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Těšit je víc než být 
utěšován. Dávat 
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Milovat je víc 
než být milován. 
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Milí čtenáři,
máme tu květen, dny 

se prodlužují a příroda se 
halí do barevného jarní-
ho hávu. Máj je ale také 
časem lásky, kdy lidmi vli-
vem Venuše cloumají tes-
tosterony, hormony i za-
kořeněné tradice. Kdo ví, 
byla-li to řecká Afrodita, 
římská Venuše, slovanská 

Lada či jiná bohyně lásky, která ruku Máchovu vedla 
k napsání veršů: „Byl pozdní večer – první máj – večer-
ní máj – byl lásky čas.“ Snad i tyto verše zapříčinily, že 
láskou zmítaní potomci homo erectus se mění v něco, 
co by se freudovsky vyjádřilo jako: „Láska? Člověk se 
mění z housenky v motýla, miluje-li.“

Člověk je ale z opic a zdědil řadu chování od zví-
řecích předků. Evoluce zla zmiňuje čtyři typy jedinců 
– první je manipulativní, zrádný, druhý asociální, ne-
lítostný, bezcitný, třetí velikášský, pyšný, antipatický 
a čtvrtý má radost z krutostí. Je však dokázáno, že pro 
lidské i zvířecí komunity jsou všechny typy přínosné, 
protože ostatní nutí být ve střehu a pečlivě zvažovat, 
komu věřit.

Vraťme se ale na zem, domů, nově do Czechie. 
Věděli jste, že jen každý desátý Čech vyjmenuje naše 
národní parky a jen zlomek populace zná alespoň 
jeden živočišný druh, který je u nás kriticky ohrožen? 
Tak tedy, máme čtyři národní parky – Krkonošský, 
Šumavu, Podyjí, České Švýcarsko – a mezi kriticky 
ohrožené druhy patří především kočka divoká, med-
věd hnědý, netopýr brvitý, černý, velký a pobřežní, 
plch zahradní, sysel obecný, tchoř stepní, vlk obecný 
a vrápenec malý i velký. 

Celosvětově roste také poptávka po antistreso-
vých omalovánkách pro dospělé. U nás to má vliv na 
převis poptávky v KOH-I-NOORu a v USA z toho šílí po 
pastelkách Progresso. Přestože se omalovánky u nás 
těší oblibě už dva roky, stále více trpíme, přinejmen-
ším nedostatkem pastelek o 72 nebo dokonce 120 
barvách. Trpíme ale také na silnicích, kde nedbáme 
pravidel šťastného návratu, zvláště pak na silnici 
I/13 u Bílého Kostela nad Nisou, na I/35 u Podhor-
ního Újezdu a na silnici I/7 u Slaného. Proto si raději 
malujte, než abyste divočeli za volantem.   

Luděk Sládek, šéfredaktor

vyšlo  
26. dubna 
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„Od čtyř let jsem vyrůstal mezi ,košťálníky‘ na jižním 
okraji hlavního městečka a strkal prsty do ,hlíny‘. Ale 
jak už to v životě chodívá: cherchez la femme. Jednoho 
dne za mnou přišel ročníkový kolega Áda s tím, že na 
geobotanice jsou dvě hezká děvčata. Tak jsem tento 
obor (geobotaniku, ne třeba gynekologii) vystudoval. 
Po vojně jsem se dostal do Průhonic – to je synonymum 
pro parky, zahradní architekturu a stromovědu, dendro-
logii. A u té jsem už zvostal,“ říká pan Větvička. Která 
květina z říše rostlin je Vaše nejoblíbenější? „Vězte, 
že dokolečka omílám parafrázi na Coco Chanel: ,Není 
ošklivých rostlin.‘ V tom případě ani nemůže být jedna 
(a jen jedna, jak říkají matematici) nejkrásnější.“ 

Mgr. Václav Větvička je garantem Pocty stro-
mům na výstavě Má vlast cestami proměn. S panem 
MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem Zlínského 
kraje a s návštěvníky vysadí 21. května na Vyšehradě 
potomka památného stromu – hrušeň z Dobrotic 
u Kroměříže.

Co přivedlo pana Větvičku ke spolupráci? „Za-
prvé ona Má vlast – nedám na ni dopustit v žádné 
podobě a obměně. Trápilo mne odmala, jak dostává 

za uši. Tu sem, tu tam jsem opravil křížek v polích, 
a když se z takových záchran stalo div ne hnutí, cesta 
k mé Vlastě byla krátká. A za další prvé to byla strhující 
osobnost paní inženýrky Dáji Kolmannové, duše Mé 
vlasti a jejích proměn (nemohu napsat zadruhé, to by 
bylo urážlivé). Poznala jste někoho, kdo by jí odolal?“

Máte pravdu, jen těžko bych asi hledala. Děkuji 
za milý rozhovor a dovolte mi popřát Vám vše dobré 
v profesním i osobním životě.

Marie Kulinkovská

Křižákům to nandali 
(595 let)

Druhá křížová výprava proti husitům byla vy-
hlášena koncem května 1421. Stalo se tak z  inici-
ativy říšské šlechty, neboť po neúspěchu první 
výpravy se kritika snesla na hlavu Zikmunda Lu-
cemburského. Požehnání výpravě, která měla za 
cíl dobýt Prahu, dal římský kardinál Branda Casti-
glione. 28. srpna 1421 tedy hlavní síly ze Svaté říše 
římské vedené Ludvíkem III. vpadly do západních 
Čech. Po neúspěšném obléhání Žatce vše skončilo 
naprostým rozvratem a útěkem vojska za hranice 
před postupujícími husity. Zikmund Lucemburský 
ale táhl ke Kutné Hoře, kde byl Janem Žižkou po-
čátkem roku 1422 opakovaně tvrdě poražen a do-
nucen ustoupit na Moravu. Poté Zikmund na čas 
zcela rezignoval na dění v Čechách a obrátil svou 
pozornost proti Turkům.

-mak-

Výboje Břetislava II. 
(920 let)

V  květnu roku 1096 český kníže Břetislav II. 
vpadl již podruhé do Slezska ve snaze získat do-
hodnuté poplatky od polského knížete Vladislava 
za postoupené území. Při druhém útoku již opano-
val Kladsko, rozbořil hrad Bardo nad Nisou a nechal 
postavit nový hrad Kamenec. Doba vlády raných 
Přemyslovců byla vesměs hodně drsná a nesmlou-
vavá. Sám Břetislav II. za své krátké vlády potlačo-
val krutě křesťanství, konfiskoval židovské majetky, 
vyháněl mnichy z klášterů a rozpoutal dlouholetou 
rodovou válku. Sám byl nakonec úkladně zabit při 
návratu z lovu.

-aba-

Opukový náhrobek Břetislava II. v Chrámu sv. Víta

Mgr. Václav Větvička a Ing. Drahomíra Kolmannová, ředitelka 
Asociace Entente Florale CZ – Souznění
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Český botanik, autor odborných textů a populárních knih Mgr. Václav Větvička se 
narodil 13. ledna 1938 v Praze. Navzdory dětskému přání stát se loutkářem mu 
sudičky přisoudily jiný osud. Vydal se cestou botanika, který měl k zemědělství 
od mládí velmi blízko. Jeden dědeček měl hospodářství a druhý si na penzi koupil 
rohanovskou bažantnici s usedlostí nad Jizerou. 

Dobrý den, pane šéfredaktore! Jsem rád, že i Vás 
má fota potěšila. Posílal jsem je úmyslně Vašemu 
skvělému časopisu, který mě vždy potěší fotkami 
a osloví tipy na! 

Roman Ramón Pachman

Dobrý den, protože ráda cestuji a poznávám nová 
místa především v naší krásné zemi, hodí se mi i in-
formace z  vašeho turistického magazínu. V  dub-
novém čísle na straně 7 máte ale chybu. Jaroslav 
Šlezinger zemřel 2. 8. 1955, a  ne v  roce 1944, jak 
uvádíte. Přeji spoustu dobrých nápadů a co nejmé-
ně chyb a omylů. 

Marie Hellerová, Ostrov
Máte pravdu, je to tak, jak píšete, a  je to chyba. Jen 
si tak říkám, jestli se nám v poslední době nevloudilo 
chybiček nějak víc. Uvidíme, co tohle vydání.  

Dobrý den, jsem velkým příznivcem a čtenářem 
vašeho časopisu a pravidelně se účastním soutěží. 

Byl jsem velice potěšen a překvapen, když jsem se 
v březnovém čísle nalezl mezi výherci. Do dnešní-
ho dne mi však žádná výhra nepřišla, a tak jsem 
se vás chtěl zeptat, jestli jste již výhry odesílali, či 
teprve budete. Děkuji vám velice předem za infor-
maci. 

S pozdravem Milan Rickl, Nový Bor
Vaše výhra byla již Českou televizí odeslána na Vaši 
poštovní adresu.   

Moc chválíme celou redakci za tak obšírné infor-
mace o zajímavostech ČR – například „ZOO znám-
ky“ pro sběratele, což potěšilo naše filatelisty. I za 
upoutávky na nové knihy, Příběh templářů III. si 
náš děda, čtenář historických románů, ihned za-
koupil. Dál stále hodně dobrých nápadů a inspira-
ce pro další čísla KAM po Česku. 

Marie Fialová, Karlovy Vary

Jako vždy, bez pochlebování, nemá chybu! A  jak 
se tak dívám, na běžkách jsem byla snad všude. 
Nádherná byla hřebenovka Jeseníků a potom můj 
kultovní kraj Šumava, v létě i v zimě, je a byla vždy 
nádherná. Ovšem ani Nové Město na Moravě nemá 
žádné chyby, taková nedaleká studnice a třeba na-
příklad s maškarami… 

Lajksnerová, Kolín
Jménem redakce děkuji všem našim čtenářům za je-
jich dopisy. Luděk Sládek, šéfredaktor

Dopisy čtenářů

Husitská vozová hradba, 
dobové vyobrazení z 15. století 

2| www.kampocesku.cz  
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Betlémská kaple – maják české reformace 
(625 let)

Málokterá národní církevní památka se může chlubit tím, že vznikla v pražské 
chudinské čtvrti, v místě neřesti a později se stala pramenem reformních 
myšlenek. 

