942 

velitel operace 

Out Distance

13. leden 845 (1170 let)

Podle Fuldských letopisů bylo 

na dvoře Ludvíka Němce ve 

městě Řezně pokřtěno 14 

bohemanských vévodů. Tento 

čin měl pravděpodobně zabrá-

nit očekávané válce s Ludvíkem 

Němcem. Předpokládá se, že 

křest byl spojen s určitou doho-

dou, jíž „Čechové“ znovu uznali 

závislost na Východofranské říši.

15. leden 1920 (95 let)

Z Vladivostoku do ČSR byl 

vypraven první transport čes-

koslovenských legií. Evakuace 

bojových útvarů českoslo-

venského vojska na Rusi do 

vlasti začala již v prosinci 1919 

několika transporty invalidů. 

Poslední loď vyplula 2. září 

1920, evakuace byla ukončena 

do konce prosince.

15. leden 1940 (75 let)

Ve francouzském městě Agde 

vznikly první dvě pěší divize 

československé armády. Na 

základě podepsání českoslo-

vensko-francouzské dohody 

o obnovení armády byl z nově 

odvedených mužů vojenské 

jednotky nejdříve zformován 

1. pěší pluk, o den později také 

1. čs. divize.

15. leden 1945 (70 let)

Pět dělostřeleckých pluků 

1. čs. armádního sboru se po-

dílelo na útočné operaci proti 

německým vojskům v bitvě 

u polského města Jasla. Na 

počest tohoto nejúspěšnějšího 

dělostřeleckého bojového vy-

stoupení čs. armády byl 15. le-

den ustanoven Dnem českoslo-

venského dělostřelectva.

15. leden 1990 (25 let)

V Praze zemřel František 

Douda, první československý 

světový rekordman ve vrhu 

koulí. V roce 1931 poprvé 

vytvořil světový rekord. Roku 

1932 svůj rekord ještě zlepšil na 

16,20 m a tato vzdálenost byla 

v Československu pokořena až 

v roce 1951 Jiřím Skoblou. 

8| www.kampocesku.cz  
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Evoluční návrat kupředu (110 let)

Když se 11. února 1905 narodil v Kopřivnici manželům Burianovým druhý syn Zdeněk, kdo by si 
byl pomyslel, kým bude. Celým jménem Zdeněk Michael František Burian se stal známým českým 
malířem, ilustrátorem, ale také velkým obdivovatelem paleontologických rekonstrukcí pravěkých 
zvířat a prehistorických krajin.

Jeho výtvarný talent jej dostal ze 

základní školy rovnou do druhého 

ročníku Akademie výtvarných umění. 

Čas strávený studiem ale vnímal neli-

bě, a proto zvolil rychlejší cestu k tomu 

stát se ilustrátorem. Zanedlouho se 

jeho první ilustrace objevily v knihách 

Eduarda Štorcha, Jaroslava Foglara, 

Karla Maye a  Julese Vernea. Zdeněk 

v  rámci zdokonalo-

vání techniky vytvo-

řil na 10 000 ilustrací, 

obálek a  stovky děl 

od rozměrných ole-

jomaleb až po malé 

kresbičky v  památ-

níčku. Mezinárodního 

uznání se mu dostalo 

také v  oblasti pale-

ontologie, za rekon-

strukce vymřelých 

zvířat a  rostlin, kte-

rým se věnoval spo-

lu s  paleontologem 

Josefem Augustou. Jistě si vzpomínáte 

na školní obrazy dinosaurů, mamutů 

a pravěkých lovců. Po smrti Augusty 

spolupracoval s  pa-

leontologem Špina-

rem nebo zoologem 

Mazákem. Přesto byl 

Burian opomíjeným 

umělcem. Posledním 

jeho velkým dílem 

byl soubor pláten pro 

Zoo Dvůr Králové nad 

Labem, který ale ne-

dokončil. Posmrtně 

byl soubor doplněn 

o  Zdeňkovy práce 

malované pro Ko-

menium. Uznávaný 

ilustrátor pravěku Zdeněk Burian ode-

šel na svou poslední cestu do pravěku 

1. července 1981. Lucie Sládková

Smutný klaun (110 let)

Jan Werich patří bezesporu k našim nejváženějším divadelním i fi lmovým legendám 
a letos by oslavil 110. narozeniny. Spolu s Jiřím Voskovcem byli významnými představiteli 
meziválečné divadelní avantgardy. Navíc se sám proslavil jako vynikající spisovatel a autor 
nezapomenutelných pohádek. 

Jan, celým jménem Jan Křtitel 

František Serafínský, se narodil 6. úno-

ra 1905 v  Praze. V  roce 1926 vytvořili 

s  Jiřím Voskovcem hereckou dvojici 

a  hned jejich první hra Vest pocket 

revue zaznamenala nebývalý úspěch. 

Jan byl na plakátech uveden jako 

J. W. Rich (anglicky rich = bohatý), což 

zavdalo později příčinu k  domněn-

kám, že Werich byl jeho umělecký 

pseudonym. V  letech 1927–1938 se 

s Voskovcem stali hlavními postavami 

Osvobozeného divadla a přes noc ido-

ly mládeže. Jan se v  roce 1929 oženil 

s  návrhářkou divadelních kostýmů 

Zdeňkou Houskovou. Jejich jediná 

dcera Jana (1935–1981) byla také he-

rečka, ale i překladatelka.

Druhou světovou válku strávi-

li V+W v  emigraci v  USA, kam se po 

únoru 1948 Voskovec vrátil. V  letech 

1956–1961 vytvořil Werich v  Divadle 

ABC novou dvojici s  Miroslavem Hor-

níčkem, ale v  „nových poměrech“ se 

mu žilo i tvořilo těžce. 

Ke konci života navíc prožil hořké 

zklamání a zradu, kdy se jeho dlouho-

letý přítel a  kolega Horníček rozhodl 

sám vydat po republice se zbrusu no-

vým pořadem o  Osvobozeném diva-

dle a vydělávat. Smutné na všem bylo, 

že se to Jan dozvěděl od cizích lidí. Prý 

pak napsal Horníčkovi roztrpčený do-

pis. Zanedlouho poté, 31. října 1980, 

Jan Werich umírá. Z  rodiny Horníčko-

vých přišla na jeho pohřeb jen paní 

Běla. 

Přestože byl Jan Werich neustále 

trnem v  oku tehdejším mocipánům, 

zařadil se k  největším českým herec-

kým osobnostem 20. století.  -mak-

1920 
(95 let) 

Ústavní listina 

Československé 

republiky 

vydána 29. 2.

1920 
(95 let)

Robert Vrchota 

* 13. 1. 1920 

† 25. 4. 1993

herec

1930
(85 let) 

Ema Destinová

* 26. února 1878

† 28. 1. 1930 

operní pěvkyně, 

vl. jménem Emilie 

Pavlína Věnceslava 

Kittlová

16. leden 1920 (95 let)

Za účasti 32 zakládajících zemí 

se konalo inaugurační shro-

máždění Společnosti národů 

v Ženevě. Československo 

v čele s předsedou Edvardem 

Benešem bylo jedním ze zaklá-

dajících členů. Důraz byl kladen 

na politiku bezpečnostního 

systému ve střední Evropě.

21. leden 1930 (85 let)

Na křižovatce Václavského ná-

městí s Jindřišskou a Vodičkovou 

ulicí byl zprovozněn první 

světelný semafor v Praze. 

Právě střed Václavského náměstí 

byl v té době nejzatíženějším 

dopravním úsekem metro-

pole. Osazení frekventované 

komunikace semafory souviselo 

s rekonstrukcí vozovky.

1. únor 1990 (25 let)

Ministr vnitra ČSSR Richard 

Sacher nechal zrušit Státní bez-

pečnost (StB). StB se utvářela 

postupně po 2. sv. válce vlivem 

sílícího vedení komunistické 

strany. Pojem Státní bezpečnost 

původně označoval policejní 

složku zřízenou za účelem shro-

mažďování informací o skuteč-

nostech ohrožujících stát. 

6. únor 1895 (120 let)

V Praze se narodil Ferdinand 

Peroutka, český esejista 

a politický žurnalista. Pracoval 

jako redaktor deníku Tribuna, 

později jako redaktor týdeníku 

Přítomnost a deníku Lidové 

noviny. V roce 1950 odešel do 

New Yorku, kde se stal ředite-

lem československého vysílání 

Svobodné Evropy.

6. únor 1920 (95 let)

Byl vydán zákon o vytvoření 

tzv. Velké Prahy. Hlavní město 

Praha se tak stalo velkoměstem 

zahrnující 38 okolních obcí, 

z nichž jen některé byly městy 

s plně rozvinutou infrastruk-

turou. Na tvorbě plánu se 

podílela celá řada nadaných 

architektů, urbanistů, techniků 

či národohospodářů.

Pamětní deska Zdeňka Buriana

Ilustrace ke knize Robinson Crusoe 
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Malíř svého lidu (75 let)

V 90. letech 19. století se na scéně českého výtvarného života 
objevil malíř Joža Uprka, který byl bytostně spjat se svým 
rodným Slováckem. V jeho tvorbě se mu tento kraj stal i trvalým 
a nevyčerpatelným zdrojem inspirace.

Znal důvěrně zdejší přírodu i kraji-

nu, život lidí, jejich práci, radosti i strasti, 

ale také tradice, zvyky, slavnosti, písně 

a lidové kroje Slovácka. Ve svém díle 

se nechal inspirovat také atmosférou 

lidového prostředí blízkého Slovenska. 

Myšlenka stát se „malířem svého lidu“ 

pramenila bezprostředně z  Uprkova 

původu. Jeho umění bylo od samého 

počátku zaměřeno výhradně na zob-

razování života, který měl tehdy ve slo-

váckých vesnicích ještě všechny rysy 

původního folkloru. Mezi jeho nejzná-

mější díla patří Jízda králů ve Vlčnově, 

Pouť u svatého Antonínka, Mariánská 

píseň nebo Dušičky. Za svého života 

se dočkal několika souborných výstav 

v Praze, Brně a Hodoníně. Spoluzaložil 

Klub přátel umění v Brně a patřil k za-

kladatelům a stal se i vůdčí osobností 

Sdružení výtvarných umělců morav-

ských. Joža Uprka zemřel 12. ledna 1940 

v Hroznové Lhotě. 

Martina Jurová

Jízda králů

Vlčnovjanka

Nálet na Prahu 1945 (70 let)

Americké letectvo podniklo koncem války celkem tři nálety na Prahu. První 15. 11. 1944, kdy dva 
letouny zaútočily na městskou elektrárnu v Holešovicích. Druhý 14. 2. 1945 a třetí 25. 3. 1945 
na strategické cíle v Libni, Kbelích a Vysočanech, kdy zemřelo 235 a zraněno bylo 417 osob 
a zasaženo bylo 527 objektů. Náletem s nejtragičtějšími následky pro civilní obyvatelstvo byl 
druhý únorový nálet, při kterém zahynulo 701 osob a 1 184 bylo zraněno. 

Časté letecké poplachy přestáva-

li brát Pražané vážně. Navíc věřili, že 

Praze jako českému městu skutečné 

nebezpečí nehrozí. Byl to krutý omyl, 

jak se ostatně měli přesvědčit. Snad 

díky chybě v navigaci, snad z přímého 

rozkazu zaútočili Američané 14. února 

1945 (v rámci bombardování Drážďan 

13.–15. 2.) také na Prahu. Celkem 62 

amerických bombardérů B-17, každý 

nesl šestnáct bomb (227 kg), odstar-

tovalo ze základny v  anglickém Nut-

hampsteadu. Na obydlené části Prahy 

bylo svrženo během tří minut celkem 

250 bomb (58 tun) a  přímo zasaženy 

byly Radlice, Vyšehrad, Zlíchov, Karlo-

vo náměstí, Nusle, Vinohrady, Vršovi-

ce a Pankrác. Zničeno bylo 183 domů 

a historických objektů a dalších asi 200 

domů bylo více či méně poškozeno 

(Emauzy, Faustův dům, vinohradská 

synagoga apod.). Dalších 67 bomb 

nezasáhlo žádné cíle a  nálet sám ne-

zničil nic, co by využívali okupanti. Na-

opak bez střechy nad hlavou se ocitlo 

11  000 Pražanů a  k  ničivosti náletu 

přispěl fakt, že den před náletem byl 

z Prahy odeslán městský hasičský sbor 

na hašení hořících Drážďan. Američa-

né opakovaně vyjádřili politování nad 

tímto útokem, přesto není dodnes jas-

né, zda byl proveden nálet na  přímý 

rozkaz velení, či šlo o omyl v navigaci. 

Josef Grof

1935 
(80 let) 

jeskyně Balcarka 

Moravský kras, 

Galerie 

a Přírodní chodba

1945 
(70 let) 

Karel Poláček 

* 22. 3. 1892 

† 21. 1. 1945 

spisovatel, 

humorista, 

novinář a fi lmový 

scenárista 

1945 
(70 let) 

Vít Nejedlý 

* 22. 6. 1912 

† 2. 1. 1945 

syn Zdeňka 

Nejedlého

11. únor 1955 (60 let)

Československá televize od-

vysílala první přímý televizní 

sportovní přenos. Jednalo se 

o zápas v ledním hokeji mezi tý-

mem Prahy a švédským klubem 

IF Leksand, který se odehrál 

na pražském zimním stadionu. 