Kapli založili pražští měšťané Jan Kříž a Hanuš 
z Mühlheimu. Do zakládací listiny z 24. května 1391 
včlenili požadavek, aby sloužila pro kázání a zněl 
tu pouze český jazyk. Jan Kříž navíc věnoval kapli 
zahradu se studní, která byla po celou dobu využí-
vána. Úmyslně byla kaple velmi prostou, přesto na 
svou dobu poměrně rozsáhlou stavbou. Dokončena 
byla roku 1394 a zasvěcena památce novorozenců 
zavražděných v Betlémě na příkaz krále Heroda.

Stala se střediskem českého reformačního hnu-
tí s hlavní „hvězdou“ Janem Husem. Až 3 000 dych-
tivých posluchačů najednou (včetně tehdejší krá-
lovny Žofie) si mohlo v  letech 1402–1413 osobně 
vyslechnout jeho kázání a výklad převratných my-
šlenek na obrodu církve. Kromě Husa na kazatelně 
vystupoval také Jakoubek ze Stříbra (1415–1419) 
nebo Tomáš Müntzer (1521). Po krátkém vlastnic-
tví jednotou bratrskou připadla po třicetileté válce 
kaple jezuitům a v roce 1786 došlo k jejímu stržení 
a  přestavbě na obytný dům. V  letech 1950–1954 
proběhla citlivá rekonstrukce do původní podoby 
s pečlivým vypracováním všech detailů. 

-babok-

Vynález hlubotisku 
(175 let)

Před 175 lety se narodil Karel Václav Klíč 
(30.  5.  1841 Hostinné – 16. 11. 1926 Vídeň), vše-
stranný český malíř, grafik a  vynálezce. Při rytí 
dřevorytů pro časopisy často přemýšlel, zda by 
se dala rytecká práce usnadnit pomocí fotografie. 
Výsledkem jeho intenzivního bádání na poli repro-
dukce polotónových obrazů na papír byl v  roce 
1878 vynález heliogravury – grafické techniky tis-
ku z hloubky, nahrazující ruční rytí fotochemickým 
procesem. V roce 1890 svou metodu zdokonalil na 
rotační stírací hlubotisk, čímž vytvořil podmínky 
pro uplatnění nové polygrafické techniky pro tisk 
ilustrovaných časopisů, obalů a  uměleckých děl 
v masovém rozsahu. -JS-

První český kolesový 
parník (175 let)

23. května 1841 byl v Praze-Karlíně spuštěn na 
Vltavu první český kolesový parník Bohemia. Byla 
to loď 37,51 m dlouhá a 8,64 m široká a dosahova-
la nejvyšší rychlosti 17 km/hod. Její kapacita byla 
stanovena na 140 pasažérů plus 10 členů posádky. 
Špici její přídě zdobila postříbřená socha českého 
lva. Bohemia byla určena k  osobní dopravě mezi 
Obřístvím a Drážďany a vody Vltavy a Labe brázdila 
až do roku 1856, kdy byl její provoz ukončen. Její 
parní stroj je však stále funkční a  dodnes pohání 
saský parník Diesbar.

Jana StránskáBetlémská kaple v pamětech Jeníka z Bratřicfo
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Jeroným Pražský, následovník Husův (600 let)

Necelý rok po upálení mistra Jana Husa byla v Kostnici připravena hranice pro 
dalšího Čecha. Poslední rok Jeronýmova života se nesl v duchu boje o nejlepšího 
přítele, útěku, zatčení, „zrady“ svých původních myšlenek, soudního procesu 
a nakonec smrti upálením.

Čtyřnásobný mistr svobodných umění (Sorbo-
nna, Heidelberg, Kolín n. Rýnem a Praha) se v dub-
nu 1415 ohlásil kostnickému koncilu k veřejnému 
slyšení, aby pomohl svému příteli Janu Husovi. Va-
rován před zatčením se pokusil o útěk do vlasti, ale 
23. 5. 1415 byl dostižen u hranic království, zatčen 
a dopraven zpět do kostnického žaláře. Často byl 
vyslýchán a  mučen, aby se zřekl kacířských myš-
lenek. Před vidinou smrti v září 1415 odmítl učení 
Viklefovo a Husovo a měl být propuštěn. V únoru 
1416 byl však opět obviněn z  hlásání kacířského 
učení a  dalších přestupků proti církvi. Žádal ve-
řejné slyšení, které bylo stanoveno na 23. května 
1416. Ve své obhajovací řeči během pěti dnů dle 
svědectví Itala Braccioliniho vystupoval přesvěd-
čivě, moudře a vtipně. Jeroným vysvětloval své ži-
votní, filozofické i teologické postuláty, zastával se 
učení Husova a poukazoval na jeho nespravedlivé 
odsouzení. To nemohlo dobře dopadnout. Po dal-
ších dvou dnech vynesl koncil rozsudek – Jeroným 
byl shledán vinným a 30. května 1416 byl upálen 
na stejném místě jako Hus.  

-liban-

Loď Bohemia 26. května 1841
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Historia magistra vitae
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Žižkaperk slaví (135 let)

Pro obyvatele Žižkova není Žižkov jenom nějakým názvem městské části. Je to něco víc. Něco, co 
se dá jen těžko popsat, ale vždy je to vyslovováno až s furiantskou hrdostí. Žižkovu se totiž musí 
rozumět a musí se správně chápat jeho specifika. Prostě nejsou to Háje či Bertramka. 

O životě na pražském Mont martru 
by vám mohli vyprávět zdejší rodá-
ci, třeba Jaroslavové – Ježek, Seifert 
či Marvan. Ale stejně tak i  celá řada 
dalších, kteří tu žili, třebas jen krátce. 
Přesto jakmile ještě dnes vyslovíte 
„Žižkov“, nezasvěcení posluchači se 
zachvějí. Aby ne, když stejně jako 
celá pokolení před námi slýchá-
me neuvěřitelné mýty, pověry 
a babské povídačky, které Žižko-
váci ochotně přiživují. Navzdory 
tomu, že rázovitosti Žižkova usi-
lovali o  život v  různých dobách 
různí mocní, nepodařilo se jim 
to. Žižkov si jen prošel cestou po-
dobnou té, o níž se zpívá v jedné 
písničce nějak takhle: „Šel pusti-
nou muž, vykácel buš, postavil 

dům a rozoral zem. Za ním jdou další, 
umí víc, vázaný krovy, zdi z  vepřovic. 
A je tu kostel, most i zločinnost, skon-
čila válka, začala nová a dnes tu vedou 
proudy aut, jak drává řeka.“ Se Žižko-
vem to bylo podobné. Kopce pokryté 
hlubokými lesy vystřídala pole a  nad 

nimi se tyčil Šibeniční vrch. Karel  IV. 
založil Viničné Hory, ty ale vzaly za své 
za třicetileté války. Tábořila tu švédská 
armáda, později pruské vojsko, ale nic 
dobrého to nepřineslo. Roku 1848 tu 
stávalo pouhých 68 usedlostí a  žilo 
169 obyvatel. Roku 1867 se z Hor Vinič-

ných stala Královská Vinohrad-
ská obec, roku 1875 rozdělená 
na dvě – Vinohrady I. (od 1877 
Žižkov) a Vinohrady II. (od 1877 
Královské Vinohrady). O dva roky 
později byly na město povýšeny 
Královské Vinohrady a Žižkov 15. 
května 1881. Podbízivý návrh 
dát městu jméno Rudolfov nevy-
šel. Místní zůstali Žižkovu věrni 
a tak tomu je dodnes. 

Josef GrofSeifertova ulice

Humanista i dítě štěstěny (555 let)

Být chytrý, bohatý a úspěšný, kdo by se bránil? 
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (asi 1461–1510) byl 
příslušníkem významného šlechtického rodu, jehož 
vysoký intelekt ještě více rozvinulo vynikající vzdělání 
doma i v zahraničí. Po celý život byl materiálně zajištěn 
a navíc mu bylo shůry dáno i tvůrčí literární nadání. 

Osm let studoval v Itálii, stal se horlivým katolíkem a po návratu 
(1483) se pohyboval v těsné blízkosti krále Vladislava II. Jagellonského 
jako sekretář. V  letech 1490–1491 procestoval část Středomoří (Malá 
Asie, Palestina, severní Afrika) a  po návratu se neúspěšně pokoušel 
o církevní kariéru. 

Poté co král jemu a jeho příbuzným obnovil roku 1500 povolení na 
těžbu stříbra, na příští dva roky se vrátil do jeho služeb. Finanční nezá-
vislost mu dovolila, aby na sklonku života (umírá v roce 1510) na svém 
hradě Hasištejně u Kadaně založil humanistickou školu a shromáždil 
tu jednu z největších a nejlepších soukromých knihoven tehdejší Evro-
py (asi 800 svazků). Neméně významnou se stala i jeho vlastní literární 
tvorba, která čítá 550 básní, 200 listů a tři traktáty, vše pouze v latině. 
Ve své době dosáhl v humanistických kruzích Evropy velké proslulosti, 
podporoval vědu, umění, snad jen škoda, že vůči vlastnímu národu byl 
přezíravý a český jazyk považoval za barbarský.

 -babok-

1471
(545 let)
Vladislav II. 
Jagellonský
27. 5. 1471
byl zvolen 
českým králem 

1611
(405 let)
Matyáš 
Habsburský
23. 5. 1611
byl korunován 
českým králem 

1896
(120 let)
Zdeněk Lhota
* 3. 5. 1896
† 8. 10. 1926
jako první 
Čechoslovák 
přeletěl kanál La 
Manche (1924)

květen 1311 (705 let)
Jan Lucemburský se vypra-
vil na Moravu, kde nejprve 
navštívil Olomouc a obnovil 
závislost Opavska na českém 
králi. Opavské knížectví předal 
Boleslavovi, vévodovi vrati-
slavskému, zástavou za věno 
8 tisíc hřiven stříbra, které mělo 
být vyplaceno jeho manželce 
Markétě, sestře královny Elišky 
Přemyslovny. 

1. 5. 1901 (115 let)
V Ostravě byl zahájen pravi-
delný provoz elektrických 
tramvají. V souvislosti s tímto 
byla ukončena osobní doprava 
parními tramvajemi. První 
ostravská tramvajová linka byla 
mezinárodní záležitostí – vozy 
pocházely z polského Sanoku, 
stroje pro elektrárnu dodala 
firma z Budapešti.

4. 5. 1201 (815 let)
Jak se můžeme dočíst ve 
Veleslavínovi, tak prý toho dne 
okolo poledne bylo na mnoha 
místech v Čechách hrozné 
zemětřesení, které pobořilo 
velké množství domů. K večeru 
prý dokonce pršel sníh. Z toho 
je vidět, že ani naši předkové to 
s rozmary přírody neměli lehké.

5. 5. 1901 (115 let)
V Praze se narodil spisova-
tel Václav Řezáč, vlastním 
jménem Václav Voňavka, autor 
psychologických románů, lite-
ratury pro děti a filmových scé-
nářů. Působil též jako redaktor 
Lidových novin a v letech  
1949–1956 byl ředitelem nakla-
datelství Československý spiso-
vatel. Zemřel 22. 6. 1956.

7. 5. 1901 (115 let)
Narodil se Géza Včelička, 
český levicový novinář, reportér, 
spisovatel, cestovatel a tramp. 
Vyučený číšník působil od 
roku 1930 jako redaktor a pak 
i šéfredaktor časopisu Tramp. 
Mezi jeho nejznámější romány 
patří Kavárna na hlavní třídě 
a Policejní hodina. Zemřel 
30. prosince 1966.
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Smrt pro krvavého psa (70 let)

Před sedmdesáti lety proběhla v Praze poprava nenáviděného kata českého národa – státního 
tajemníka tzv. Protektorátu Čechy a Morava Karla Hermanna Franka. Jeho podpis byl na 
rozsudcích smrti pro vesnice Lidice a Ležáky a na svědomí měl smrt tisíců obyvatel naší země, 
kteří byli odsouzeni a popraveni během jeho kruté vlády. Po zásluze si za vše, co učinil, vysloužil 
přezdívku Krvavý pes Frank.

Frank (24. 1. 1898) již od-
malička vyrůstal v  nacionálním 
prostředí, kdy mu jeho otec vště-
poval nenávist k  Čechům, mezi 
kterými v  Karlových Varech žili. 
S  přicházející dospělostí byl stá-
le větším zastáncem německých 
Sudet. Přestože se během první 
sv. války několikrát hlásil do ar-
mády, nikdy nebyl odveden pro 
ztrátu oka, o  které přišel v  mlá-
dí. Vysněné uniformy se bývalý 
krachující karlovarský knihkupec do-
čkal po vyhlášení Protektorátu Čechy 
a  Morava. Jako státní tajemník se po 
atentátu na Heydricha v  květnu 1942 
projevil jako bezohledný samovládce. 

Frankově nenávisti vůči všemu české-
mu nezabránil ani rozkaz jeho šéfa Kal-
tenbrunnera, který v  druhé polovině 
dubna 1945 popravy neodsouzených 
vězňů zakázal. Přesto Frank podepsal 

poslední rozkazy k popravám ještě 
1. května 1945. 

Z  Prahy uprchl až 9. května 
1945, ale v Rokycanech byl zatčen 
americkými vojáky a  poté předán 
československým úřadům. Frank 
byl shledán vinným a  odsouzen 
k veřejnému trestu smrti oběšením 
22. května 1946. Poprava se konala 
na velkém nádvoří pankrácké věz-
nice za přítomnosti asi pěti tisíc 
lidí. Mezi nimi bylo i sedm lidických 

žen. Přesně ve 13.30 byl oběšen a poli-
cejní lékař o sedm minut později kon-
statoval jeho smrt. Frankovo tělo bylo 
anonymně pohřbeno na Ďáblickém 
hřbitově v Praze.  Drahomíra Samková
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Král české sci-fi (90 let)

Spisovatel, publicista a lékař Ludvík Souček se narodil 17. května 1926. Mimořádně nadaný 
stylista s fenomenální pamětí se stal jedním z našich nejvýznamnějších a nejpopulárnějších 
spisovatelů scientologické literatury 20. století.

Vystudovaný zubní lékař po pra-
xi na stomatologické klinice v Praze 
vstoupil do armády a  poté působil 
krátce v  Severní Koreji jako vojen-
ský lékař. Po návratu až do roku 
1964 pracoval v  Ústřední vojenské 
nemocnici. Byl zaměstnancem Mini-
sterstva národní obrany, armádní re-
dakce České televize a posléze až do 
svého předčasného odchodu do in-
validního důchodu v roce 1976 pra-
coval v nakladatelství Albatros. Psa-
ní bylo jeho posedlostí, je autorem 
nejen sci-fi románů, ale i  literatury 
pro mládež a  scénářů k  detektiv-
ním seriálům, publikoval monogra-
fie o  slavných fotografech (sám byl 
nadšeným fotografem) nebo psal 
povídky pro časopis Vpřed. Mezi 

jeho nejznámější díla patří nedo-
končená trilogie Tušení stínů, Tu-
šení souvislostí a Tušení světla, kni-
ha o  záhadných úmrtích slavných 
osobností Otazníky na hroby nebo 
román Případ Jantarové komnaty. 
Je považován za zakladatele hnutí, 
posléze organizace Českosloven-
ský fandom, kde krátce před svou 
smrtí apeloval na příznivce sci-fi 
k zakládání klubů. Ludvík Souček si 
vydobyl přízvisko „český Däniken“, 
jehož slavný román Vzpomínky na 
budoucnost v  roce 1969 přeložil. 
Ale na rozdíl od svého proslulejšího 
kolegy hledal vysvětlení na Zemi, 
ne v kosmu. Zemřel po sérii infarktů 
27. prosince 1978.

Alice Braborcová

1906
(110 let)
Miloš Nedbal 
* 28. 5. 1906
† 31. 10. 1982
český herec, 
režisér 
a divadelní 
pedagog

1906
(110 let)
Jan Vella
* 10. 5. 1906
† 10. 1. 1945
československý 
pilot v RAF

1916
(100 let)
František Hanus
* 12. 5. 1916
† 2. 9. 1991
český herec 
a divadelní 
režisér

12. 5. – 4. 6. 1946 (70 let)
V Praze proběhl 1. ročník mezi-
národního hudebního festivalu 
Pražské jaro pod záštitou 
tehdejšího prezidenta republiky 
Edvarda Beneše při příležitosti 
50. výročí založení České filhar-
monie. Od roku 1952 je zahajo-
ván cyklem symfonických básní 
Má vlast Bedřicha Smetany.

13. 5. 1911 (105 let)
Jan Kašpar podnikl svůj let 
z Pardubic do Prahy, jenž je po-
važován za symbolický začátek 
českého letectví. Vzdálenost 
121 km překonal za 92 minut ve 
výšce asi 800 m. Letoun, kterým 
tento let uskutečnil, daroval 
Kašpar v roce 1913 tehdejšímu 
Technickému muzeu (dnešní 
Národní technické muzeum), 
kde je vystaven dodnes. 

17. 5. 1991 (25 let)
Horolezec Leopold Sulovský 
(62) jako první Čech vystoupal 
na nejvyšší horu světa Mount 
Everest. Na vrchol se dostal 
prvovýstupem přes Nortonův 
kuloár v severní stěně. Za tento 
výkon byl oceněn titulem 
Horolezec roku a dodnes se 
jedná o nejhodnotnější český 
výstup na Everest.

21. 5. 1881 (135 let)
Majitel vysočanského cukro-
varu Bedřich Frey si jako první 
obyvatel Prahy nechal zavést 
telefonní linku ze svého bytu 
do kanceláří cukrovaru. Frey se 
ale stal až druhým uživatelem 
telefonu v Čechách. O měsíc ho 
prý předstihl majitel ledvického 
dolu Richard Hartmann, který si 
nechal zřídit telefonické spojení 
s nádražím v Duchcově.

30. 5. 1866 (150 let)
V Prozatímním divadle v Praze 
měla premiéru komická opera 
Bedřicha Smetany Prodaná 
nevěsta. Bedřich Smetana ji 
složil v letech 1863–1866, opera 
má tři dějství a libreto k ní 
napsal Karel Sabina. Prozatímní 
divadlo bylo předchůdcem 
dnešního Národního divadla 
a jeho budova se nakonec stala 
součástí Zlaté kapličky.

K. H. Frank byl Američany dopraven na Ruzyňské letiště 
7. srpna 1945 a vydán našim úřadům 
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Oslavy výročí Karla IV.
Letošní rok patří císaři a českému králi Karlu IV. a oslavám jeho 700. výročí 
narození. Hlavní univerzitní oslavy se uskuteční již v květnu. Proběhne 
shromáždění akademické obce za účasti vrcholných státních představitelů, 
konference mezinárodních univerzitních asociací a také výstava Druhý život 
Karla IV.

Bude se ale konat i řada dalších akcí, které po-
řádají jednotlivé fakulty, a na začátek září je dokon-
ce naplánována rekonstrukce korunovace Karla IV. 

S celým programem seznámil veřejnost na tiskové 
konferenci rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. 

Dva dny před 700. výročím císařova narození, 
to je 12. května, proběhne v Karolinu shromáždění 
akademické obce. S projevem na něm vystoupí pre-
miér Bohuslav Sobotka a pozván bude i prezident 
Miloš Zeman. 

Dne 13. května se v historických prostorách Uni-
verzity Karlovy sejdou zástupci tří mezinárodních 
univerzitních asociací. Cílem bude přijetí Pražské 
deklarace, která se bude věnovat úloze univerzitní-
ho vzdělání v současnosti.

Společně s Národní galerií pak univerzita připra-
vuje výstavu Druhý život Karla IV. Mohly by prý na 
ní být k vidění doslova unikáty. Například se jedná 
s italskými kolegy o zapůjčení roucha Karla IV. pro 
tuto výstavu. 

Z dalších akcí stojí určitě za zmínku festival pod 
širým nebem na Karlově náměstí v Praze, který se 
bude konat 7. května, nebo dětský den v Karolinu 
naplánovaný na 21. května. 