Díky nadšeným ohlasům diváků 

se nakonec odvysílal celý zápas.

11. únor 2005 (10 let)

V Praze zemřela česká he-

rečka Bohumila Myslíková. 

Vystudovala herectví na JAMU 

v Brně. Brzy přešla do Prahy 

jako členka hereckého souboru 

Čs. fi lmu a Filmového studia 

Barrandov. Svou první fi lmovou 

roli ztvárnila ve fi lmu s Vlastou 

Burianem Nejlepší člověk. 

12. únor 1835 (180 let)

Kníže Oettingen-Wallerstein zří-

dil ve Zbraslavi první nedělní 

řemeslnickou školu v Čechách. 

Neměla sice charakteristické 

znaky dnešní školy, ale osvědči-

la se, a proto byly v příštím roce 

založeny podobné školy také na 

Křivoklátě a v Krásné Lípě.

15. únor 1925 (90 let)

V Praze bylo 38 spisovateli 

založeno České centrum PEN 

klubu. Jeho vznik inicioval 

Karel Čapek, který byl 7 let jeho 

předsedou. V současné době 

existuje 145 center ve 104 

zemích, které sdružují 20 tisíc 

tvůrců usilujících o svobodu 

vyjadřování, svobodu slova 

a svobodný život člověka.

20. únor 1790 (225 let)

Ve Vídni zemřel císař habs-

burské monarchie Josef II. Do 

dějin se zapsal svými osvícen-

skými reformami z roku 1781, 

zejména zrušením cenzury, 

nevolnictví a tolerančním pa-

tentem, který zajistil občanskou 

a náboženskou rovnoprávnost. 

Díky nim si získal sympatie čes-

kého lidu. 

10| www.kampocesku.cz  
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Otec a syn Medkové (125 a 15 let)

Je až příslovečným, že narození brigádního generála a spisovatele Rudolfa Medka stejně jako 
úmrtí jeho syna, muzikologa a novináře Ivana Medka, si připomeneme v lednu. Oba se totiž 
přinejmenším významně zapsali do našich dějin. 

Rudolf Medek se narodil 8. 1. 1890 

v Hradci Králové, vystudoval učitelský 

ústav a poté učil na venkovských ško-

lách. Během 1. světové války byl hned 

v roce 1914 povolán do rakousko-uher-

ské armády. Absolvoval kurz pro záložní 

důstojníky, ale po nasazení na ruskou 

frontu zběhl a vstoupil do čs. legií. Tady 

působil jako dopisovatel a  také jako 

vojenský diplomat při vyjednáváních 

s Rudou armádou a spojenci. Zúčast-

nil se bitvy u Zborova a po návratu do 

vlasti byl povýšen na plukovníka. V roce 

1919 mu britský král udělil Řád za vyni-

kající službu a Francie Řád čestné legie 

(obě vyznamenání však po „Mnichovu“ 

vrátil). Od roku 1920 pracoval v Památ-

níku odboje, který byl přejmenován na 

Památník osvobození, a jako ředitel zde 

působil až do roku 1939. Za své záslu-

hy byl povýšen na generála. Věnoval se 

také spisovatelské práci a psal i básně. 

Zemřel v roce 1940 na zánět pobřišnice. 

Jeho starší syn Ivan Medek je české 

veřejnosti znám jako dopisovatel Hlasu 

Ameriky, kde se hlásil svým příznačným 

„Ivan Medek – Hlas Ameriky – Vídeň“. 

Spolupracoval také se stanicemi Svo-

bodná Evropa, BBC, Radio Vatikán a dal-

šími. Po revoluci byl poradcem České 

filharmonie, kancléřem prezidenta 

Václava Havla. Zemřel 6. 1. 2010 a  je 

pochován na Břevnovském hřbitově.

Alice Braborcová

Provizorní vůz (60 let)

Padesátá léta pro automobilový průmysl znamenala desetiletí plné změn a novinek. Počátkem 
roku 1955 se začal sériově vyrábět nový model automobilu Škoda 440, kterému se neřeklo jinak 
než Spartak. 

Dvoudveřový vůz se od začátku 

vyráběl s  tím, že se jedná o  provizor-

ní vůz, než se začne v Mladé Boleslavi 

vyrábět zcela nový „lidový“ vůz. Provi-

zorium vydrželo celých deset let až do 

doby, než vznikl v roce 1964 typ Škoda 

1000 MB. První kus nulté série Sparta-

ku se představil veřejnosti 1. května 

1954. Během pěti let vzniklo 86  000 

všech verzí tohoto slavného automo-

bilu. Éra Spartaků skončila v roce 1959, 

kdy byl nahrazen Škodou Octavií. Kon-

strukčně škodovka vycházela ze svých 

předchůdců, kdy bylo použito až 80 % 

dílů ze starších modelů. Škoda 440, 

lidově nazývaná Spartak, nese ozna-

čení počtu válců (4) a  výkonu v  koň-

ských silách (40). Jeden čas se dokon-

ce koketovalo s  myšlenkou, že by se 

Škoda 440 mohla označovat jako Rival 

nebo Orlík. Prototyp s označením Orlík 

se dokonce předvedl návštěvníkům na 

výstavě v Bruselu. Vžitý název Spartak 

továrna přestala používat zřejmě pro-

to, aby nedošlo k jeho záměně s nizo-

zemskými motocykly Sparta. Lidé si na 

jeho název ale natolik zvykli, že mu tak 

říkali i nadále. Otázkou zůstává, kde se 

slavný pražský fotbalový klub inspiro-

val při vymýšlení svého názvu… 

-mat-

1975 
(40 let)

OD Kotva 

v Praze otevřen 

10. 2. jako první 

v tehdejší ČSSR 

1995 
(20 let)

Josef Kemr 

* 20. 6. 1922 

† 15. 1. 1995 

herec

2005 
(10 let)

CHKO Český les 

vyhlášena 12. 1. 

na rozloze 

470 km²

21. únor 1420 (594 let)

Jihočeští husité dobyli 

Sezimovo Ústí, kde chtěli vy-

budovat opevněnou základnu. 

Protože však město nemělo 

výhodnou strategickou polohu, 

obsadili strmý ostroh nad sou-

tokem Lužnice a Tismenického 

potoka se zbytky někdejší osa-

dy zvané  Hradiště. Právě zde 

vzniklo husitské město Tábor. 

22. únor 1795 (220 let)

František I. vydal nový zákon 

o cenzuře, který zrušil mnoho 

liberálních zvyklostí zavede-

ných Josefem II. Každý autor 

musel odevzdat dva exempláře 

svého rukopisu cenzorovi ke 

schválení. Bylo zakázáno veřej-

ně vystavovat literární časopisy, 

což vedlo ke zrušení městských 

čítáren.

26. únor 1990 (25 let)

V Moskvě byla uzavřena do-

hoda mezi vládami ČSSR 

a SSSR o odchodu sovětských 

vojsk z Československa. Za 

Československo ji podepsal 

federální ministr zahraničních 

věcí Jiří Dientsbier a za Sovětský 

svaz ministr zahraničních věcí 

SSSR Eduard Ševarnadze.

27. únor 1930 (85 let)

V pražském kině Alfa se usku-

tečnila slavnostní premiéra 

prvního českého hraného zvu-

kového fi lmu Tonka Šibenice. 

Melodramatický snímek vy-

právějící o prostitutce s dob-

rým srdcem vznikl na motivy 

povídky Egona E. Kische. Film 

byl původně němý, až později 

byl dodatečně ozvučen.

Únor 1970 (45 let)

Byly zahájeny prověrky v KSČ. 

Do října 1970 prošlo prověrka-

mi 1 508 326 členů KSČ, z nichž 

bylo 67 147 vyloučeno, 259 670 

komunistům bylo členství 

zrušeno. Počet členů KSČ se 

na konci roku 1970 ustálil na 

1 217 246, ve srovnání s rokem 

1968 klesl početní stav strany 

o 28 %.

Rudolf Medek

 Ivan Medek
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Hlavní město Praha
Vážení návštěvníci Prahy, i letos si vás dovoluji pozvat 
k návštěvě jednoho z nejkrásnějších míst na světě – metropole 
České republiky, které jeho obyvatelé i obdivovatelé přezdívají 
Matka měst. 

Praha letos získala titul 

Evropské hlavní město spor-

tu 2016 za systémovou práci 

v oblasti sportu a za význam-

nou podporu mezinárod-

ních i veřejných sportovních 

akcí na svém území. A hned 

v  roce 2015 dokáže, že to 

nebyla náhoda. Do Prahy se 

totiž opět sjedou ti nejlepší 

sportovci z celého světa, a to 

hned na několik vrcholných 

akcí. 

Hlavní sportovní udá-

lostí roku 2015 bude bezpo-

chyby květnové mistrovství 

světa v  ledním hokeji, které 

bude sledovat celý český hokejový národ. Dočka-

jí se ale i milovníci fotbalu. Česká republika bude 

v příštím roce hostitelem mistrovství Evropy hráčů 

do 21 let a  přímo v  Praze se na dvou stadionech 

odehraje nespočet atraktivních zápasů včetně 

toho fi nálového. Po dlouhých 37 letech se k nám 

navíc vrací také elitní atletic-

ká akce. Už v  březnu bude 

zaplněná O
2
 aréna sledovat 

halové mistrovství Evropy. 

Jako už tradičně chys-

tá Praha mnoho aktivit pro 

sportovní nadšence a  ama-

téry. Opět se bude konat 

série běžeckých závodů po-

řádaných v  rámci Pražského 

mezinárodního maratonu 

a  všichni, kteří nebudou 

chtít trávit vánoční svátky 

jen u  televize a  cukroví, si 

budou moci užít pohyb díky 

akci Týden sportu zdarma.

Ovšem nejen sportem 

živ je člověk, a  tak se v  Praze opět odehraje řada 

kulturních akcí, namátkou bych ráda zmínila na-

příklad 70. ročník hudebního festivalu Pražské jaro 

nebo další hudební festival Prague Proms. 

Navštivte Prahu i v roce 2015, těšíme se na vás!

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy

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
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Své odpovědi nám posílejte do 15. 2. 2015 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

Součástí Židovské čtvrti v Třebíči je židovský 
hřbitov, který je obehnaný mohutnou kamen-
nou zdí a patří k největším toho druhu u nás. 
Kolik náhrobků se v něm nachází?

a) 2 000     b) 3 000     c) 5 000 ?

?      ?      ?

Prahou turistickou
To je cyklus pravidelných procházek po 
pražských památkách, parcích a dalších 
zajímavých místech. Pro účast na akci 
stačí přijít v uvedený čas na start, 
zaplatit startovné 20 Kč (děti do 15 let 
5 Kč) a vyrazit na výlet. 

akce leden 2015

10. 1. Večerní Prahou

start:  Ústředí Klubu českých turistů (Pra-

ha 1, Revoluční 8a), 16.30–17.30 hod.

trasa 9,5 km:  Staré město – Letná – Pražský hrad – 

Petřín – Strahov

cíl:  Břevnov, 18–20 hod.

24. 1. Courání Prahou

start:  Zbraslav (zastávka BUS Zbraslavské 

náměstí), 9.30–11.00 hod.

trasa 16 km:  Jíloviště – Kopanina – Cukrák – 

Lipany – Pod Kyjovem – Peluněk

cíl:  Zbraslav (restaurace U Přístavu), 

11–17 hod.

31. 1. Z Čakovic do Letňan přes Ctěnice

start:  Čakovický zámek (BUS 195, 365), 

9.30–11.00 hod.

trasa 10 km:  Miškovice – Ctěnice – Kbely – 

lesopark Letňany

cíl:  Obchodní centrum Letňany, 

11–13 hod.

Více informací na: 
www.prahouturistickou.cz

Královská kanonie premonstrátů na Strahově 

byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem 

Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II. Během 

husitských válek byl klášter opuštěn. Dnešní barok-

ní podobu získal v 2. polovině 17. a v 18. století. 

Nashromážděné knihy nalezly v  17. století 

útočiš tě v nově vybudovaném sálu, který se dnes 

nazývá Teologický. Na konci 18. století byl vysta-

ven hlavní klenutý sál historické knihovny, jenž byl 

nazván Filosofi cký. Roku 1950 byl klášter uzavřen 

a řeholníci deportováni do sběrných táborů. V letech 

1992–1993 byl Strahovský klášter obnoven a ná-

sledně opraven. Především Filosofi cký sál prošel 

nákladnou rekonstrukcí, jež trvala jeden a půl roku. 

Strahovská knihovna je jednou z  nejcenněj-

ších historických knihoven u  nás. Uchovává přes 

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

prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech, 

ale i v přilehlých depozitářích. 

Strahovský klášter 
Strahovské nádvoří 1/132, 118 00, Praha 1
tel.: +420 233 107 718
www.strahovskyklaster.cz

Strahovský klášter
Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách 
a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek naší země. 
Jeho součástí je proslulá Straho vská knihovna a obrazárna. 
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Navštivte náš kraj 
Vážení, rád bych vás srdečně pozval 
na návštěvu Středočeského kraje. 
Jsem přesvědčen, že si každý z vás, ať 
už milovník kultury, historie, turistiky 
či sportu, vybere z pestré nabídky 
aktivit a stráví v našem kraji mnoho 
příjemných chvil a nezapomenutelných 
zážitků.

Středočeský kraj 

má bohatou kulturní 

tradici s  množstvím 

cenných historických 

památek, muzeí, gale-

rií, knihoven, divadel, 

kin a dalších kulturních 

zařízení. Širokou na-

bídku doplňují tradič-

ní a  oblíbené kulturní 

a společenské akce jako Muzejní noc, Mezinárodní 

den muzeí, Dny evropského dědictví, Den Stře-

dočeského kraje a další. Jednou z nejdůležitějších 

památek kraje je jezuitská kolej v Kutné Hoře, kde 

jsme dokončili rekonstrukci celého areálu. Díky 

citlivé práci projektantů a  architektů vhodně na-

vázala na odkaz italského architekta  Giovanniho 

Domenica Orsiho. Barokní jezuitská kolej, ve které 

sídlí Galerie Středočeského kraje, je zapsaná v Se-

znamu památek UNESCO.

V roce 2015 se po rekonstrukci 

otevře Veigertovský dům, hlavní 

budova Regionálního muzea v Kolí-

ně. Rozlehlý měšťanský dům z dru-

hé poloviny 13. století dnes nabízí 

návštěvníkům informační servis ne-

jen o vlastní památce, ale i dalších turistických cí-

lech v regionu. Můžeme se také pyšnit opraveným 

zámkem v Roztokách u Prahy, kde jsme vybudovali 

stálé expozice a informační centrum.

Historické památky na území kraje sahají dale-

ko do předslovanských dob, jak se o  tom mohou 

návštěvníci přesvědčit na keltských opidech. Poz-

dější dobu připomínají hrady i hradní zříceniny až 

po královské hrady Karlštejn či Křivoklát. Také mno-

há města si uchovala svůj středověký ráz a  prá-

vem jsou zahrnována mezi nejcennější památky 

světového kulturního dědictví. Pro cykloturisty se 

v kraji rozrostla síť cyklostezek. Nově jsme otevřeli 

například cyklostezky Praha – Hostivice – Kyšice či 

Rakovník – Pavlíkov. Turisté jistě uvítají i  pět no-

vých železničních zastávek. Milovníkům pohybu 

můžeme také nabídnout golfová hřiště, lyžařská 

střediska, přírodní koupaliště, řeky pro výlety na 

lodi nebo jízdárny pro vyjížďky na koních.

Přijeďte k  nám načerpat sílu, poznat krásu 

středních Čech a  užít si nádhernou přírodu a  pa-

mátky. Věřím, že návštěvy našeho regionu rozhod-

ně nebudete litovat.

Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje

Do Klánovic 
a zpátky
KČT Praha-Karlov (oddíl TurBan) zve 
na 4. ročník pochodu Klánovice aneb 
Cesta tam a zase zpátky, v sobotu 17. 1.

start 1: stanice ČD Klánovice

trasa: 33 km | v 9–10 hod.

trasy: 7, 13, 17 km | v 10–13 hod.

start 2: metro B, Černý Most

trasa: 14 km | v 9.30–11 hod.

průchozí cíl: Újezd nad Lesy, 

restaurace Kollmanka | 12–20 hod.

Trasy jsou vhodné pro pěší i pro rodiny s dět-

mi a kočárky. Na pochodu obdržíte razítko IVV 

a Dvoustovky. V cíli na vás čeká odměna.

Kontakt na pořadatele: 
e-mail: kctturistickabanda@email.cz
M. Kravčíková (kravcikm@centrum.cz)
A. Pokorná, mobil: +420 737 459 063 
www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz
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Kutná Hora slaví!
Kutná Hora v roce 2015 slaví významné výročí, 
9. prosince 2015 uplyne již 20 let od zápisu stříbrného města 
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Po celý rok se můžete těšit na mnoho zajímavých akcí, 
které nám tuto významnou událost připomenou.
Již teď Vám můžeme dopřát kompletní přehled 
tradičních kulturních akcí, které se letos uskuteční:

Rovnodennost v sedlecké katedrále 20. 3. 2015 
Probouzení Kutné Hory 18. 4. 2015 
Muzejní noc 15. 5. 2015 
Noc kostelů 29. 5. 2015 
Kutnohorské léto  červen–září 
Mezinárodní hudební festival  6.–13. 6. 2015 
Operní týden  18.–28. 6. 2015 
Královské stříbření Kutné Hory  20.–21. 6. 2015 
Mezinárodní kytarové bienále  30. 6.–4. 7. 2015 
Kutnohorská kocábka  15. 8. 2015 
TyjátrFest  20.–23. 8. 2015 
Veteran Rallye & srpnové hodování  21.–23. 8. 2015 
Ortenova Kutná Hora  4.–6. 9. 2015 
Kutnohorský varhanní festival  11.–12. 9. 2015 
Svatováclavské slavnosti  26. 9. 2015 

Aktuální informace k oslavám 
výročí zápisu naleznete 
na www.kh20unesco.cz
O dalších akcích se více dozvíte 
na www.kutnahora.cz



Navštivte jižní 
Čechy husitské!
Každý správný cestovatel ví, že při 
výběru cílových destinací svého 
cestovního plánu nesmí nikdy 
zapomenout na jižní Čechy, kraj, který 
nabízí pestře modelovanou krajinu se 
zachovalou přírodou s množstvím jezer, 
rybníků, řek, potoků a potůčků. Krajinu 
orámovanou vrcholky Novohradských 
hor a Šumavy, plnou kulturních 
a historických památek, malebných 
vesniček s typickou jihočeskou 
architekturou. Unikátní hrady a zámky 
i sportovní vyžití. Nezapomeňte ani vy.

Zajímavostí a  lá-

kadel, jež nabízí Ji-

hočeský kraj pro své 

obyvatele a  návštěv-

níky, je nepřeberné 

množství. Na své si 

tu přijdou milovníci 

klidné dovolené na-

plněné lenošením, 

stejně jako aktivní 

sportovci či turis-

té lačnící po poznání, vyznavači kvalitní kultury 

a  historie, ať už jde o  celé rodiny, či jednotlivce. 

Jižní Čechy se pyšní hustou a skvěle značenou sítí 

turistických tras. Ty zahrnují více než 5 000 kilome-

trů cyklostezek, 5 350 kilometrů stezek pro pěší, 

110 kilometrů lyžařských tras a zhruba 800 kilome-

trů stezek pro turistiku na koni.

Jižní Čechy jsou re-

gionem plným úchvat-

ných památek, kde na 

každého návštěvníka 

dýchne genius od-

kazu našich předků. 

V  roce 2015 si navíc připomínáme událost, která 

se nesmazatelně zapsala do českých a moravských 

dějin. 6. července uplyne 600 let od mučednické 

smrti mistra Jana Husa. Základy husitského hnutí 

byly položeny právě na jihu Čech. S připomínkou 

odkazu slavného rebela a významného církevního 

reformátora se u nás díky projektu „Jižní Čechy hu-

sitské“ setkáte prakticky na každém rohu.

Region nabízí obrovskou škálu možností, kam 

se vypravit za poznáním husitských dějin. Husinec, 

Tábor, Trocnov, Kozí Hrádek a celá řada dalších míst 

na jihu Čech jsou s husitskou minulostí úzce spjaty. 

Říká se, že v každém Jihočechovi lze dodnes nalézt 

geny někdejších husitů.

Přijeďte se podívat. Nebudete litovat. Jižní Če-

chy mají co nabídnout.

Jiří Zimola,

hejtman Jihočeského kraje

NA VÝLET DO ČASŮ MINULÝCH
Regionální muzeum v  prostorách nově zrekon-

struovaného strakonického hradu nabízí, co jin-

de nenajdete:

• mimořádnou expozici dud a dudáctví

• motocykly a zbraně světoznámé značky ČZ

• historii výroby fezů

• jedinečnou kapitulní síň s ambitem

• vyhlídkovou věž Rumpál

Dopřejte si kouzlo zastavení na více než 400 let 

starém vodním mlýně, který žije bohatou součas-

ností. Pouze 17 km od Strakonic nabízíme:

• autentický obraz života na vesnici

• areál s domácími zvířaty a hospodářským vyba-

vením

• etnografi ckou expozici Ze života šumavského 

Podlesí

• řemeslné akce s pečením chleba a ochutnávkou

• venkovské hry a zábavu pro děti

… a ještě něco navíc:

• komentované prohlídky 

• speciální edukační programy 

• rodinné a sdružené vstupné do obou památek

• vstup pro děti do 6 let zdarma

Více informací a akce sezony 2015 na 

www.muzeum-st.cz. 

Objevte strakonický hrad 
a vodní mlýn v Hoslovicích. 
Přijeďte za zážitkem!

Hradní expozice 
tel.: +420 380 422 608 
e-mail: informace@muzeum-st.cz

Vodní mlýn 
tel.: +420 731 907 308
e-mail: mlyn@muzeum-st.cz 

otevřeno: duben–říjen
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la nevídaná akce, mezinárodní busker-fest „Do 

Klobouku“. 

Okolní krajinu včetně části České Kanady 

můžete navštívit také díky jindřichohradecké úz-

kokolejce. Vláčkem taženým historickou parní 

lokomotivou se můžete svézt denně od 1. čer-

vence do 29. srpna. Vánoční strom se na náměstí 

Míru slavnostně rozsvítí 29. listopadu a  Pekelně 

zábavné odpoledne bude pro děti připraveno 

5. prosince. Tradiční adventní dny na zámku pro-

běhnou 12.–13. prosince.

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

Jindřichův Hradec, celoroční 
zážitek pro každého
Již od začátku roku bude v Jindřichově Hradci platit věta: „Žijeme naplno!“ 
O víkendu 23.–25. ledna proběhne již druhý ročník akce s názvem Sochu! Sochej! 
Sochejme! a Gurmánský víkend, kdy náměstí Míru bude zdobit ledová instalace 
a milovníci dobrého jídla si u nás přijdou na své. 

Na Velikonoce bude v Hradci opravdu doslova 

veselo, a  to 4. dubna během akce Velikonoční 

veselice. Ofi ciální zahájení turistické sezony ve 

městě proběhne v sobotu 23. května tradiční cyk-

lovyjížďkou – Přes kopec na Hradec aneb Jindři-

chohradecký pedál. Na podzim má tato jízda svou 

obdobu při ukončení sezony 10. října.

Nepochybně nejznámějším exponátem Muzea 

Jindřichohradecka jsou Krýzovy jesličky, největ-

ší mechanický lidový betlém na světě, dílo, které 

bylo právem zapsáno do Guinnessovy knihy rekor-

dů. Své návštěvníky muzeum přivítá 12. června

u příležitosti Muzejní noci, která stejně tak v tento 

večer proběhne i v Domě gobelínů, „interaktivním 

muzeu tapiserií“. V tento večer budete moci navští-

vit i  Muzeum fotografi e a  moderních obrazových 

médií. 

Největší chloubou města je Státní hrad a  zá-

mek Jindřichův Hradec, který je třetím nejrozsáh-

lejším zámeckým komplexem v  ČR. Pro svou je-

dinečnou atmosféru je vyhledávaným místem ke 

konání významných kulturních a  společenských 

akcí. V letošním roce třetí nádvoří oživí oslavy Dnů 

města 5.–6. června. 3. července diváky pobaví 

svým představením členové Jindřichohradecké 

činohry a  9.–11. července pak hudební vystou-

pení festivalu Folková růže. Vrcholným hudebním 

počinem, konajícím se na třetím nádvoří, je již tra-

dičně opera pod širým nebem v podání členů Ope-

ry Národního divadla, tentokrát 22. srpna opereta 

Polská krev od Oskara Nedbala.

Pokud nejste milovníci opery a ani poslech fol-

kové hudby vás neláká, 19.–21. června si během 

multižánrového hudebního festivalu Živý Hradec

vybere opravdu každý. 

Historie města pro vás bude netradičně odkry-

ta během divadelní prohlídky Večerní toulky báj-

ným Hradcem ve dnech 27. června – 30. července 

a 12. září – 3. října. 

Letošní TOP TÝDEN zahájí akce Husité hurá 

na Hradec. Programem nabitý týden proběhne od 

25.  července do 2. srpna, kdy se turisté i  místní 

budou moci těšit na spoustu nevšedních zážitků. 

Na konci prázdnin 17.–21. srpna Hradec čeká zce-
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Docela jiný svět – Zoo 
a botanická zahrada v Plzni
Přijměte pozvání do plzeňské zoo, druhé nejstarší zoologické 
zahrady v ČR. Důvodů, proč navštívit v zimním období zoologickou 
zahradu, najdete v Plzni hned několik. 

Zoologická zahrada v  Plzni patří mezi nejna-

vštěvovanější a chová nejvíce zvířat z tuzemských 

zoo, 7 000 jedinců v čele s triem nosorožců indic-

kých. Na internetových stránkách jsou spuštěny 

tři online kamery, na kterých jsou k vidění největší 

obyvatelé zahrady – žirafy, dále nosorožci indičtí 

s malou Maruškou a nejčerstvější přírůstek – mlá-

dě hrošíka liberijského. Tyto dva zajímavé odchovy 

doslova orámovaly v únoru a listopadu rok 2014.