-mak-

Karel IV. 
zve na svůj hrad
Hrad Karlštejn, jeden 
z nejnavštěvovanějších českých hradů, 
zahajuje jarní sezonu již v březnu. 
Karlštejn si můžete projít denně mimo 
pondělí v časech od 9.30 do 17 hod. 
Unikátní kaple svatého Kříže a celý 
druhý prohlídkový okruh budou 
přístupny veřejnosti od 30. dubna.

V  květnu si Karlštejn také připomíná 700. vý-
ročí narození svého zakladatele, císaře a krále Kar-
la IV. Tomuto výročí se věnuje Národní památkový 
ústav v projektu „Po stopách šlechtických rodů“, 
letos se jedná o Lucemburský rok. Na Karlštejně se 
zaměřili na děti a ve spolupráci s metodickým cen-
trem NPÚ pro vzdělávání v Telči připravili několik 
edukačních programů včetně dětských prohlídek. 
Nebudou chybět ani další zajímavé akce:

 � Posvátné prostory večerního Karlštejna – 
mimořádné večerní prohlídky kaple svatého 
Kříže (květen, červen, září | každý pátek od 
18  hod.; červenec a  srpen každé pondělí od 
19 hod.)

 � Karlštejnský poklad – výstava s  podtitulem 
Kultura císařského dvora Karla IV. (od 7. 5. 
v prostorách tzv. Konírny Císařského paláce)

 � Večerní putování hradem s  překvapením 
(každou středu o prázdninách)

 � Ať žije král! Ať žije císař! aneb životem Kar-
la IV. – život a vládu Karla IV. připomenou zcela 
nové noční prohlídky (15.–16. 7. a 12.–13. 8.)

 � Noc na Karlštejně – 10 exkluzivních předsta-
vení slavného muzikálu na nádvoří hradu (čer-
venec a srpen)

 � Hradozámecká noc na Karlštejně (27. 8.)

Více informací na 
www.hradkarlstejn.cz

6| www.kampocesku.cz  
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Pražské jaro v kinech!
Přenos zahajovacího koncertu festivalu do kin

12/5 od 20.00 – Bedřich Smetana: Má vlast
Česká filharmonie & Paavo Järvi

Vstup volný nebo za symbolickou cenu. Seznam kin a praktické informace na www.festival.cz/kina

Tento projekt vám přináší
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Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové – rukopis smlouvy, 1722, 
Řádový archiv kapucínů, dep. NA Praha

Loreta Dientzenhoferů  
Příběh loretánského průčelí
Působivé barokní průčelí, které je jednou z výrazných dominant 
Prahy, zná každý. Tušíte ale, jak vypadala Loreta předtím, 
než Filip Hyacinth kníže z Lobkowicz zadal Kryštofu Dientzenhoferovi, aby tuto 
výraznou architektonickou kulisu vytvořil? 

Dnešní návštěvníci většinou ani nevnímají, že 
průčelí nevzniklo současně s celým areálem Lorety, 
ale až téměř 100 let po jeho založení. A právě na za-
jímavou stavební historii loretánského průčelí bude 
zaměřena letošní hlavní sezonní výstava. 

Ve spolupráci s předními odborníky na barok-
ní architekturu i  s  památkáři bude prezentován 
„příběh průčelí“ v průběhu 17. a 18. století. Pozor-
nost bude zaměřena také na sochařskou výzdobu 

průčelí, která je od počátku velmi problematická. 
Díky použití nekvalitního pískovce byla řada soch 
velmi záhy poškozena. Jejich špatný stav zapříčinila 
také poloha Lorety poblíž městských hradeb, kdy byl 
prostor Loretánského náměstí často ohrožen střel-
bou nepřátelských vojsk při obléhání Prahy. V rám-
ci výstavního projektu bude veřejnosti představen 
soubor originálních torz soch andílků z loretánské 
balustrády. Vystavena bude řada dobových vedut 
Loretánského náměstí, návrhové kresby sochařské 
výzdoby i rukopisy slavných architektů. Tři nové ar-
chitektonické modely zachytí areál Lorety v klíčo-
vých letech 1664, 1699 a 1720 – uvidíte na nich, jak 
se místo postupně proměňovalo ještě před tím, než 
do jeho osudu zasáhli otec a syn Dientzenhoferové. 
Pro zrakově postižené návštěvníky připravujeme 
haptický model současné podoby Lorety, který jistě 
ocení také nejmenší návštěvníci.
Výstava bude pro veřejnost otevřena od 15. června.

www.loreta.cz
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Znovuzrození 
kladenského divadla

Po pěti letech bylo znovu otevřeno Kladenské 
divadlo, které 16. dubna uvedlo premiéru – kome-
dii Tlusté prase. Budova Městského divadla byla 
původně otevřena 11. května 1912 a  dokončena 
v  roce 1915. Jejími autory byli architekt Jaroslav 
Rössler a stavitel Emil Hrabě.

Rekonstrukci divadla navrhoval architekt a he-
rec David Vávra, který nechal zvýšit sklon hlediš-
tě pro lepší viditelnost. Na stropě budovy je pak 
hvězdná obloha a průhledy zobrazující pro Kladno 
typické stavby. V  nově postavené kavárně, která 
bude přístupná veřejnosti i přes den, je umístěna 
obrazovka snímající jeviště.

Novou sezonu divadlo zahájí 10. září premié-
rou inscenace Donaha!

-Lucien-

53. Kmochův Kolín… Nenechte si ujít 
největší kulturní událost našeho regionu!
Už po třiapadesáté si město Kolín letos připomene velikána české hudby Františka 
Kmocha. Festival se uskuteční 9.–12. června a láká návštěvníky z Čech i zahraničí 
na atraktivní program.

Pro co nejrozmanitější a nejpočetnější publikum 
organizátoři pozvali na festival to nejlepší nejen 

z dechové hudby, ale i z jiných žánrů. Oficiální zahá-
jení Kmochova Kolína proběhne v pátek v 17 hodin 

na Karlově náměstí a bude se hrát na několika scé-
nách až do nedělního podvečera. A protože si fes-
tival stále udržuje mezinárodní status, přivítáme 
i hosty ze zahraniční.

Koncert Kolínského Big Bandu v pátek okoření 
oblíbená zpěvačka, herečka a navíc kolínská rodač-
ka Barbora Poláková. Poté pódium ovládnou Kum-
panovi muzikanti spolu se známým Čechomorem. 
Hvězdou sobotního večera bude zcela jistě Marie 
Rottrová s kapelou Neřež a poté si publikum zatančí 
v rytmu SKA s kapelou Sto zvířat.

Jistě silným zážitkem bude při nedělním mon-
strkoncertě několik velkých dechových orchestrů 
na jednom pódiu se zpěvákem Davidem Gránským 
a Evou Burešovou a finále s Kmochovými hity. 

V  chrámu sv. Bartoloměje se odehrají dvě 
nocturna – v pátek vystoupí kolínský smyčcový 
soubor Archi a Vojenská hudba Olomouc, sobotní 
večerní představení v gotickém symbolu města 
odehraje Městská hudba F. Kmocha.

Z  letmého pohledu do programu je jasné, 
že nebude snadné stihnout vše, co by člověk rád. 
Kompletní informace k programu a ke vstupnému 
najdete na www.kmochuvkolin.cz.
Kmochův Kolín – festival pro celou rodinu! 

www.kmochuvkolin.cz 
www.mukolin.cz 
www.infocentrum-kolin.cz
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Pratur se vrací 
V minulém vydání jsme představili 
Přírodní rezervaci Milovice, kde se 
v druhé polovině března narodilo 
několik divokých koní. Avšak měsíc 
duben, přesněji 20. duben, přinesl 
další skvělý moment. Narodilo se zde 
totiž první české mládě pratura, který 
je předkem domácího skotu. Nyní tak 
mohou návštěvníci vidět nejen devět 
hříbat, ale na pastvině pak i mládě 
zpětně šlechtěného pratura.

Stádo zpětně šlechtěných praturů v Milovicích 
je první v  celé střední a  východní Evropě. Cílem 
je vytvořit zvíře, které stavbou těla, zbarvením 
i schopností přežít v přírodě bude přesně odpoví-
dat původnímu praturovi.

Poslední pratur uhynul v  roce 1627 v  polské 
královské oboře Jaktorow, kde dožívaly poslední 
kusy poté, co byl druh ve volné přírodě vyhuben 
člověkem.

O  zpětné šlechtění praturů se pokoušeli již 
mezi světovými válkami v Německu. Pokus se však 
nepovedl a zvířata neodpovídala praturovi vzhle-
dem ani chováním. Kvůli odlišnostem od původ-
ního druhu bylo zpětné šlechtění zahájeno v roce 
2008 od nuly, tentokrát na vědeckém základě 
a s využitím výsledků genetických výzkumů.

Přírodní rezervace Milovice je prvním místem 
na světě, kde od loňského roku žijí všechny tři dru-
hy velkých kopytníků Evropy, a  tedy zubři, divocí 
koně a pratuři.

Lucie Sládková

Prahou turistickou
Již odstartoval 15. ročník 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 (členové KČT 10 Kč, děti do 15 let 5 Kč) a vyrazit dle 
podrobného popisu trasy. Procházky jsou vhodné pro všechny věkové kategorie.

Seznam všech akcí naleznete na  
www.prahouturistickou.cz.
Vybrané akce z cyklu Prahou turistickou  
na květen 2016:

Od hřbitova ke hřbitovu  
(Modřanský – Branický)
start: 10. 5. | čas: 17–19 hod. | Nádraží Modřany 
(BUS, TRAM, VLAK)
trasa: 8 km | Tylova čtvrť – Hodkovičky  
cíl: rest. U Holečků (Praha 6), 18.30–20.30 hod. 

Památné stromy 5 – jaro
start: 17. 5. | Bílá Hora (konečná TRAM 22)
trasa: 8 km | památník – stará Ruzyně – Liboc – 
obora Hvězda 
cíl: Braník 18.30–20.30 hod.

Prahou cykloturistickou
I v letošním roce připravila cyklosekce KČT, oblast 
Praha 5, akci s názvem „V neděli na kolo“. Jedná se 
o vyjížďky do okolí Prahy zpravidla 3. neděli v mě-
síci od dubna do září. Dalších 7 akcí do celkového 
počtu 12 pořádají další jednotlivé odbory.

V neděli na kolo II. – Jedeme na sever – 22. 5. 
start: Ládví (METRO C) před kinem  | 10 hod.
trasa: 40 km
cíl: bude upřesněn

Více informací na 
http://clovecepohnise.cz

WWW.ZOOCHLEBY.CZ
ZOO CHLEBY, o.p.s., Václava Otty 1, 289 31 Chleby, okr. Nymburk

e-mail: info@zoochleby.cz

NABÍZÍME:
 y KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

 y EKOLOGICKÉ CENTRUM 
VÝUKOVÉ PROGRAMY

 y KONTAKTNÍ VÝBĚHY

 y VOLNOČASOVÉ CENTRUM – VELKÉ HŘIŠTĚ

 y SOCHY VYHUBENÝCH ZVÍŘAT

ZOO
CHLEBY

SPRÁVNÝ ČAS NA ŠKOLNÍ VÝLET

Čerstvě narozené mládě pratura

Pratur (Bos primigenius)
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Krajští vítězové, zástupci měst: Frýdlant, Jičín, Šternberk, Příbor, Luhačovice, Boskovice, Klatovy, 
Karlovy Vary, Letohrad, Kutná Hora, Jindřichův Hradec, Brtnice, Litoměřice a Praha 1

Jménem redakce KAM po Česku upřímně blaho-
přejeme vítězům krajských kol, stejně jako třem fina-
listům, a zejména vítězi XXII. ročníku soutěže Historic-
ké město roku 2015 – městu Příbor. 

Luděk Sládek 

Finalisty XXII. ročníku soutěže za rok 2015 a zá-
roveň vítězi krajských kol se stala města Frýdlant, 
Jičín, Šternberk, Příbor, Luhačovice, Boskovice, Kla-
tovy, Karlovy Vary, Letohrad, Kutná Hora, Jindřichův 
Hradec, Brtnice, Litoměřice a městská část Praha 1. 
Nejprve ale byla udělena zvláštní cena časopisu 
Moderní obec, kterou získal krajský vítěz v  kraji 
Vysočina – město Brtnice. Přestože letos mohla 
získat titul Historické město roku již podruhé měs-
ta Jindřichův Hradec nebo Šternberk, nestalo se 
tak. Stejně jako se to doposud nepodařilo v historii 
soutěže žádnému vítěznému městu. To bylo jasné 
v okamžiku, kdy do užšího finále postoupila zcela 
jiná města – Litoměřice, Příbor a Jičín. Cenu udí-
lenou za nejlepší péči o památky na základě stát-
ní dotace, dotovanou částkou jeden milion korun 
na další péči o historické objekty, mohlo získat ale 
jenom jedno město. Vítězem soutěže Historické 
město roku 2015 se tak stal zároveň vítěz v  kraji 
Moravskoslezském – město Příbor. Španělský sál 
Pražského hradu odměnil do poslední chvíle uta-
jeného vítěze upřímným potleskem. Neskrývanou 
radost zástupců města potvrdil v krátkém poděko-
vání i starosta města pan Ing. Bohuslav Majer.  

Vyhlášení soutěže se každoročně koná u příležitosti Mezinárodního dne památek 
a sídel 18. dubna. Letošní slavnostní vyhodnocení se konalo v úterý 19. dubna, 
již tradičně na Pražském hradě. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s ministerstvy kultury a pro místní rozvoj. 
Zmíněná ministerstva oceňují nejlepší realizaci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a zón. 

Historické město 
roku 2015

Cenu časopisu Moderní obec převzala starostka města Brtnice 
paní Miroslava Švaříčková

 Zleva: JUDr. Olga Letáčková (MMR), Bc. Libor Honzárek (SHSČMS) 
a PhDr. Anna Matoušková (MKČR)

Tři finalisté, zleva: město Jičín – starosta JUDr. Jan Malý,  
město Příbor – starosta Ing. Bohuslav Majer  

a město Litoměřice – starosta Mgr. Ladislav Chlupáč  

Cenu „Historické město roku 2015“ z rukou předsedy Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska pana Bc. Libora 

Honzárka přebírá starosta města Příbor – pan Ing. Bohuslav Majer  

10| www.kampocesku.cz  10
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Zajímavá expozice s pohovkou, na níž můžete spo-
činout, a s pravidelnými hudebními vystoupeními 
vás nenechá na pochybách, že návštěva Příbora 
stojí za to! Město je oázou klidu. Láká k zastavení se 
v památkách a ke spočinutí v zeleni v samém cent-
ru města. Příbor je dobrou adresou.

www.pribor.eu

Příbor je jedním z  nejstarších měst severový-
chodní Moravy. První písemná zmínka o jeho zalo-
žení je stará 765 let. Slavit se bude 4. 9. 2016.

Městskou památkovou rezervací bylo historic-
ké centrum prohlášeno v  roce 1989. Dnes má 64 
nemovitých kulturních památek. Město do jejich 
obnovy vkládá nemalé finanční prostředky.

Výrazným počinem se stala v  roce 2015 re-
vitalizace piaristické zahrady. Tím byla v  Příboře 
ukončena náročná oprava celého areálu největší 
kulturní památky města – piaristického kláštera, 
která trvala 19 let.

Horní část zahrady kláštera slouží k odpočinku 
a rozjímání. Centrálním prvkem travnaté plochy je 
jezírko s  fontánou připomínající, že piaristé v  za-
hradě chovali kapry. Pod zakrytým pódiem se ko-
nají komorní koncerty. Zahrádka s množstvím by-
linek krásně voní. Voní i svatebčanům, v této části 
zahrady se oddává. 

Dominantním prvkem „hravé“ části zahrady 
pod ohradní zdí, sloužící k posezení dětí i dospě-
lých, je „suchý“ potok se záplavou květin a  s  mo-
lem, kde si hrají ti nejmenší. Potok končí dřevěným 
oknem s působivým retrospektivním pohledem do 
zahrady i do vlastního nitra.

Ze zahrady je to pár minut do rodného domu 
zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. 

Toto prestižní ocenění udělované Sdružením historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska a ministerstvy kultury a pro místní rozvoj město Příbor získalo za svou 
systematickou péči o kulturní památky a za život v nich pulzující.  Soutěže „Za 
nejlepší realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón“ 
se Příbor účastní pravidelně. Na svém kontě má 7 vítězství v krajských kolech.

PŘÍBOR – Historické 
město roku 2015

Zahrady piaristického kláštera v Příboře

11www.kampocesku.cz | 11
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Jindřichův Hradec
Přijměte pozvání do města nad rybníkem Vajgar, v jehož hladině se 
romanticky zrcadlí panoráma gotického hradu a renesančního zámku. 
Do města na 15. poledníku, jenž protíná farní kostel Nanebevzetí  
Panny Marie s nepřehlédnutelnou městskou věží. Odhalte kouzlo,  
které sem každoročně přivádí tisíce návštěvníků z domova i ze zahraničí. 

„Historické jádro města bylo pro svou vysokou 
historickou, architektonickou i  kulturní hodnotu 
prohlášeno v  roce 1950 městskou památkovou 
rezervací. Především v  posledních letech je také 
kladen důraz na koncepci památkové péče. Cílem 
je co nejvíce oživit památky centra města, které 
musí současně také plnohodnotně sloužit i každo-
dennímu životu obyvatel. Celkový počet obyvatel 
Jindřichova Hradce je 21 553 a v Městské památ-
kové zóně žije 578 lidí. Každoročně jsou městem 
rozděleny nemalé částky z  Programu regenerace 

mezi co největší počet vlastníků památek, kde 
jen v  Městské památkové zóně jich je evidováno 
úctyhodných 118. Díky těmto projektům, mimo 
jiné, byla v  minulosti obnovena Nežárecká brána 
a západní fasáda muzea čp. 19/I, proběhly staveb-
ní úpravy domu čp. 7/I na náměstí Míru nebo bylo 
restaurováno pěr historicky významných dveří 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nicméně nejvý-
znamnějším projektem města je postupná obnova 
jezuitské koleje a  domu čp. 173/I. Věřím, že naše 
nemalé úsilí podpořené velkou mírou pochopení 
jeho obyvatel vám v nadcházející sezoně zpříjemní 
návštěvu Jindřichova Hradce.“ 

Ing. Stanislav Mrvka, starosta města  

www.jh.cz

Litoměřice se dostaly do finálové trojky…
Litoměřice se dostaly mezi tři finalisty oceněné za vynikající výsledky dosažené 
v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón ČR za rok 2015. Ocenění 19. dubna převzal ve Španělském sále 
Pražského hradu starosta Ladislav Chlupáč. 

Litoměřice poté, co získaly titul Historické město 
Ústeckého kraje 2015, uspěly i v celorepublikovém 
klání. Za sebou zanechaly taková města jako Karlovy 
Vary, Kutnou Horu, Luhačovice, městskou část Praha 1, 
Šternberk apod. Titul získal moravskoslezský Příbor, 
o druhé a třetí místo se podělily Litoměřice a Jičín. 

„Jde o ocenění dlouholeté systematické práce 
v oblasti údržby a regenerace památek a zároveň 
realizace řady akcí, které vylepšují nejen celkový 

vzhled historického jádra města, ale zároveň i vytvá-
ří podmínky pro to, aby se v něm lidem dobře žilo 
a bylo turisticky atraktivní. Nejde přitom o úspěch 
jednotlivců, nýbrž celého týmu lidí, jehož úsilí bylo 
korunováno úspěchem nejprve v krajské a poté i v ce-
lorepublikové soutěži,“ konstatoval starosta Chlupáč. 

Ocenění totiž nepředstavuje jen cenu za nej-
lepší přípravu a  realizaci Programu regenerace 
městské památkové rezervace, do kterého se 

Litoměřice zapojují od r. 1992, ale je zároveň i oce-
něním projektů oživujících historické jádro města. 
Ať již jde o revitalizaci bývalého gotického hradu, 
vytvoření dvou stálých expozic („Důl Richard v pro-
měnách času“ v podzemní části radnice a „Holzma-
nnovy Litoměřice“ na hradě), nebo třeba o oživení 
památkových objektů. Například hvězdárnu město 
za symbolickou částku pronajalo Sváťovu dividlu, 
starobylou věž ve Velké Dominikánské ulici Dílně 
ručního papíru, v gotickém Dvojčeti jsou zase po-
řádány výstavy. Komisi dále zajímaly počty turistů, 
ale i četnost akcí pořádaných v historickém jádru 
města.

www.litomerice.cz
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Jičín – město budící 
zvědavost
Na křižovatce cest z Prahy do Krkonoš 
a z Liberce do Brna leží malebné 
a starobylé město Jičín. Město založené 
před rokem 1300 podle na první 
pohled patrného plánu. 