Pro ty, kteří se rozhodnou vypravit se do zoo, 

čeká několik neobvyklých expozic, jako například 

Česká řeka s  kapitálními sumci a  štikami, statek 

z 19. století Lüftnerka nebo srub ptáků severského 

lesa. 

Dále plzeňskou zoo obývají lvi, tygři, šimpan-

zi, velké želvy, lemuři, erbovní plameňáci nebo 

hbití tučňáci. V zimě chybí pouze tlupa medvědů, 

navyklá od roku 1999 hibernovat stejně jako v pří-

rodě. Od roku 2010 jsou v Plzni k vidění pandy čer-

vené, gepardi či prasata savanová. V roce 2014 se 

narodila mláďata například do rodiny psa ušatého 

nebo dinga australského. Austrálii zastupuje 9 dru-

hů klokanů, Asii velbloudi, Evropu zubři s podzim-

ním mládětem Oniou.

Nejčerstvější expozice návštěvníkům přibližují 

život v amazonském deštném pralese a ve Středo-

moří, pro rok 2015 se pak ještě připravuje expozice 

Nejjedovatější hadi světa.

Zimní otevírací doba areálu je 9.00–17.00 hod. 

a do zoo lze přijít do konce března za zimní vstupné.

Docela jiný svět se těší na vaši návštěvu!

www.zooplzen.cz

Plzeňský kraj je 
nejlepším místem 
pro život
Plzeňský kraj, to je Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury 2015, to je 
Národní park Šumava i Chráněná 
krajinná oblast Český les, jsou to ale 
i menší města a obce, které tvoří hlavní 
část našeho regionu.

Když jsem se vloni v létě vracel z dovolené, vy-

bavila se mi při pohledu na vrcholky Šumavy a Čes-

kého lesa slova české hymny. Je skutečně mnoho 

míst v našem kraji, která na člověka působí tak sil-

ně, že neváhá označit je za zemský ráj.

Rozhodnete-li se proto v  roce 2015 navštívit 

Plzeň, evropskou metropoli kultury, a  užijete si 

dosyta  bohaté nabídky akcí, které jsou pro tento 

rok připraveny, zajeďte se podívat i do jiných míst 

Plzeňského kraje – do Klatov, Domažlic, Manětína, 

na Šumavu…

Plzeňský kraj je totiž plný krásných lokalit a na-

víc se pyšní titulem Nejlepší místo pro život. Jsem 

hrdý nejen na tento titul, ale především na ty, kteří 

se o něj zasloužili – obce a města, fi rmy, instituce 

a lidi, kteří v Plzeňském kraji žijí a pracují.

Navštivte proto Plzeňský kraj a poznejte, proč 

je tím nejlepším místem pro život. 

Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje

www.plzensky-kraj.cz

Jarní prázdniny u Šumavouse
Šumavous není jen ubytování v příjemném prostředí rodinného penzionu. 
Komfort ubytování nadchne převážně rodiny s dětmi nabídkou vybavení, které 
děti vyžadují. Tedy od přebalovacích pultů, nočníků, jídelních židliček, dětských 
příborů až po varné konvice s lednicí na pokojích. Domácí atmosféra v osmi 
apartmánech je násobena možností být s dětmi, které zrovna spí, a zároveň 
relaxovat ve vedlejší místnosti nebo s ostatními přáteli v místní restauraci. 

Šumavous je však i dětské centrum s velkou za-

hradou a  zejména možnost, jak nabídnout dětem 

prožít dobrodružství ve  venkovních zážitkových 

programech. Během programu děti hrají hry, tvoří 

a učí se samostatnosti. Pohyb venku, v přirozeném 

prostředí, rozvíjí jejich fyzickou gramotnost, moto-

rické schopnosti i komunikační dovednosti. Využití 

vlastní dětské fantazie, interakce s ostatními různě 

starými dětmi, osahání si základních přírodních 

prvků, jako jsou kamínky, písek, voda a rostliny, to 

vše rozvíjí jejich tvořivost. Připraví je na pozdější 

zvládání daleko složitějších životních situací a řešení 

problémů. Vždyť vylézt na strom nebo přejít kládu, 

sklouznout se z kopečku nebo na ledě, postavit sně-

huláka, iglú, pozorovat stopy ptáků a  jiných zvířat 

ve sněhu u  krmelce, zkoumat rampouchy, vyválet 

andělíčky ve sněhu nebo pořádná honěná s  kou-

lovačkou, to vždy neodmyslitelně patřilo k  zim-

ním radovánkám. Cílem zážitkových programů je 

umožnit dětem vrátit se zpět k  přírodě, vychutnat 

si volnost prostoru a pohybu. Dejme jim šanci. Více 

informací z akcí u Šumavouse na www.sumavous.cz 

nebo na facebookovém profi lu. 

ŠUMAVOUS – báječné prázdniny
mobil: +420 602 483 534 
e-mail: jirka@sumavous.cz
www.facebook.com/Sumavous.cz 
www.sumavous.cz

Lev berberský
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Chodov
Pod úpatím Krušných hor, v půli cesty z Karlových Varů do Sokolova leží město 
Chodov, jedno z významných regionálních center, jehož bohatá historie je 
písemně doložena z konce 12. stol. 

K výraznému rozvoji města přispělo využívání 

nerostného bohatství v  různých odvětvích prů-

myslu, který ovlivnil také novodobou tvář města.  

Povýšení na město se Chodov dočkal v roce 1894. 

Současný Chodov je moderním městem, které 

dbá na tradice, ale také hledá cesty k dalšímu roz-

květu ve prospěch svých obyvatel i  návštěvníků. 

Naším tipem na výlet po okolí je vyhlídka Cho-

daublick: více na www.solles.cz/otevreni-vyhlidky-

-chodaublick/.

Přijeďte do Chodova navštívit kulturní akce, za-

sportovat si či prohlédnout kulturní památky. 

Tipy na návštěvu v roce 2015:
15. 2. Staroměstský masopust

14. 3. Josefské trhy

29. 4. Čarodějné bloudění

29. 5. Noc kostelů

14. 6. Chodovský bike 

8. 8. Vavřinecká pouť

19. 12.  30. ročník Vánoční laťky

www.knihovnachodov.cz
www.mestochodov.cz

Vážení čtenáři 
magazínu 
KAM po Česku,
ještě než budete plánovat v příštím 
roce své výlety s dětmi i bez nich, 
s přáteli či single, rád bych vás pozval 
k nám do Karlovarského kraje. Jistě se 
vám při zmínce o našem regionu vybaví 
světoznámé lázně nebo karlovarský 
fi lmový festival, který příští rok 
oslaví 50. výročí. Náš kraj však nabízí 
mnohem víc.

Na počát-

ku roku 2015 

bude v  plném 

proudu zimní 

sezona, a  po-

kud se dočká-

me sněhu, pak 

je náš kraj zemí 

zaslíbenou pro 

lyžaře. Největší 

krušnohorské 

areály Klínovec 

a Neklid dispo-

nují bezmála 

pětadvaceti ki-

lometry sjezdových tras všech obtížností. Zavítat 

můžete i do nově otevřeného moderního skiareálu 

na Plešivci. Doporučuji ale podívat se i do menších 

center s příjemnou rodinnou atmosférou, například 

na Bublavě, v Perninku či v Mariánských Lázních. Pří-

znivcům běžeckého lyžování Karlovarský kraj nabízí 

především oblíbenou Krušnohorskou magistrálu, 

ale i další kvalitně upravené tratě.

Jednou z největších kulturních událostí příštího 

roku v našem regionu bude oslava 30 let od dob-

rodružného objevení relikviáře sv. Maura, národní 

kulturní památky, za kterou jezdí na hrad a zámek 

v Bečově každoročně stovky turistů. K tomuto jubi-

leu se plánuje celá řada akcí, o nichž budeme veřej-

nost včas informovat.

Jsme krajem významných 

hornických památek, a jestli vás 

právě tohle téma láká, nenechte 

si ujít možnost od jara navštívit 

středověký cínový důl Jeroným 

na Sokolovsku. Pod zemí se vám 

bude tajit dech a možná vás to inspiruje i k návštěvě 

dalších míst spojených s hornickou minulostí kraje.

Pro kompletní přehled všech možností a kul-

turních aktivit v Karlovarském kraji navštivte náš 

informační portál cestovního ruchu Živý kraj – 

www.zivykraj.cz.

Na společná setkání s vámi v roce 2015 se v na-

šem kraji moc těšíme!

PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

Kostel sv. Vavřince

Pohled z vyhlídky Chodaublick
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Brána do Čech 2015
Vážení čtenáři, rok 2014 už je 
defi nitivně za námi. A my se teď 
můžeme těšit na to, co nám přinese 
nový rok. Pro nás v Ústeckém kraji 
bude obzvlášť významný. Slavíme 
totiž letos 15. výročí vzniku krajů. Na 
obyvatele našeho kraje i turisty čeká 
mnoho akcí. 

V březnu se uskuteční již tradiční reprezentač-

ní ples Ústeckého kraje. Duben a květen budou ve 

znamení dní otevřených dveří. Plánujeme volný 

vstup do všech našich příspěvkových organizací, 

jako jsou muzea a galerie. Občané se budou moci 

podívat i  na Krajský úřad Ústeckého kraje. Chy-

bět nebude ani Den záchranářů, přehlídka práce 

a  dovedností všech složek inte-

grovaného záchranného systému. 

A  pokud jste spíše na objevování 

přírodních krás, v Ústeckém kraji si 

určitě přijdete na své. Každou zimu 

se tady u nás odehrává malé přírod-

ní divadlo. Brtnické ledopády a jejich pozoruhodné 

ledové útvary uprostřed pískovcových skal, zimní 

procházky Tiskými stěnami… A  co třeba výhled 

z takové Milešovky? Na ty, kteří holdují aktivnímu 

odpočinku, čeká hned několik zimních středisek. 

Sjezdovky různých náročností a upravované areály 

běžeckých stop, které společně s  německými tra-

sami vytvářejí jedinečný komplex, a to jak pro re-

kreační turisty, tak i pro trénované sportovce. Ať už 

zavítáte na sjezdovky na Klínovec nebo Bouřňák, 

na běžecké tratě kolem Cínovce až do Saska nebo 

na novou lanovku do Telnice, věřím, že si vyberete. 

Budeme se na vás těšit. 

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Děčín, město mnoha NEJ
Přijměte pozvání k návštěvě našeho krásného města Děčín i jeho neméně 
půvabného okolí. Třeba proto, že jsme první české město na Labi. Nebo proto, 
že na tuto mocnou řeku se u nás díváte takřka odevšad. Jako například z paluby 
výletních lodí, nebo z nové ferraty na Pastýřskou stěnu. 

Kromě toho vám můžeme nabídnout 

působivý zámecký komplex s rozsáhlými 

zahradami a  kdysi největším rosariem 

starého mocnářství. Jako jediní v  České 

republice chováme v zoologické zahradě 

medvědy grizzly. Neméně lákavou pak 

bude návštěva aquaparku s  termálními prameny, 

poučná prohlídka muzea říční plavby, železniční-

ho muzea či židovské synagogy. Turisty oblíbená 

je nádherná příroda v  okolí města. Aby 

ne, když si uvědomíme, že Děčín leží na 

samém rozhraní turistických destinací 

Brány do Čech: Českého Švýcarska, Čes-

kého středohoří a Krušných hor. Jinak ře-

čeno, příroda Děčínska je svým rozsahem 

i  charakterem neopakovatelná. Navíc ve srovnání 

s  ostatními oblastmi České republiky držíme na 

Děčínsku celou řadu „nej“, jako například:

Nejmohutnější pískovcový kaňon Evropy (Kaňon Labe)

Největší skalní most v Evropě (Pravčická brána)

Nejnižší bod v ČR (ve Hřensku, kde řeka Labe opouští ČR – 115 m n. m.)

Nejvyšší stolová hora v ČR (Děčínský Sněžník, 723 m n. m.)

Nejstarší (téměř) kamenná rozhledna v ČR (Děčínský Sněžník z roku 1864)

Nejstarší ocelový most obloukové konstrukce v ČR (Tyršův most z roku 1933)

Nejvyšší betonová stavba v ČR (vysílač na Bukové hoře – výška 223 m, 683 m n. m.)

Nejsevernější synagoga v ČR (Děčín – Podmokly, úpatí Pastýřské stěny)

Největší mořské akvárium v kraji (Zoo Děčín – Rajské ostrovy)

Nejdelší přemostění Labe v ČR (Nový most v Děčíně)

Věříme, že pro vás máme dost dobrých dů-

vodů, proč se vydat v  roce 2015 právě k nám. Na 

setkání s vámi se těší pracovníci ve službách ces-

tovního ruchu a  samozřejmě také my z  oddělení 

cestovního ruchu magistrátu města. Více infor-

mací o  městě získáte v  městském informačním 

centru nebo na turistickém portálu města Děčín. 

(www.idecin.cz)

Městské informační centrum Atlantik (Knihovna)
Karla Čapka 1441/3, 405 01 Děčín 
tel.: +420 412 532 227 
e-mail: info@idecin.cz
Městské informační centrum Nádraží
Čs. mládeže 89/4, 405 02 Děčín-Podmokly
tel.: +420 727 975 773
e-mail: info-nadrazi@idecin.cz
www.idecin.cz

20

KAM na výlet

| www.kampocesku.cz  



PROHLÉDNĚTE SI
  historické jádro města s  dochovaným gotic-

kým opevněním

  hrad s expozicí českých vín

  věž Kalich a věž katedrály sv. Štěpána s výhle-

dem na biskupskou rezidenci

  podzemní expozici Richard, součástí je expozi-

ce věnovaná obětem 2. světové války

  historické sklepení 

  dílnu ručního papíru, galerii, muzeum, výstavu 

marionet (loutek) a další...

TURISTICKÉ TRASY
  Historické jádro města

  Po stopách Karla Hynka Máchy

  Litoměřice a baroko

  Kdo se to na nás dívá

HRAJTE GEOFUN
  Hra nové generace, pro niž potřebujete chytrý 

mobil a chuť si hrát.

  Odměnou jsou zážitky a  informace o K. H. Má-

chovi.

  Právě slavný český básník totiž  bude vaším 

průvodcem.

Navštivte náš stánek na veletrhu Holiday World 

v Praze (19.–22. 2.).

www.litomerice-info.cz

Vodopády a rozhledny na Ústecku mohou tedy 

být jedním ze zajímavých cílů vašich procházek 

v okolí Ústí nad Labem. Více tipů na výlety včetně 

informací o  lodní dopravě a  jízdách historických 

vlaků vám bude poskytnuto v  Informačním stře-

disku města Ústí nad Labem.

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

LITOMĚŘICE, město mnoha tváří
Litoměřice mají neopakovatelnou atmosféru. Sta-

robylé uličky s  kamennou dlažbou vás zavedou 

k řadě gotických, renesančních i barokních staveb 

věhlasných architektů. Naleznete zde „stopy“ ta-

kových osobností, jakými byli například Karel IV., 

král český a císař římský, nebo básník Karel Hynek 

Mácha. Město Litoměřice bývá také právem ozna-

čováno za perlu Českého středohoří. Přijeďte a po-

znejte jeho genius loci. Nebudete zklamáni.

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic

Ústí nad Labem
Okolí města Ústí nad Labem je díky své 
poloze turisticky atraktivní v každé roční 
době. Vycházky do romantického kraje 
Labských pískovců, sopečné kužele 
Českého středohoří i hřebeny Krušných 
hor jsou pro turisty lákadlem i  výzvou, 
která nabízí nečekané zážitky. 

Víte, že město Ústí nad Labem je městem vo-

dopádů a  krásných vyhlídek? Krajina je typická 

kužely kopců dávno vyhaslých sopek, skýtajících 

mnoho nádherných vyhlídkových míst. Už Alexan-

der von Humboldt, významný německý přírodově-

dec a spoluzakladatel geografi e, v době, kdy projel 

velikou část světa, označil výhled z  Milešovky na 

České středohoří za třetí nejkrásnější na světě. Pře-

krásné vyhlídky zde nabízí i mnoho rozhleden a vy-

hlídkových míst v okolí města. Z nich byste neměli 

vynechat romantickou zříceninu hradu Střekova, 

výletní zámeček Větruše, vyhlídku na Vysokém 

Ostrém či rozhlednu Varhošť. Také od dubického 

kostelíka je monumentální pohled na Labe me-

andrující kaňonovitým údolím nazývaným Porta 

 Bohemica – Brána Čech. 

Jen málokde byste objevili tolik vodopádů 

jako v  okolí města Ústí nad Labem. Potoky, které 

se sbíhají k řece Labi, vytvořily na příkrých svazích 

labského kaňonu krásné kaskády a vodopády, kte-

rých naleznete v  okolí města nejméně osmnáct. 

K nejvyšším a nejkrásnějším vodopádům Českého 

středohoří patří například Vaňovský vodopád. 

Budovský vodopád

Varhošť
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Akce a výstavy
Památníku Terezín v roce 2015
AKCE
27. 1. Pietní akt ke Dni památky obětí 

holocaustu a předcházení zločinům proti 

lidskosti

Součást 4. mezinárodního fóra s názvem 

„Let my people live“, jež se koná u příležitosti 

70. výročí osvobození vyhlazovacího tábora 

v Osvětimi.

začátek: 14.30 hod., Židovský hřbitov 

u krematoria

pořádá: Evropský židovský kongres ve 

spolupráci s Evropským parlamentem 

a státními institucemi České republiky

16. 4. JOM HA´ŠOA

Vzpomínková akce na paměť obětem šoa, 

jež se koná u příležitosti výročí povstání ve 

varšavském ghettu (19. 4. – 16. 5. 1943).

začátek: 14 hod., dvůr před modlitebnou, 

Dlouhá 17, Terezín

spolupořadatel: Federace židovských obcí 

v ČR a Terezínská iniciativa

17. 5. Výročí poslední popravy 

v Malé pevnosti

Položení věnců na bývalé popraviště 

v Malé pevnosti.

začátek: 9 hod.

17. 5. Terezínská tryzna 2015

Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické 

perzekuce k 70. výročí osvobození. 

začátek: 10 hod., Národní hřbitov před Malou 

pevností

pořadatelé: Ústřední výbor ČSBS, Památník 

Terezín

spolupořadatelé: Ústecký kraj, Město Terezín, 

Federace židovských obcí v ČR a Terezínská 

iniciativa

Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 

12 hod.) je Malá pevnost pro veřejnost 

uzavřena! Po celý den se nevybírá vstupné 

v žádném objektu Památníku Terezín. 

26. 6. Pietní akt u příležitosti výročí popravy 

Milady Horákové

JUDr. Milada Horáková 

(25. prosince 1901 – 27. června 1950) 

začátek: 10 hod., pamětní sín bývalého 

Krankenrevíru, Malá pevnost, Terezín

ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

6. 9. Tryzna Kever Avot

Vzpomínková akce k uctění židovských obětí 

nacistické genocidy v českých zemích.

začátek: 11 hod., krematorium na Židovském 

hřbitově 

pořadatel: Federace židovských obcí v ČR 

a Pražská židovská obec

22. 12. Pietní akt u příležitosti výročí narození 

Milady Horákové

JUDr. Milada Horáková 

(25. prosince 1901 – 27. června 1950) 

začátek: 10 hod., pamětní sín bývalého 

Krankenrevíru, Malá pevnost, Terezín

ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

VÝSTAVY
25. 9. 2014 – 23. 1. 2015 

Andrew Lass – Rozjímání 

předsálí kina Muzea ghetta 

fotografi e, kresby, básně

15. 1. – 30. 3. Sophiina volba po Česku

Osudy 80 českých židovských dětí, které za války 

uprchly do Skandinávie a setkaly se po 70 letech. 

Dokumentární výstava bude zahájena vernisáží 

15. 1. ve 14 hod. v předsálí kina Malé pevnosti.

(více na: www.czechsophieschoice.com)

29. 1. – 30. 3. Osvětim

Dokumentární výstava Státního muzea 

Auschwitz-Birkenau v Osvětimi (PL) – bude 

zahájena vernisáží 29. 1. ve 14 hod. v předsálí 

kina Muzea ghetta.

2. 4. – 31. 5. Eli Fischer

Výtvarná výstava (plakáty) – bude zahájena vernisáží 2. 4. 

ve 14 hod. v předsálí kina Muzea ghetta.

7. 5. – 31. 6. Výstava k 70. výročí osvobození

Dokumentární výstava Památníku Terezín – bude 

zahájena vernisáží 7. 5. ve 14 hod. v předsálí kina Malé 

pevnosti.

14. 5. – 30. 10. Závěrem

Výstava výtvarníků Jiřího Sozanského a Ivana Bukovského 

k 70. výročí konce 2. světové války – bude zahájena 

vernisáží 14. 5. ve 14 hod. ve výstavních prostorách 

IV. dvora Malé pevnosti. 

9.–30. 6. „… a na troskách ghetta budeme se smát…“

Výstava soutěžních studentských prací – bude zahájena 

vyhlášením výsledků soutěže 9. 6. ve 13 hod. v kinosále 

Muzea ghetta.

9. 7. – 31. 10. 2015 Svatopluk Klimeš

Výtvarná výstava – bude zahájena vernisáží 9. 7. 

ve 14 hod. v předsálí kina Muzea ghetta.

Doplňující a upřesňující informace jsou průběžně 

zveřejňovány na internetových stránkách Památníku 

Terezín sekce „Aktuálně-Výstavy“ „Aktuálně-Akce“.

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial

KAM na výlet
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Liberecký kraj  
V roce 2013 jsem zval 
návštěvníky Libereckého 
kraje do hor a na hrady 
a zámky, ale také do Hrádku nad Nisou, 
kde od narození žiji. V roce 2014 jsem 
upozorňoval na velké možnosti turistiky 
v příhraničí Polska, České republiky 
a Saska – Trojzemí, ale navíc se pochlubil 
novou galerií Lázně. Stavba Oblastní 
galerie v Liberci, která se přestěhovala 
z původního Liebiegova paláce do 
rekonstruované budovy Lázní na třídě 
T. G. Masaryka, již získala celou řadu 
ocenění.

Na úvod letošní 

pozvánky upozorňuji 

na novou raritu Liberec-

kého kraje – čůrajícího 

pejska v  Kryštofově 

Údolí na Liberecku. Po 

orloji, třetím v České re-

publice a prvním orloji 

v malé obci ve střední 

Evropě, dále zajímavém muzeu betlémů, ojedinělé 

expozici v márnici a několika nových sochách, mezi 

něž přibyde brzy i socha sv. Kryštofa, přišel místní 

občan Martin Chaloupka, bývalý kameraman České 

televize, s další turistickou atrakcí. Kryštofovo Údolí 

má nyní po vzoru Bruselu (čůrající chlapeček a hol-

čička) sochu z umělého kamene – čůrajícího pejska, 

voříška Bogeyho. Jeho autorem je Aleš John (1976), 

akademický sochař, výtvarník, kameník, který žije 

a tvoří v Hořicích v Podkrkonoší. Kamenné dílko je 

k vidění v akci až do prvních mrazíků. Stoprocentní 

dojem z artefaktu pak budou mít návštěvníci zase 

až od jara po pozdní podzim. Liberecký kraj v uply-

nulém roce také podporoval návrat k přírodě, ven-

kovskou turistiku, lidovou architekturu, regionální 

výrobky, pěší a cykloturistiku, naučné stezky a nově 

proznačenou turistickou trasu po hřebenech hor 

Hřebenovka, která propojuje Jizerské hory, Čer-

nostudniční hřbet, Ještědský hřeben, Lužické hory 

a Žitavské hory. Je to skvělá příležitost pro jednotliv-

ce, party, seniory či rodiny s dětmi poznat i některá 

dosud nepříliš navštěvovaná, ale zajímavá místa 

našeho regionu.

Přeji příjemný a radostný pobyt v Libereckém 

kraji!

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

iQLANDIA – věda hrou
Věda a technika podaná zábavně má neuvěřitelnou přitažlivost. O tom a mnohém 
dalším jsme hovořili s Pavlem Coufalem, ředitelem liberecké iQLANDIE, a vůbec 
prvního science centra v České republice iQparku. 

Vaší hlavní aktivitou je provozování science 

center iQpark a  iQLANDIA. Jak tyto projekty 

vznikly a s jakým ohlasem se setkaly?

Projekty vznikly jako reakce na potřebu roz-

voje neformálního vzdělávání v  České republice 

a  musím podotknout, že se oba setkaly a  dopo-

sud setkávají s velkým zájmem. Jak jsem již zmínil, 

iQpark byl prostě první a  v  mnohém prošlapával 

cestu, a to nejenom mladší iQLANDII, ale i ostatním 

science centrům. 

 

Co všechno iQpark a iQLANDIA nabízí a kde je 

najdeme?

Obě centra nabízejí poznávání a  vzdělávání 

hravou formou. Na několika tisících metrech čtve-

rečných si můžete vyzkoušet stovky interaktivních 

exponátů demonstrujících nejenom přírodní, 

ale i  fyzikální jevy. Centra se nacházejí v Liberci – 

iQpark v  komplexu Centra Babylon, nová iQLAN-

DIA v moderním objektu naproti. 

Kdo obě centra nejčastěji navštěvuje? Pro jakou 

věkovou skupinu jsou primárně určeny?

Cílovou skupinou jsou návštěvníci bez rozdílu 

věku dychtící po hravém poznávání. Navštěvují nás 

děti od školkových ročníků až po středoškoláky, ro-

diny s dětmi, ale i senioři. Teenagery kromě jiného 

láká naše expozice věnovaná sexualitě Sexmisie 

(smích). A pokud bych měl rozlišit iQpark a iQLAN-

DII, tak  iQpark je určen spíš mladším návštěvní-

kům, zhruba tak do 15 let, iQLANDIA zase starším, 

tak od 10 let.

Najdeme u Vás i  rozčlenění aktivit pro věkové 

kategorie (podle náročnosti)? 

iQLANDIA demonstruje složitější jevy, věnuje 

se lidskému tělu, vesmíru, živlům či vědě v každo-

denním životě. iQpark je více zaměřen na hravou 

a zábavnou fyziku.