Velkolepé náměstí tvoří jasný střed města, od 
založení až do dneška sloužící k pořádání trhů, kte-
ré jsou svou sobotní hojností fenoménem i dnes. 
Z  15. století pochází kostel sv. Ignáce, kde byly 
rozpoznány v roce 2010 originály obrazů K. Škréty 
– dnes k vidění v  jičínském muzeu. Z náměstí vy-
bíhají úzké uličky spojující staré město s novějšími 
částmi.

Bitva na Bílé hoře předznamenala příchod 
Albrechta z  Valdštejna do Jičína s  jeho rozmách-
lou, ale nikdy nedokončenou barokní přestavbou 
Jičína a  okolí. Z  této doby pochází nejzajímavější 
památky: Valdštejnský palác s  krásným parkem, 
kostel sv. Jakuba, téměř dva kilometry dlouhá li-
pová alej, Valdštejnská lodžie s  přilehlým parkem 
Libosadem (dnes svébytné kulturní centrum). Poz-
ději přibyly i další pamětihodnosti, například syna-
goga a židovská škola. Město je však proslulé také 
pohádkami V. Čtvrtka a jejich ilustracemi od Radka 
Pilaře. Připomenout si je můžeme mj. na Cipísko-
vě stezce, která představí i  méně sdělitelné krásy 
Jičína.
20.–22. 5. Valdštejnské slavnosti
25. a 26. 6. Bitva u Jičína z roku 1866
7.–11. Festival Jičín město pohádky
červen–září: Prodloužené víkendy 
Jičín je prostě pohádkově historický, a možná i pro-
to letos získal podruhé v  řadě 2. místo (společně 
s Litoměřicemi) v soutěži měst z celé České repub-
liky o Historické město roku.
Je to o Jičínu vše? Ani zdaleka…

Mgr. Per Hamáček, 1. místostarosta

www.jicin.org
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Statutární město
Díky kvalitnímu Programu regenerace, který dbá na záchranu nejen nejcennějších 
nemovitých kulturních památek v historickém centru, ale i na celkový pocit z jádra 
lázeňského města, se letos stalo město Karlovy Vary krajským vítězem soutěže 
o titul Historické město roku 2015.

Lázeňské město Karlovy Vary bylo dle pověsti 
založeno záhy po náhodném objevení termálních 
pramenů loveckou družinou Karla IV. ve 14. století. 

Ve městě je od roku 1992 vyhlášena městská 
památková zóna, která zahrnuje jak nejcennější ur-
banistické celky města v lázeňském teritoriu a cen-
tru města, tak nejbližší část okolních lázeňských 
lesů s četnými pěšinami, které vedou k památkám 
a  historickým stavbám zde ukrytým. V  městské 
památkové zóně se tak snoubí jedinečný po-
hled na budovy výjimečné svými památkovými 

a architektonickými hodnotami v kontrastu s okol-
ními lázeňskými lesy.

V  současnosti má statutární město Karlovy 
Vary v souvislosti s ochranou památek do budouc-
na smělé plány – je diskutováno vyhlášení městské 
památkové rezervace a  rozšíření městské památ-
kové zóny, což snad dopomůže městu k  zapsání 
do Seznamu světového kulturního a  přírodního 
dědictví UNESCO.

www.karlovyvary.cz

Město Letohrad
Město Letohrad je krajským vítězem soutěže o titul Historické město roku 2015.
Poprvé se připomíná v roce 1308 jako hrad Kyšperk. Splynutí s okolními obcemi 
Kunčice, Orlice a Rotnek přineslo nový název Letohrad. 

Na celém území je řada významných kulturních 
památek, historické jádro města tvoří památkovou 
zónu s  dominantním barokním zámkem a  barok-
ním kostelem s  unikátními štukovými výzdobami. 
Náměstí je lemované měšťanskými domy s  pod-
loubím. Unikátní je i expozice o první výrobě sirek 
v  Čechách, Napoleonovy saně a  sbírky s  obrazy 
Alfonse Muchy. Přírodně krajinářským zámeckým 
parkem lze dojít k poutní kapli sv. J. Nepomuckého, 
ve které je připravován Památních barokních poutí. 
Na historické jádro města se také váže největší Mu-
zeum řemesel v ČR a nedaleká tvrz Orlice s odpoví-
dajícím zázemím pro turisty všech kategorií včetně 

dětí. Péče o  nemovité kulturní památky probíhá 
kontinuálně desítky let a ve městě je samozřejmostí, 
že se v nich také žije. Ke známým patří každoroční 
Mezinárodní varhanní hudební festival, setkávání 
spisovatelů Klubu autorů literatury faktu, řemeslnic-
ké soboty a v neposlední řadě akce Brány památek 
dokořán vyhlašovaná SHSČMS. Město významně 
finančně podporuje v  obnově památek všechny 
vlastníky včetně církve a dbá nejenom na velké ob-
jekty, ale i na drobné památky, jako je např. takzvaná 
Hotmarova kaplička.

www.letohrad.eu 

KarlovyVARY0
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Městská část Praha 1 
Když se řekne Praha 1, každému se bezpochyby vybaví 
především skvosty národní památkové pokladnice: 
Pražský hrad, Karlův most, Staroměstský orloj a další. 
Vedle těchto „velkých“ památek celonárodního významu se však na území městské 
části Praha 1 nachází také množství dalších památek, jež jsou menší, avšak nikoli 
nezajímavé. 

Mezi ně patří například empírová kašna, která 
je součástí ohradní zdi Clam-Gallasova paláce. Pra-
žané kašně familiárně přezdívají Terezka. 

Terezka je jedním z  1  263 objektů, jež jsou 
v  rámci Prahy 1 zapsány na Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO a  které městská část 
Praha 1 průběžně rekonstruuje tak, aby byly za-
chovány rovněž příštím generacím. Za tyto rekon-
strukce naše městská část obdržela mnohá oceně-
ní, z  poslední doby jmenujme například Cenu za 
nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace 
MPR a MPZ za rok 2015. 

Revitalizované památky mají kromě zachová-
ní otisku historie i další význam – zkrášlují veřejná 
prostranství, čímž obohacují život místních obča-
nů, ale jsou také turistickým lákadlem pro ty, kteří 
se nespokojují pouze s  nejatraktivnějšími památ-
kami z turistických průvodců. 

Věřím tedy, že kašna Terezka a  další zajímavé 
objekty udělají radost všem, kteří do naší městské 
části zavítají za poznáním historie a  nových míst. 

Ocenění za kvalitní rekonstrukci sice hřeje u srdce, 
avšak ještě více radosti přinášejí živí lidé, pro je-
jichž potěchu památky především slouží. 

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1 

www.praha1.cz

Město Brtnice
Brtnice se nachází v srdci Vysočiny mezi Jihlavou a Třebíčí, na březích 
stejnojmenné říčky. Její jméno je odvozeno od brtí, tedy dutin stromů, 
v nichž žily včely a shromažďovaly med. 

V písemných pramenech je poprvé zmiňována 
v roce 1234, kdy ji moravský markrabě  Přemysl se 
souhlasem krále Václava I. daroval cisterciáckému 
klášteru v Předklášteří u Tišnova. V roce 1486 ji Ma-
tyáš Korvín povýšil na městečko a  udělil jí právo 
dvou trhů ročně. V průběhu staletí Brtnici spravo-
valy dva významné rody. Do roku 1623 to byl rod 
pánů z Valdštejna a poté italský rod z Collalta a San 
Salvatore, který zde sídlil až do konfiskace majet-
ku v  roce 1945. Na brtnickém náměstí se dodnes 
dochovala řada renesančních a  barokních domů. 
Nejvýraznější průčelí má radnice z  konce 16. sto-
letí, najdeme tu i  rodný dům světově proslulého 

architekta Josefa Hoffmanna (1870–1956), v němž 
sídlí muzeum a  knihovna. Ve městě se nachází 
dva barokní mosty se sochami brtnického rodáka 
Davida Liparta. Hlavní dominantou města je pů-
vodně gotický hrad z 15. století, který byl koncem 
16. století přestavěn na renesanční zámek. Dále 
zaujmou paulánský klášter, kaple, kostely, historic-
ké hřbitovy či votivní sloupy, sochy, kašny a  další 
významné památky. Díky informačnímu systému 
Brtnická stezka se každý návštěvník může sezná-
mit nejen s historickými památkami města, ale tře-
ba se i vydat přírodní rezervací podél řeky Brtnice 
ke zřícenině hradu Rokštejn. Brtnice, která získala 
statut města v roce 2000, žije bohatým kulturním 
a společenským životem, a  to především díky ak-
tivitám místních spolků a  dobrovolníků. Mezi vý-
znamné počiny patří například Historický morový 
průvod, Den pro starou Brtnici, Brtnické kovadliny, 
Dřevorubecké závody a  další. Velkým oceněním 
pro naše město je získání titulu „Historické město 
kraje Vysočina za rok 2015“ a ocenění časopisu Mo-
derní obec. 

Více na: www.brtnice.cz

Klatovy
Město Klatovy se pravidelně účastní 
soutěže Historické město roku, kterou 
vyhlašuje Sdružení historických sídel 
ČMS. Město získalo cenu za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu MPR 
a MPZ v Plzeňském kraji.  

Královské město Klatovy patří k městům s nej-
zachovalejším opevněním, které bylo vybudováno 
ve 13. až 14. století. Jeho systém s baštami a příko-
py se skládal z vnitřního, později i vnějšího opevně-
ní. Byl natolik dokonalý, že město bylo v minulosti 
téměř nedobytné. 

Z důvodu rozvoje města v 19. století byly hrad-
by zbourány. V současné době zbytky hradebního 
opevnění vymezují hranice městské památkové 
zóny (MPZ), která byla vyhlášena v  roce 1992. Na 
území MPZ se nachází nejen památky zapsané 
v Ústředním seznamu, ale i další hodnotné objekty, 
které dotváří památkově chráněné území. 