Můžete přiblížit, jak konkrétně probíhá pro-

gram center?

Pořádáme pravidelné lektorské programy pro 

školy, zábavné workshopy pro veřejnost či bada-

telské aktivity, během nichž si můžete například 

vyzkoušet pitvu kapra nebo si rozebrat klasický do-

mácí spotřebič. Velké popularitě se těší především 

tematické science show plné výbuchů a ohňů. Na 

své si u nás přijdou i milovníci fi lmů. Těm v plane-

táriu nabízíme projekci 3D fi lmů na kulovou plo-

chu, které zpestřujeme tzv. živáky. 

Jaká část programu, případně jaké exponáty 

jsou nejoblíbenější?

Všechno, co souvisí s  vodou – vodní koryta, 

fontána či bazénky. Velký zájem také vyvolává ka-

rusel pro výcvik kosmonautů a jediný humanoidní 

robot v Česku – Thespian.

Více informací na www.iqlandia.cz

Pavel Coufal, ředitel iQLANDIA, o. p. s.
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Ladislav Hanousek
Národní parky Středozápadu USA

Kniha Národní parky Středozápadu USA od pediatra 

Ladislava Hanouska navazuje na úspěšnou knihu „Jiho-

západ USA – průvodce po národních parcích a velkých 

městech Jihozápadu USA“, která vyšla v roce 2013. Stej-

ně jak tomu bylo u  předchozí publikace, je i  tato kni-

ha jakýmsi volným návodem, jak během dvou týdnů 

navštívit to nejkrásnější, co tato oblast Spojených států 

nabízí. Autor popisuje krásné národní parky USA, na-

příklad Yellowstonský, Badlands, Creaters of the Moon, 

Grand Canyon a mnoho dalších. Kniha bohatá na foto-

grafi e může posloužit těm, kteří se chtějí pustit do vel-

kého dobrodružství sami a nechtějí cestovat s cestovní 

kanceláří. Anebo i všem, kteří mají rádi krásnou přírodu. 

Autor doufá, že nové pojetí průvodce s vypsáním cílů, 

které je možné navštívit během dvoutýdenní dovolené, 

si najde své čtenáře. 

cena: 289 Kč

kletr@kletr.cz

Jaroslav Holoubek
Hotel Dračí komnata

Dračí pohádka Jaroslava Holoubka s  názvem Hotel Dračí 

komnata popisuje pohádkový příběh dvou malých dětí, 

které prožívají neuvěřitelná dobrodružství mezi vílami, ča-

rodějnicemi, rytíři, anděly na létajících rybách a draky v za-

čarovaném hotelu na Českomoravské vysočině. Půvabnou 

pohádku doplnila ilustracemi Barbora Kyšková. Pohádka 

vyšla rovněž v anglickém jazyce. Autorem knihy je Jaroslav 

Holoubek, jehož jméno je v české literatuře spojováno ze-

jména s milostnou poezií. V letošním roce si básník Jaroslav 

Holoubek připsal na svůj účet novou sbírku milostné poe-

zie nazvanou Veselý hřbitov.

ZDARMA ve všech hotelech v ČR

Asociace hotelů a restaurací ČR

Zdeněk Vybíral
O táborském hejtmanu 
a husitském vojevůdci

Město Tábor vydalo knihu o slavném vojevůd-

ci Janu Žižkovi. Kniha Jan Žižka s  podtitulem 

O táborském hejtmanu a husitském vojevůdci 

přináší  množství unikátních fotografi í  z  míst 

spjatých se životem tohoto legendárního bo-

jovníka. Řada etap životní pouti jihočeského 

zemana je opředena tajemstvím a  domněn-

kami. Proč zamířil z  chudého venkovského 

sídla do královských služeb? Byla pro něj Hu-

sova kázání výzvou k  nalezení osobní cesty 

ke spáse a ukázala mu jeho mučednická smrt 

nutnost vést boj za ryzost víry a křesťanských 

hodnot? Kniha staví na třech pilířích: jeho  ži-

votním příběhu, na mýtech kolem jeho osoby 

a pomnících v Čechách. Autor knihy PhDr. Zde-

něk Vybíral, Ph.D., se narodil ve Zlíně a nyní žije 

v Táboře. 

cena: 249 Kč

Město Tábor

Zdeněk Vybíral

Jan Žižka
O táborském hejtmanu
a husitském vojevůdci

? 
Ve kterém století proběhla 

první křížová výprava? 

a) 11. století

 b) 12. století

 c) 13. století

Své odpovědi posílejte do 15. února 2015 

z 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.

Bohumil Vurm, Zuzana Foffová
Příběh templářů 2.

Zánik řádu templářů a  jeho pokračování v taj-

ných organizacích a rytířských řádech

Templářská moc a bohatství se staly trnem v oku 

světským vladařům. Templáři byli stejně prospěš-

ní jako nenávidění. Jejich mnišská kutna skrývala 

v  jedné ruce meč a  v  druhé plný měšec. Během 

dvousetleté existence prošli cestu od ochrany 

poutníků k  ochraně peněz bohatých poutníků. 

A pak během jednoho dne, v pátek 13. října 1307, 

se vše zhroutilo na popud francouzského krále Fi-

lipa IV.

Jak se mohlo stát, že tak mocná a bohatá nadná-

rodní armáda rytířů se vzdala bez boje? Tušil po-

slední velmistr Jakub z Molay, co se chystá? Co je 

pravdy na templářských legendách? Jsou rosikru-

ciáni a  svobodní zednáři dědici templářských ta-

jemství?

cena: 369 Kč
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Orlické Záhoří – 
zimní pohlazení  
V Záhoří máme tři lyžařské areály – 
Bedřichovka, Agrostav Jadrná a Černá 
Voda, do zimního střediska v Deštném 
je to od nás 15 km a do polského 
skiareálu Zieleniec jakbysmet. Navíc 
jsou v obci značená nástupní místa na 
upravované běžecké trasy, které vedou 
do Polska nebo na hřebeny Orlických 
hor.

pozvání na tradiční akce

• 17. 1. sobota | Mezinárodní soutěž v jízdě 

na saních rohatých 

jezdí se ve dvojicích, saně vám půjčíme zdarma 

místo konání: lyžařský areál Černá Voda – 

Orlické Záhoří 

registrace: tic@orlickezahori.eu, 

mobil: +420 725 081 136

• 20.–24. 1. Šediváčkův long 

Deštné v Orlických horách

mezinárodní etapový závod psích spřežení 

• 23.–24. 1. pátek–sobota |  Bivak psích spřežení

součástí Šediváčkova longu je bivak psích spřežení 

u chaty Bedřichovka 

Po celou dobu vánoční až do Hromnic 2. 2. můžete 

u  nás vidět dřevěný betlém v  životní velikosti od 

Jana Rázka z Javornice.

Přejeme krásné 

zimní radovánky u nás…

TIC Orlické Záhoří
517 64 Orlické Záhoří 34
e-mail: tic@orlickezahori.eu
www.orlickezahori.eu

Proč do 
Královéhradeckého 
kraje?
Když se pečlivě rozhlédnete po 
Královéhradeckém kraji, uvědomíte 
si, že tohle území nabízí snad všechno 
dobré, s čím se lze setkat v celé 
naší zemi. Z pohledu návštěvníka či 
cestovatele taková Česká republika 
v malém: pestrostí přírodních krás 
i hojností historických památek. 
Navíc uznejte, snad každý Čech by 
měl jednou v životě vystoupat na naši 
nejvyšší horu Sněžku nebo by měl 
navštívit kraj Babičky Boženy Němcové, 
romantické Babiččino údolí. 

Rok 2015 bude pro oživení 

cestovního ruchu v  regionu navíc 

velmi důležitý. Na jaře otevřou své 

brány po rozsáhlých rekonstrukcích 

hned dvě významné historické pa-

mátky. Návštěvníci tak budou moci 

znovu obdivovat poklady benediktinského klášte-

ra v Broumově nebo se nechat unést jedinečným 

geniem loci jednoho z nejmagičtějších míst České 

republiky, barokního hospitálu Kuks. Vedle těchto 

nejznámějších turistických cílů našeho kraje ale ur-

čitě stojí za to projít se malebnými kouty Českého 

ráje či Adršpašsko-teplickými skalami, zažít afric-

kou safari v zoologické zahradě ve Dvoře Králové 

nad Labem či se seznámit s moderní architekturou 

Hradce Králové. Královéhradecký kraj prostě není 

jedním z nejnavštěvovanějších regionů v naší zemi 

náhodou.

Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje

Hradecko – 
destinace pro turistu 
3. tisíciletí 
Hradecko je správný cíl vaší cesty 
v každém ročním období a jeho 
nabídka je čím dál atraktivnější 
zejména díky projektu fi nancovanému 
z ROP NUTS II Severovýchod. 
Nepřehlédnete nás s informačním 
stánkem na mnoha prezentačních 
akcích po celé republice. 

Na 37 místech na Hradecku najdete známky 

celosvětové hry MUNZEE, které byly rozmístěny 

koncem roku 2014, a  novinky vás čekají i  v  roce 

2015. Spustíme pro vás mobilní aplikaci s praktic-

kými informacemi a připravujeme informační DVD 

v  různých jazykových mutacích. Pro rodiny s  dět-

mi bude připraven produkt s informacemi o záze-

mí a  také navigační systém v  daných subjektech. 

A abychom nalákali další poznání chtivé návštěv-

níky, proběhne také vysílání videospotu v celore-

publikové síti multikin. 

Více se dozvíte na: 
www.hradecko.eu
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Milí čtenáři,
Pardubický kraj má to štěstí, že může 
vzhledem ke své poloze nabídnout 
širokou paletu zážitků a aktivit. 
V zimním období je mimo jiné možné 
navštívit dominantu našeho kraje 
– Králický Sněžník, v jehož blízkosti 
se nachází také lyžařský areál Dolní 
Morava, který zaujme nejen vyznavače 
sjezdového či běžeckého lyžování. Mezi 
další oblíbená lyžařská střediska patří 
také areál Červená Voda – Buková Hora 
– Čenkovice.

Milovníkům pa-

mátek by zcela jistě 

neměla uniknout pro-

hlídka pardubického či 

litomyšlského zámku, 

který je zařazen na Se-

znam kulturního dědictví 

UNESCO. Příznivci tra-

diční kultury pak mohou 

zavítat na Hlinecko, kde se každoročně konají svě-

toznámé masopustní průvody. Z Hlinska je to pak 

jen kousek na Veselý Kopec, který nabízí zajímavý 

pohled do života našich předků.

Každoročně se v našem kraji konají také jedi-

nečné kulturní či sportovní akce jako Smetanova 

Litomyšl, Velká pardubická či Zlatá přilba. Jejich vě-

hlas daleko přesahuje hranice 

našeho regionu.

Přijměte proto prosím mé 

srdečné pozvání do Pardubic-

kého kraje. 

Martin Netolický, 

hejtman Pardubického kraje

Objevte Pardubický kraj

Unikátním muzeem v  Pardubickém kraji je 

Soubor lidových staveb Vysočina na Veselém Kop-

ci. Je dějištěm různých kulturních a společenských 

akcí, jako je např. Veselokopecký jarmark, Brambo-

rová sobota či Předvánoční jarmark. Pod křídla SLS 

Vysočina patří také památky lidového stavitelství 

ve Svobodných Hamrech a enkláva domků hlinec-

kých řemeslníků nazývaná „Betlém“. V  roce 2010 

byly pro  svoji jedinečnost zapsány na Seznam 

UNESCO Masopustní obchůzky a masky na Hlinec-

ku. (www.vesely-kopec.eu)

Moderní areál, ve kterém můžete strávit zim-

ní i  letní dovolenou. To přesně vám nabízí Relax 

& sport resort Dolní Morava. Ubytování najdete 

ve čtyřhvězdičkovém Wellness hotelu Vista, vy-

řádit se můžete hned na několika plně zasněžo-

vaných sjezdovkách nebo si můžete obout běžky 

a  vyrazit na některou z  mnoha běžeckých tras. 

(www.dolnimorava.cz) 

Zámek Litomyšl je jedinou památkou Pardu-

bického kraje, jež je zapsána na Seznam kulturního 

dědictví UNESCO. Součástí zámeckého areálu je 

i budova bývalého pivovaru, v níž se v  roce 1824 

narodil světoznámý hudební skladatel Bedřich 

Smetana. Na jeho počest se na zámku v Litomyš-

li koná každoročně mezinárodní hudební festival 

Smetanova Litomyšl. (www.litomysl.cz) 

www.vychodnicechy.info
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Těšíme se na setkání s vámi na stánku města Ústí 

nad Orlicí v Praze při konání veletrhu cestovního 

ruchu Holiday World.

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

Turistické informační centrum Pardubice
nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice
tel.: +420 466 768 390
mobil: +420 775 068 390 
e-mail: region@ipardubice.cz
www.ipardubice.cz

Ústí nad Orlicí na Holiday World
Ve dnech 19.–22. února 2015 můžete navštívit stánek města Ústí nad Orlicí na 
pražském holešovickém výstavišti u příležitosti konání veletrhu Holiday World. 
Město zde představí ucelenou turistickou nabídku. 

Najdete zde informace o cykloturistice, o zají-

mavých místech ve městě a jeho nejbližším okolí, 

o volnočasových aktivitách a službách v cestovním 

ruchu včetně aktuálního kalendáře akcí na rok 2015. 

Novinkou bude představení nového turistického 

produktu Turistický poznávací okruh městem, je-

hož realizace proběhla v období září 2013 až červen 

2014. Tento produkt má umožnit turistům při aktiv-

ním odpočinku poznat zajímavosti města Ústí nad 

Orlicí, navštívit historické budovy, zajímavá místa 

a volnočasové turistické cíle. Zájemci mohou získat 

na našem stánku č. 201 ve veletržní hale tiskoviny 

k novému produktu, letáky, popis trasy, mapu, po-

hledy a aktuální kapesní kalendáříky pro nový rok.

Pardubicemi po stopách 
Silver A i Viléma z Pernštejna
Město Pardubice bylo během 2. světové války dějištěm 
významných národních událostí. Ty návštěvníkům 
přiblíží stezka „Pardubicemi po stopách Silver A“. Pokud 
se budete chtít dozvědět více, jsou pro vás v městském 
infocentru připraveny audioguidy s unikátními 
výpověďmi svědků z výslechových protokolů.

Naučná stezka vznikla v roce 2012 a představuje návštěvníkům místa 

spojená s činností Silver A v Pardubicích i osudy hlavních aktérů. Pomocí 

mapky najdete místa, která jsou spojena právě s působením této výsadko-

vé skupiny. K dispozici je také tištěný průvodce a audioprůvodce. Stezka je 

přístupná celoročně.

Příjemně se projít a získat další informace o městě můžete také pro-

střednictvím „Stezky Viléma z  Pernštejna“. Délka okruhu je 2,5 km a  je 

vhodný pro seniory i rodiny s malými dětmi. 

ČEZ aréna
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poslouchá audioguide 

q Radnice

w Náměstí Republiky
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t Smilova ulice

y Východočeské divadlo

Alfréd Bartoš svob. Jiří Potůček rtm. Josef Valčík
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Pozvání na jižní 
Moravu
Vážení přátelé, na málokterém místě na 
světě najdete, tak jako na jižní Moravě, 
v těsném sousedství hned čtyři světově 
významná místa natolik cenná, že je 
pod svou ochranu vzala organizace 
UNESCO. Mám na mysli kulturní 
krajinu Lednicko-valtického areálu, 
funkcionalistickou vilu Tugendhat 
v Brně i dvě biosférické rezervace: 
Dolní Moravu a Bílé Karpaty.  

Jižní Morava nabízí tak širokou škálu možností, 

že si na své přijdou milovníci přírody, obdivovatelé 

hradů a  zámků, vojenských a  technických pamá-

tek, turisté a cykloturisté, ale také zájemci o kultu-

ru. Důvod k návštěvě je tedy prostý – náš kraj má 

bohatou historii, překrásnou rozmanitou přírodu, 

památky, chlubí se znamenitým moravským vínem 

a živými folklórními tradicemi.

V roce 2015 se můžete těšit například na zpří-

stupnění zrekonstruované Löw-Beerovy vily, do-

slova za plotem již zmíněné vily Tugendhat. Řada 

akcí na jižní Moravě se během celého roku pone-

se ve znamení patnáctého výročí znovuobnovení 

krajské samosprávy. 

Pro domácí i  zahraniční ná-

vštěvníky přicházíme každým ro-

kem s  novými nápady a  podněty. 

Vydali jsme řadu prezentačních 

materiálů včetně stále oblíbeněj-

ších cykloturistických map. Tyto 

publikace postupně představíme na veletrzích Re-

giontour v Brně, ITF Slovakiatour v Bratislavě a Ho-

liday World v Praze. Všechny novinky, akce a trasy 

si také můžete prohlédnout na našem cyklowebu 

www.cyklo-jizni-morava.cz a  turistickém webu 

www.jizni-morava.cz.

Můžete se sami přesvědčit, že k návštěvě nej-

krásnějšího kraje České republiky existuje mnoho 

důvodů, stačí si jen vybrat.

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Lednicko-valtický areál 

Tradice a folklór – festival Slovácký rok v Kyjově

Biosférická rezervace Bílé Karpaty

Moravský kras – Punkevní jeskyně

 Technické památky – větrný mlýn v Kuželově

 www.jizni-morava.cz

Hrady a zámky jižní Moravy – hrad Bítov  

 Pavlovské vrchy – zřícenina Dívčího hradu

Vila Tugendhat v Brně

Ochutnávka ve vinici – Nové hory

Jižní Morava
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Vážení příznivci 
cestování,
dovolte mi, abych vás pozval do 
Olomouckého kraje. Střední Morava 
a Jeseníky jsou výjimečné svou 
bohatou nabídkou sportovních 
příležitostí, lázeňství, 
kultury a památek. Bohatou 
historii těchto regionů 
dokládá množství hradů, 
zámků a zřícenin.

Střední Morava je turistickým regionem, kde 

na vás čekají příjemné zážitky v každé roční době. 

Letošní zima neubere na kráse ani památkám. 

Nejvýznamnější památkou v srdci regionu je jedi-

nečný olomoucký sloup Nejsvětější Trojice, který je 

zapsán na Seznamu UNESCO. Za pozornost určitě 

stojí také Arcibiskupský palác nebo jedinečná Ex-

pozice času ve Šternberku. 

V  podzemí na vás čekají zpřístupněné tajupl-

né systémy Mladečských, Javoříčských a Zbrašov-

ských jeskyní.

Jeseníky vás přilákají svou panenskou pří-

rodou a  horským terénem. Romantiku hor tu vy-

zdvihují mechová jezírka, vysoké skály i vodopády. 

V zimě sem přijíždí především lyžaři, aby vyzkou-

šeli pestrou nabídku služeb moderních lyžařských 

center. Najdete zde 400 kilometrů perfektně upra-

vovaných běžkařských stop a  do spousty lyžař-

ských areálů se pohodlně dostanete také skibusy.

Zimní radovánky můžete také spojit s  lázeň-

skými pobyty v Priessnitzových léčebných lázních 

či termálním bazénu ve Velkých Losinách. Zde va-

šemu tělu poskytnou tu správnou regeneraci. 

Přijeďte zažít tuto harmonii kultury a  přírody, 

ze které se vám nebude chtít vracet.

Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

Užijte si zimu v Olomouckém kraji
Pokud nechcete prožít letošní zimu jen za okny svého bytu či domu, můžete 
vyrazit na půvabnou Střední Moravu nebo do panenské přírody Jeseníků. Tento ráj 
zimních sportovních a relaxačních areálů mají čeští i zahraniční návštěvníci stále 
ve větší oblibě. Každý rok tu pro vás připraví něco nového.

Zima na horách neznamená jen lyžování. Po-

kud nechcete být od rána do večera na sjezdovce, 

můžete navštívit třeba některé z  lázní či relaxač-

ních center. Prohřát své tělo v sauně nebo nových 

termálních bazénech ve Velkých Losinách, uvolnit 

se při masáži nebo si dopřát některou z léčebných 

procedur v  Priessnitzových léčebných lázních, to 

zpříjemní pobyt každému.

Vaše děti se rozhodně také nudit nebudou. 

Dětské lyžařské školky jsou ve zdejších lyžařských 

areálech již samozřejmostí. Ve Ski areálu Králičák 

nejde jen o pasivní dětské koutky, ale o pravé rado-

vánky se zábavným programem. Děti tak lyžování 

baví, nezlobí a stávají se z nich zdatní lyžaři.

Na své si tu přijdou i aktivní vyznavači zimních 

sportů. V  Jeseníkách nejsou jen lehké a  středně 

těžké svahy pro rodiny s dětmi, ale také prudké te-

rény pro zkušené lyžaře a snowboardisty ve Skiare-

álu Dolní Morava. Na zdejších sjezdovkách trénují 

i  naši reprezentanti mistrovství světa a  olympij-

ských her. Jistě vás nadchne i  moderní snowpark 

ve Ski areálu Kouty nebo sjezdovky Středí Moravy 

v Hlubočkách a Hrubé Vodě.

Zamířit sem můžou i  začátečníci. Lyžařské 

i snowboardové školy a půjčovny lyžařského vyba-

vení jsou v Jeseníkách i na Střední Moravě v kaž-

dém středisku. Působí tu profesionální instruktoři 

s  licencí, kteří se vám budou intenzivně věnovat 

a pomůžou vám s těžkými začátky.

Horská oblast Jeseníků s  velmi čistou příro-

dou a hlubokými lesy je velmi oblíbená především 

u běžkařů. Trasy v délce 400 km jsou tu perfektně 

pravidelně udržované a  mimořádně přehledně 

značené. Běžkaři zde každoročně poměřují síly na 

tradičním lyžařském maratonu JeLyMan.

Dnes už jsou zimní sportovní střediska dobře 

dostupná i  pro automobily. Parkovacích míst je 

zde dostatek a hotely i sportoviště jsou vybaveny 

kamerovým systémem pro ochranu vašich vozidel. 

V  Olomouckém kraji můžete ale pohodlně ces-

tovat i  hustou sítí vlakových tratí nebo autobusy. 

Nejvyšší a v zimě nejchladnější moravské hory jsou 

lyžařům a  vyznavačům zimních sportů dostupné 

rovněž pravidelnými skibusy. 

Jízdní řády skibusů  naleznete 

na www.arriva-morava.cz.

www.ok-tourism.cz
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Přijměte pozvání do 
Moravskoslezského 
kraje
Moravskoslezský kraj je především 
neodmyslitelně spojen s průmyslem, 
jehož historii návštěvníkům přibližuje 
ojedinělými komplexy industriálních 
památek. Své si však u nás najdou 
i milovníci přírody, kterým kraj nabízí 
množství zajímavostí – naučné 
stezky, hipostezky, arboreta, jeskyně 
i zoologickou zahradu. Sportovci 
si mohou užít pěší turistiku, 
cykloturistiku, in-line bruslení, golf, 
vodní sporty, jezdectví, běžecké 
i sjezdové lyžování. Zájemci mohou 
navštívit památky, rozhledny a okusit 
výbornou regionální kuchyni i pivo.

K  hlavním turistickým 

atrakcím patří malebné měs-

tečko Štramberk, hrad Hukval-

dy, zámek Hradec nad Mora-

vicí, hrad Sovinec, vrcholy 

Beskyd a Jeseníků (Lysá hora 

a Praděd) i technické unikáty, 

jakými jsou například Dolní Vítkovice, Důl Michal, 

Landek Park, Hasičské muzeum města Ostravy, 

Technické muzeum Tatra v Kopřivnici, Vagonářské 

muzeum ve Studénce nebo úzkorozchodná železnice 

na Osoblažsku. Moravskoslezský kraj je vyhlášený 

také svými lázněmi – například v Karlově Studánce, 

Klimkovicích nebo Darkově. Lázně 

Karlova Studánka, které leží upro-

střed jesenické přírody, patří mezi 

nejzajímavější lázeňská místa v Čes-

ké republice a mají statut léčebné-

ho klimatického místa s nejčistším 

ovzduším v celé střední Evropě. Turisté si mohou 

vychutnat také kulturní či sportovní akce jako Co-

lours of Ostrava, Janáčkovy Hukvaldy, Beethovenův 

Hradec, Janáčkův máj nebo loutkový festival Specta-

culo Interesse. Mezi kulturní lákadla patří rozmanitá 

nabídka divadelních inscenací. Činoherní tvorbou 

vyniká ostravská Komorní scéna Aréna, Divadlo Petra 

Bezruče v Ostravě, Národní divadlo moravskoslez-

ské či Beskydské divadlo v Novém Jičíně. Naprostým 

unikátem je Těšínské divadlo, neboť tu pod jednou 

střechou působí umělecké soubory dvou národností 

– Česká a Polská scéna, i jeho profesionální herecký 

soubor Loutková scéna Bajka, který hraje představení 

pro děti ze škol a školek v českém i polském jazyce. 

Do povědomí lidí se Moravskoslezský kraj zapisuje 

i jako pořadatel významných sportovních událostí, 

mezi něž patří především Zlatá tretra – Super Grand 

Prix v Ostravě. V roce 2015 se v Ostravě bude konat 

MS v ledním hokeji mužů.

Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje

U vodníka Slámy
Nechte se překvapit krásou zdejší 
krajiny. Objevte nové místo pro váš 
odpočinek. Místo jako stvořené pro 
vaše děti, na které se těší čtyřnozí 
obyvatelé mlýna. 

Penzion v dobovém stylu nabízí kvalitní stravová-

ní v Hospodě u mlynáře, muzeum vodníka Slámy, 

volnočasové aktivity i výlety do okolí. 

Muzeum vodníka Slámy

V bývalé čistírně válcového mlýna můžete vidět 

dochované zbytky strojního vybavení na čištění 

obilí, prosévání, třídění a míchání mouky. Expozice 

doplněná ukázkami předmětů denní potřeby 

mlynáře mapuje také vývoj mlýnů na Opavsku. 

náš tip: Naučná stezka vodníka Slámy 

Mlýn u vodníka Slámy 
Mlýnská 1, 747 92 Háj ve Slezsku – Lhota
mobil: +420 724 803 462
e-mail: uslamy@uslamy.cz
www.uslamy.cz

Generál Laudon ožil
Návštěvnické centrum Nový Jičín láká nejen na klobouky, ale od prosince 
2014 také na novou stálou interaktivní expozici Generál Laudon, věnovanou 
významnému rakouskému vojevůdci, který v Novém Jičíně roku 1790 zemřel. 