Město systematicky pracuje na regeneraci pa-
mátek. Například v  roce 2014 probíhala I. etapa 
revitalizace Hostašových sadů (spodní část), která 
byla v  roce 2015 dokončena (horní část). V  roce 
2014 byla také zahájena obnova střešního pláště 
arciděkanského kostela Narození P. Marie spolu 
s dalšími pracemi, např. opravou krovu, statickým 
zajištěním empory atd. Tyto práce byly dokončeny 
na jaře 2015 zpřístupněním krypty, ve které byla 
zrestaurována kamenná menza s  křížem. Nyní se 
zde nachází expozice věnující se historii a  vývoji 
kostela, historii zázraku a poutím k Panně Marii Kla-
tovské. Krypta je pro návštěvníky otevřena v rámci 
prohlídkových okruhů. 

Proto přijměte naše srdečné pozvání do toho-
to půvabného města, perly architektury v Pošuma-
ví, s bohatou historií a atraktivními památkami.

www.klatovy.czfo
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Arciděkanský kostel Narození P. Marie

Kašna Terezky po rekonstrukci
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TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2016

p  r  o  g  r  a  m  :
nástup Čestné jednotky  · kladení věnců a kytic  na Národním hřbitově   

hymna ČR  · hlavní projev Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
křesťanská modlitba  · židovská modlitba  

Giuseppe Verdi: Nabucco, sbor ze 3. dějství opery /Děčínský pěvecký sbor/ 
závěr tryzny 

15. KVĚTNA 2016 V 10 HODIN 
NA NÁRODNÍM HŘBITOVĚ V TEREZÍNĚ

TEREZÍNSKÁ  INICIATIVA

maly plakat FINAL T16.pdf   1   3.3.2016   13:08:10

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

AKCE 
Jom ha´šoa
5. 5. Vzpomínková akce na paměť obětem 
šoa konaná u příležitosti výročí povstání ve 
varšavském ghettu (19. 4. – 16. 5. 1943)

 � začátek ve 14 hod., dvůr před modlitebnou – 
Dlouhá 17, Terezín

 � spolupořadatel: Federace Židovských obcí 
v ČR a Terezínská iniciativa

 � program: Synagogální sbor Curych 
(Švýcarsko)

Výročí poslední popravy v Malé pevnosti
15. 5. Položení věnců na bývalé popraviště v Malé 
pevnosti, začátek v 9 hod.

Terezínská tryzna 2016
15. 5. Vzpomínková akce u příležitosti 71. výročí 
osvobození k uctění obětí nacistické perzekuce 

 � začátek v 10 hod. na Národním hřbitově před 
Malou pevností

 � pořadatel: Památník Terezín pod záštitou 
Ministerstva kultury ČR

 � spolupořadatelé: Ústecký kraj, Ústřední 
výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, 
Město Terezín, Federace Židovských obcí v ČR 
a Terezínská iniciativa

 � hlavní projev: Milan Štěch, předseda Senátu 
Parlamentu České republiky

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. 

VÝSTAVY
Ruth Schreiber – Dopisy mých prarodičů
10. 3. – 31. 5. předsálí kina Muzea ghetta
výtvarná výstava

Stefan Hanke – Přežili koncentrační tábory
5. 4. – 7. 7. výstavní prostory IV. dvora Malé 
pevnosti
výstava fotografických portrétů

Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel
7. 4. – 31. 5. předsálí kina Malé pevnosti
dokumentární výstava ve spolupráci s Památníkem 
Karla Čapka

„Já je někdo jiný“ – obrazy, kresby, koláže, 
objekty
12. 5. – 31. 8. výstavní prostory IV. dvora Malé 
pevnosti
Tvůrčí obsese mezi surrealismem a art brut, 
výstava bude zahájena vernisáží 12. května 2016 
ve 14 hod.
skupinová výtvarná výstava
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Valašské muzeum 
v přírodě 
Jarní procházka muzeem 
v Rožnově pod Radhoštěm má své 
neopakovatelné kouzlo. 
program v květnu:
1. 5. Stavění máje (Dřevěné městečko)
8. 5. Koncert ke státnímu svátku (Dřevěné městečko)
14. 5. Jaro na dědině (Valašská dědina) 
15. 5. Valašsko a jeho muzikanti (Dřevěné městeč-
ko, Janíkova stodola)
18. 5. Den muzeí (Dřevěné městečko) 
21.–22. 5. Setkání s Fujarou (Dřevěné městečko)
28. 5. Slabikář devatera řemesel (Dřevěné městeč-
ko)
29. 5. Kácení máje (Dřevěné městečko)
otevírací doba: po–ne 9–17 hod.

Více na: www.vmp.cz

Zámek Děčín
Děčínský zámek patří mezi nejvýznamnější historické památky severních Čech. 

Během staletí sloužil jako opěrný bod českého 
knížete, vojenská pevnost či sídlo významného rodu 
Thunů. 

Mezi jeho návštěvníky nalezneme řadu slavných 
osobností. Např. Fryderyk Chopin zde zkompono-
val tzv. Děčínský valčík. Po rozsáhlé rekonstrukci 
nabízíme nyní tři prohlídkové trasy a k tomu dvě 
speciální prohlídky pro rodiny s dětmi. Návštěvníci 

se mohou projít komnatami majitele zámku, potěšit 
se krásným výhledem a nechat se okouzlit neopa-
kovatelnou atmosférou Růžové zahrady s barokním 
glorietem nebo jižních terasových zahrad s velkou 
fontánou. Zámek je otevřený celoročně, 7 dní v týd-
nu. (více na www.zamekdecin.cz)

Zámek Děčín 
Dlouhá jízda 1254, 405 02 Děčín 1 
tel.: + 420 412 518 905 
mobil:+ 420 775 862 632
e-mail: info@zamekdecin.cz
www.zamekdecin.cz

Festival  
muzejních nocí
XII. ročník Festivalu muzejních 
nocí 2016 bude probíhat ve dnech 
20. května až 11. června 2016. Národní 
zahájení festivalu se uskuteční 
v pátek 20. května od 15 hodin ve 
Středočeském muzeu v Roztokách 
u Prahy.

Fenomén muzejních nocí patří již řadu let 
k velmi atraktivním prezentacím kulturního dědic-
tví. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům 
kromě prohlídek svých stálých expozic a  výstav 
také řadu doprovodných i  kulturních programů 
a stávají se místy mimořádných a nečekaných zá-
žitků a setkávání. V každém místě je připraven spe-
ciální bohatý program a vyberou si z něho všechny 
věkové skupiny. Obsahuje komentované prohlíd-
ky, workshopy, koncerty, ukázky řemesel, projekce, 
sborový zpěv, pozorování oblohy, aukci apod. 

Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se 
k němu připojuje stále více měst a institucí. Festival 
se tak stal ojedinělou akcí – významným kulturním 
a  společenským fenoménem, který nemá svým 
rozsahem v Evropě obdoby.

-red-
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Za císaře pána aneb  
c. a k. Jindřichův Hradec 
Do časů rakousko-uherského mocnářství nás přenese muzejní noc Muzea 
Jindřichohradecka. Koná se v pátek 10. června od 18 do 22 hodin v prostorách 
minoritského kláštera a na jeho přilehlých dvorech ve Štítného ulici v Jindřichově 
Hradci, kam se běžně návštěvníci nedostanou.

Těšit se můžete na loutkové divadlo Karromato, proni-
kavý zvuk flašinetu i bicyklisty na vysokých kolech. 

Pro děti bude připravená tradiční soutěž s  plněním 
úkolů na stanovištích. Například bude oprášena zašlá slá-
va kuloborců a veslařského klubu. Holčičky si budou moci 
v  rámci ručních prací ozdobit klobouky nebo se naučit 
vyrábět papírové květiny a nebudou chybět ani vojenské 
úkoly pro kluky.

Muzejní noc bude završena salvou z děla, kterou odpálí 
vylosovaný dětský účastník, který bude mít vyplněnou mapu 
s úkoly. Na muzejní noc navazuje ve 22.30 hodin program 
v rámci Noci kostelů, ke které se připojujeme s komento-
vanou noční prohlídkou tajemného kostela sv. Jana Křtitele.

Muzeum Jindřichohradecka vás zve také na prohlídku Krý-
zových jesliček – největšího lidového mechanického betlému 
na světě. Otevřeno je od 1. dubna do 6. ledna 2017. Více na 
www.mjh.cz.

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 363 660-1
e-mail: muzeum@mjh.cz, www.mjh.cz

Voňavý chléb 
z Hoslovic
Chléb je základní potravinou. Může být delikátní 
nebo také jen hmotou, na kterou si dáme teprve 
něco dobrého. Ten dobrý, český a zdravý chléb je 
však jen jeden. Vyrábí se ze žitné mouky, kvásku, 
vody a peče se v dobře vytopené peci bukovým 
dřívím. Práce s chlebem nesmí být kvapná a k těs-
tu se musíte chovat s patřičnou úctou. Upečené 
dílo se potírá vodou, aby si pecny zachovaly lesk 
a kůrka byla ta pravá. Sbíhají se vám sliny? My, 
pekaři z hoslovického mlýna, víme, co děláme… 
Přijeďte ochutnat.  

Zvykoslovné akce, při kterých se peče a ochutnává 
chleba:

 � 8. 5. Vyhánění dobytka na pastvu
 � 18. 6. Domácnost paní mlynářky
 � 13. 8. Dožínky
 � 17. 9. Den mlynářů
 � 8. 10. Zlatý posvícení

Aktuální informace na 
www.muzeum-st.cz
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Vážení občané, návštěvníci 
a příznivci města Mariánské Lázně

Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní Zahá-
jení lázeňské sezony v  Mariánských Lázních. 
Po celý víkend bude pro návštěvníky připraven 
zajímavý program na Kolonádě a  v  nejbližším 
okolí. Nebude chybět jarmark včetně ukázek 
tradičních uměleckých řemesel. Oslavy začnou 
v  pátek 13. května v  odpoledních hodinách. 
Slavnostní mše se již tradičně uskuteční v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie. Na sobotní večer 
bude připraven rockový koncert a  ohňostroj. 
Na své si po celý víkend přijdou i děti. Program 
obohatí místní soubory a formace. Nedělní pro-
gram bude ve znamení hudby.

www.marianskelazne.cz 
www.muml.cz

Navštivte Jan Becher Muzeum v centru 
Karlových Varů, kde se Becherovka od roku 
1867 po dlouhých 143 let vyráběla. Přímo 
v prostorách muzea jsme pro Vás připravili 
milé překvapení: ochutnávku nejen výtečné 
Becherovky, ale i ostatních produktů �rmy 
Jan Becher. Provedeme Vás naší bohatou 
expozicí včetně nově zrekonstruovaných 
sklepních prostor a ukážeme Vám množství 
dobových exponátů a fotogra�í. A protože 
přesné složení Becherovky je již více než 
208 let tajemstvím, pozveme Vás na 
projekci �lmu, který Vám možná odhalí 
některá tajemství výroby tohoto magického 
likéru ze srdce Evropy.