V budově Návštěvnického centra v dosud ne-

využitém 3. patře vznikla expozice věnovaná slav-

nému vojevůdci. Expozice generála Ernsta Gideona 

von Laudon je rozdělena do několika sekcí. Jedna 

místnost je věnovaná Laudonovu dětství a  mlá-

dí, druhá sedmileté válce, další tureckému tažení 

a poslední místnost je stylizovaná jako úmrtní po-

koj s fi gurínou generála na smrtelné posteli. Chod-

ba mezi místnostmi připomíná dobová pevnostní 

kasárna. Dále v  expozici návštěvníci uvidí sbírku 

map, vojenských plánů, ale i  dobových kostýmů,  

animovaný fi lm „Život Laudonův“ a fotografi e re-

konstrukce zámku Bečváry. Návštěvníci si mohou 

prohlédnout, ale hlavně také vyzkoušet dobové 

vojenské oblečení, výstroj a výzbroj. Největším lá-

kadlem je interaktivní dělo či dioráma bitvy u Do-

mašova. I  děti si zde přijdou na své, nechybí zde 

dětská herna, interaktivní, animační a doprovodné 

programy. 

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 45/29
741 01 Nový Jičín
tel.: +420 556 711 888
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
www.icnj.cz
www.mestoklobouku.cz
www.expozicelaudon.cz
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Jak chutná 
Slovácko…

V  letošním roce vyšlo úspěšné pokračování 

prvního dílu Kuchařky tradičních pokrmů na Slo-

vácku. Všichni zdejší rodáci mají stále v  paměti 

chutě a vůně dobrot, které jejich babičky, tetičky či 

kmotřičky připravovaly přímo na plotnách, v kach-

lových kamnech… a všude kolem to náramně vo-

nělo a  ještě lépe chutnalo. V  Kuchařce tradičních 

pokrmů Slovácka II se objevují jídla chutná a zdra-

vá, bonusem je skutečnost, že všechny použité 

suroviny jsou na Slovácku běžně dostupné. Světlo 

světa spatřila Kuchařka tradičních pokrmů na Slo-

vácku II na Slováckém festivalu chutí a vůní v Uher-

ském Hradišti v  sobotu 4. října letošního roku 

a ihned si získala mnoho příznivců dobrého jídla.

www.slovackakucharka.cz

Kraj Vysočina
Vážení čtenáři, souhlasím s tím, že cestování je způsob, jak se zbavit 
předsudků, resp. vůbec si je uvědomit. Nemyslím tím v tuto chvíli 
předsudky vůči cizím nenavštíveným zemím, ale především předsudky 
vůči zemi vlastní. Cestování nám pomůže uvědomovat si, co pro nás slovo domov 
znamená, vzpomenout si na lidi a zážitky, kterých si vážíme a se kterými nám bylo 
nebo je dobře. Cílem vašich cest může být už zítra Kraj Vysočina. 

Region na pomezí Čech a Moravy nabízí stov-

ky kilometrů značených turistických, cykloturistic-

kých i  koňských tras, jež křižují kraj napříč všemi 

směry. Rodinnou dovolenou na Vysočině můžete 

prožít jako jedno velké dobrodružství, může-

te u  nás relaxovat, vytvořit nový světový rekord 

v  čemkoli, splnit si zde svůj kovbojský sen nebo 

naopak poznat kouzlo venkovské turistiky na stat-

cích a  farmách. Právě díky výhodné poloze upro-

střed České republiky to nemá na Vysočinu nikdo 

daleko. Těšíme se na vás! Objevte kouzlo bytí na 

Vysočině!

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Žďár nad Sázavou
Město leží v překrásné přírodní scenérii Chrá-

něné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Osada Žďár 

vznikla při cisterciáckém klášteře roku 1252. Dneš-

ní dynamicky se rozvíjející město má podobu mo-

derního střediska regionu. S  památkou UNESCO 

– poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého a jako 

východisko do nejkrásnější části Českomoravské 

vrchoviny je stále více vyhledávaným turistickým 

cílem.

Informační a turistické centrum Stará radnice
nám. Republiky 24
tel.: +420 566 628 539
e-mail: ticzdarns@seznam.cz
www.zdarns.cz

Informační a turistické centrum ŽĎAS – Zámek
tel.: +420 566 629 152
e-mail: itc@zamekzdar.cz
www.zamekzdar.cz

Kraj Zlínský
Dovolte mi, abych vás v roce 2015 srdečně pozval do Zlínského kraje!

Vytipovat z  nepře-

berné škály pozoru-

hodných míst našeho 

regionu ta nejatraktiv-

nější v  rámci rozsahu 

tohoto příspěvku je 

v  podstatě nesplnitel-

ný úkol, protože kdo 

měl už někdy možnost 

zavítat na východ Mo-

ravy, musí mi dát za 

pravdu, že tato část České republiky má toho k ob-

jevování a k obdivování opravdu mnoho.

Ve Zlínském kraji se koncentruje malebnost 

rozmanité krajiny zdobené zejména v mnoha ven-

kovských lokalitách půvabnými stavbami původní 

lidové architektury a  stejně tak tady snad každé 

město spoluutvářejí památky mnoha architekto-

nických slohů – od románského až po moderní 

funkcionalismus, který vtiskl nezaměnitelný ráz 

krajskému městu Zlín. Mimochodem, dokonale 

promyšlený způsob racionální baťovské zástavby 

je dobře viditelný z  terasy sídla Krajského úřadu 

Zlínského kraje, památkově chráněné „budovy 21“, 

kde se otevírá skutečně neopakovatelný pohled do 

všech světových stran. A  jen několik kroků chůze 

od „Baťova mrakodrapu“ můžete 

navštívit nedávno otevřený 14I15 

BAŤŮV INSTITUT, kde nabízí bohatý kulturní pro-

gram Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum 

jihovýchodní Moravy ve Zlíně i  Krajská knihovna 

F.  Bartoše. Kdybyste si chtěli program cesty do 

našeho kraje promyšleně naplánovat, doporučuji 

nahlédnout na stránky www.vychodni-morava.cz.

Každopádně přijeďte, rádi vás uvítáme!

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
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Správné odpovědi a výherci

Tajenku křížovky a odpovědi 

na fotohádanku nám 

zašlete do 15. února 

z www.kampocesku.cz 

nebo na adresu redakce. 

Dvakrát třem autorům 

správných odpovědí 

zašleme mapu věnovanou 

vydavatelstvím 

Kartografi e PRAHA.

Poznáte místo na fotografi i?

a) Uherské Hradiště b) Telč c) Třeboň

Soutěže za měsíc listopad–prosinec 2014
Celkem došlo 3 723 odpovědí, z toho 3 549 z internetu a 174 dopisů.

Kartografi e PRAHA
otázka: V roce 2000 vznikl mezi Prahou a řekou Sázavou turistický mikroregion, který dnes sdru-

žuje 23 obcí. Jak se jmenuje?

odpověď: c) Ladův kraj

soutěžilo: čtenářů 436; správně 421; špatně 15

výherci: Ivana Boudová, Hostivice; Zuzana Frömlová, Bechyně; Jan Běhounek, Praha

KAM pro děti – „Pojďte s námi v Rudě odolávat nudě!“
otázka 1: a) Panny Marie Pomocné z Hvězdy

otázka 2: b) Bílá strž

otázka 3: a) Království skřítků

soutěžilo: 433 čtenářů; správně 356; špatně 77

výherci: Běla Činátlová, Poděbrady; Hana Fišerová, Strakonice; Jana Rosenbergová, Nová Paka; 

Jan Kučera, Kostomlaty nad Labem; Pavel Preč, Hranice

KAM pro děti – Hrou k poznání světa: zábava na celý rok
otázka 1: a) Jsme vetřelci!

otázka 2: c) Science On a Sphere

otázka 3: c) David Černý

soutěžilo: 259 čtenářů; správně 156; špatně 103

výherci: Marie Černá, Kraslice; Veronika Hešlarová, Nový Bydžov; Helena Holubářová, Praha; An-

tonie Novotná, Liberec; Blanka Mrkvičková, Hradec Králové; Simona Piskáčková, Dvůr Králové nad 

Labem; Marie Rozenská, Slaný; Kája Tyrpekl, Plasy; Oldřich Štěpán, Kopřivnice; Pavel Weingartner, 

Lučice

Edice ČT
otázka: Kolik dílů Černobílých idolů vydal Aleš Cibulka v Edici ČT?

odpověď: a) 3

soutěžilo: 503 čtenářů; správně 331; špatně 172

výherci: Miloslava Lasáková, Havířov; Jan Janda, Veselí nad Lužnicí; Vojtěch Švec, Netolice

Olšanské hřbitovy V./1. díl
otázka: Kdy byl na Olšanské hřbitovy pohřben první člověk?

odpověď: a) 1786

soutěžilo: 316 čtenářů; správně 283; špatně 33

výherci: Petra Rojíková, Plzeň; Dominik Hlavice, Vlachovice; Jaroslav Vála, Světlá nad Sázavou 

Netradiční procházky Prahou 1, 2
otázka: Které městské části se objevují v prvním díle publikace?

odpověď: v tištěné verzi b), na internetu c) Staré a Nové Město a Vyšehrad

soutěžilo: 526 čtenářů; správně 491; špatně 35

výherci: Jana Batková, Ořechov; Jindřich Lamač, Rožmitál pod Třemšínem; Pavel Preč, Hranice

Osobnosti českých dějin 
otázka: Kolik stran má kniha?

odpověď: a) 536

soutěžilo: 495 čtenářů; správně 491; špatně 4

výherci: Lenka Reháková, Chomutov; Eva Varaďová, Teplice; Pavel Navrátil, Uherské Hradiště

Křížovka 
… rozsáhlý kruhový výhled

soutěžilo: 390 čtenářů; správně 381; špatně 9

výherci: Kamila Dosedělová, Litomyšl; Naďa Hamanová, Pecka; Luděk Chalupa, Nymburk

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografi i?

odpověď: c) Aš

soutěžilo: 401 čtenářů; správně 167; špatně 234 

výherci: Ludmila Amchová, Liberec; Zdeňka Boušková, Praha; Jakub Skřivánek, Kyjov

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali  čtenáři z okolí distribučního místa Hrádek nad Nisou.  Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých  odpovědí rozhodl, že prestižní certifikát

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání listopad–prosinec 2014

Informační centrum Hrádek nad Nisou Horní náměstí 71, 463 34 Hrádek nad Nisou
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Kalendář KAM po Česku 2015
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PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

28 Kč www.prazskyprehled.cz

09*2014

soutěže o vstupenky na koncert a mapy Kartografi e Praha

Hlavní mediální partner

www.hdk.cz
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ročník 5 /rocznik 5 , leto/lato – jeseň/jesień 2014

       ZDARMA
    GRATIS

Turistický magazín / Magazyn turystyczny

Leto, je leto...

Lato to lato...

www.openczechia.eu    www.kampocesku.cz    www.travel-eye.eu    

č ík 5 / ik 5 l /l j ň/j i ń 2014

ý g g y y y y

čečervrvenen

Year/Jahrgang 8, July/Juli – September 2014

Enjoy Bohemia!

Genießen Sie  
Tschechien!

www.travel-eye.eu    www.kampocesku.cz    www.openczechia.eu

únúnor bbřřř

Praha
plná zážitků...

ročník V., vydání duben 2011

Turistický magazín ročník IV., říjen 2014 ZDARMA

www.kamnavylet.info www.kampocesku.cz www.prazskyprehled.cz

ZDAR

  SpeciálSpeciál
 Praha

Den, kdy vychází…  KAM po Česku  KAM na výlet  Pražský přehled kulturních pořadů  Travel EYE  OPEN Czechia

leded nn

www.kampocesku.cz  KAM na výlet  KAM pro děti  KAM za rohem

KAM
ZDARMApo Česku

Turistický magazín

ročník VIII., červen 2014

Rájem 
rozhlednovým

Velká fotohádanka 
pro malé i velké

Co můžeš 
udělat dnes…

Dědo, říkám, nezapomeň
na ten výlet

Tisk magazínů redakce KAM po Česku:

Jan Žižka z Trocnova
Socha  slavného husitského vojevůdce 
na pražském vrchu Vítkov je třetí 
největší jezdeckou sochou na světě. 
Jedná se o ukázku dokonalosti 
a preciznosti sochaře Bohumila Kafky. 
Odhalena byla v den výročí bitvy na 
Vítkově, 14. července 1950. Socha váží 
16,5 t, měří 9 m na výšku, 9,6 m na 
délku. Složena je ze 120 bronzových 
částí, které jistí téměř 5 000 šroubů. 



TOP GASTRO & HOTEL

 Výstaviště Praha - Holešovice
19. - 22. 2. 2015

HOLIDAY WORLD
24. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

NEJVĚTŠÍ VELETRH 

CESTOVNÍHO RUCHU  

V ČESKÉ REPUBLICE

www.holidayworld.cz
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