Nestačí ji vidět... Nestačí ji cítit...

ČEKÁME VÁS DENNĚ 

EXKURZE 
& DEGUSTACE

T.G.MASARYKA 282/57, 360 01 
КАRLOVY VARY
tel.: +420 359 578 142 , 
muzeum@pernod-ricard.com
www.becherovka.cz 

Musí se ochutnat!

9.00 - 17.00 

             
Srdce pro region

Vážený pane šéfredaktore, stále marně hledám 
slova poděkování za udělení ocenění SRDCE PRO 
REGION, které jsem získala od Vašeho časopisu 
KAM po Česku a Asociace turistických a informač-
ních center ČR. Je to pro mne veliká čest získat 
uznání za dlouholetou propagaci a  popularizaci 
turistických oblastí Rychnovsko a  Orlické hory 
a  Podorlicko. Bylo to pro mne také velkým pře-
kvapením, byla jsem doslova zaskočena takovou 
poctou. Nesmírně si vážím toho, že byla oceněna 
činnost, která přispívala  k  rozvoji cestovního ru-
chu, k jeho propagaci a hlavně ke zkvalitnění pod-
mínek a uplatnění cestovního ruchu v rámci celého 
 regionu…

Děkuji Vám i celé redakci za skvělé informování 
čtenářů a  věřte, že právě díky Vám se mi dostalo 
hodně blahopřání k  udělení „křišťálového srdce“ 
od lidí, od kterých bych to v žádném případě ne-
očekávala. Snažím se stále být, i když ne už úplně 
aktivně, prospěšná v oblasti cestovního ruchu re-
gionu a  zásluhou mojí bývalé kolegyně, vedoucí 
TIC v Orlickém Záhoří Janě Matyášové, se zúčast-
ňuji akcí cestovního ruchu pořádaných v regionu, 
sleduji spolupráci s polským příhraničím (což byla 
vedle informačních středisek moje velká láska) 
i vydávání propagačních materiálů. Věřím, že také 
opětovně navázaná spolupráce s  destinací OH 

a Podorlicko bude mít pokračování. Byli jsme dob-
rá parta, spojovala nás nejen společná činnost, ale 
i přátelství. A to je velký vklad také do dalšího živo-
ta, který i v důchodu může být aktivní.

Z  celého srdce Vám děkuji za ocenění, které 
se pro mne stalo skutečným dopingem do dalšího 
života.

PhDr. Miroslava (Míša) Nováková,  
Kostelec nad Orlicí 30. 3. 2016

Srdce pro region – 
Středočeský kraj

Další cenu „Srdce pro Region“ získala po shodě 
několika sdružení cestovního ruchu Středočeského 
kraje paní Ing. Ivana Vopálková. Od roku 1996 do 
dubna 2015 byla jednatelkou Průvodcovské služby 
Kutná Hora, projektu, který neměl v  době svého 
vzniku regionální obdoby. Stála také u zrodu sdru-
žení Česká inspirace a České dědictví UNESCO. Byla 
zastupitelkou města Kutná Hora, které stejně jako 
Kutnohorsko i  celý Středočeský kraj prezentovala 
na mnoha domácích i zahraničních akcích a vele-
trzích. Dnes pracuje na Ministerstvu zemědělství.  

Paní Ing. Ivaně Vopálkové srdečně gratuluje-
me. V  dalším vydání KAM po Česku představíme 
další oceněné.
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pramen Volyòky

Malenice

Touto cyklotrasou dochází 
k  smysluplnému propojení nejfrek-
ventovanějších jihočeských cyklotras 
Vltavské a  Otavské, které přivede 
cykloturisty také do dalších částí již-
ních Čech – na Vimpersko, Volyňsko 
a  Strakonicko. Tedy na místa, která 
nabízejí nejen atraktivní přírodu, ale 
i  mnohé služby. Na celkem 46,5 km 
čeká na cyklisty 6  zastavení, kde si 
mohou odpočinout a  načerpat síly 
na další cestu.

Turistické informační  
středisko Vimperk
nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz 
www.vimperk.cz

Jaro v Hradci je v plném proudu
Přestože jsou již od počátku dubna všechny památky návštěvníkům 
otevřeny, oficiálně bude turistická sezona v Jindřichově Hradci zahájena 
21. května tradiční cyklistickou akcí Přes kopec na Hradec aneb 
Jindřichohradecký pedál. Město se tak připojí k oficiálnímu zahájení  
jihočeské cykloturistické sezony 2016 pod taktovkou Nadace Jihočeské cyklostezky.

Celý projekt je tentokrát koncipován jako se-
tkání pelotonů tří měst: Jindřichův Hradec, Třeboň 
a Veselí nad Lužnicí v Evženově údolí u penzionu 
Pecák, kde se mohou účastníci těšit na bohatý do-
provodný program, který zajistí Jihočeská centrála 
cestovního ruchu ve spolupráci s Jihočeským kra-
jem v rámci projektu „Jižní Čechy olympijské“. 

Květen v Jindřichově Hradci bude nabitý zají-
mavými akcemi. 14. května se můžete těšit na tra-
diční sportovně zábavnou soutěž Běž na věž po-
řádanou Muzeem Jindřichohradecka u příležitosti 

květnového Mezinárodního dne muzeí. Smyslem 
soutěže je v  co nejkratším čase zdolat 153 scho-
dů městské vyhlídkové věže. 20. května proběhne 
Muzejní noc v Domě gobelínů a Muzejní noc ve 
výstavním domě Stará radnice. 27. května bude 
znovu zpřístupněn bývalý zámecký mlýn s novou 
expozicí věnovanou rybníkářství a lesnictví na Jin-
dřichohradecku. 

TIPY na aktivity
– Již od počátku března je návštěvníkům zpřístupně-
na zdarma unikátní rozhledna Rýdův kopec u  obce 
Děbolín.
– Přímo v centru města si můžete zpestřit svůj volný 
čas zajímavou a moderní hrou discgolf, která je urče-
na pro všechny věkové kategorie, a nabízí tak zajíma-
vé zpestření volného času. Disky pro hru jsou v prode-
ji a k zapůjčení v informačním středisku.

TIP pro rodiny s dětmi
 – Výstavní dům Stará radnice a jeho nová expozice 
Krteček a jeho kamarádi.

Hlavní body k  návštěvě: Státní hrad a  zámek  
* Dům gobelínů * Muzeum Jindřichohradecka  
* Muzeum fotografie a moderních obrazových mé-
dií * Aqua show sv. Florián 

www.infocentrum.jh.cz 

Bývalý zámecký mlýn

Rozhledna Rýdův kopec

Cyklotrasa Volyňka
Území, kterým cyklotrasa vede, přitahuje 
především svou přírodní krásou 
a kulturním dědictvím, v neposlední 
řadě pak také nenáročným profilem 
cyklotrasy, což je dáno trasováním co 
nejblíže vodnímu toku řeky Volyňky.

19www.kampocesku.cz | 

KAM na výlet

19



Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kdo je patronem města Litvínova?
a) sv. Michael archanděl
b) sv. Jiří
c) sv. Florián
2. Jak se jmenuje litvínovský zámek?
a) Jezeří 
b) Hněvín
c) zámek Valdštejnů
3. Jaký sport je spojen s Litvínovem?
a) fotbal
b) hokej
c) basketbal

? Své odpovědi nám posílejte do 15. května 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 
poštou na adresu redakce. Deset autorů 

správných odpovědí obdrží zajímavé ceny 
věnované městem Litvínov.

jsou připraveny tematické pracovní listy, pro dět-
ské kolektivy lze zajistit pořádání tvořivých dílniček.

V expozici HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNI-
KA jsou k vidění nejen kamery, promítací stroje, ale 
i různé mechanismy a strojky, bez kterých by dnes 
neexistovaly televize, videa ani počítače. Originální 
vánoční ozdoby lze zhlédnout na výstavě VÁNOCE 
PO CELÝ ROK. Osmnáct živých stromků ozdobili 
výtvarníci tradičně i zcela netradičně. K vidění jsou 
ozdoby paličkované, porcelánové, látkové, papíro-
vé, z džínoviny nebo z různých součástek. Nechybí 
tradiční perníky, výšivky, foukané sklo, korálky ani 
kreslený humor. Kdo má rád umění, může navštívit 
GALERII RADNIČNÍ SKLÍPEK, kde v současné době 
probíhá výstava fotografií Krásy Rudého moře i sou-
těž „Hledá se Nemo?“. A po tom všem umění by to 
chtělo trochu sportu. REKREAČNÍ PLOCHA NOVÉ 
ZÁLUŽÍ nabízí ideální podmínky pro cyklisty, in-line 
bruslaře i rybáře. 

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ LITVÍNOV
ul. Mostecká čp. 1, GPS: 50°35´50.656“N, 
13°36´37.222“E
Pokladna, informace: tel. 603 151 600
Otevřeno: 
středa–neděle 10.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
(úterý pouze po telefonické domluvě a jen pro 
skupiny) 

Vstupné (v ceně vstupného jsou zahrnuty prohlíd-
ky všech expozic v zámku): dospělí 50 Kč, důchodci 
30 Kč, děti a studenti 20 Kč (pedagogický dopro-
vod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma), 
rodinné vstupné 90 Kč (platí pro 2 dospělé osoby 
a min. 1 dítě)

www.litvinov.cz

Nově lze navštívit celoročně otevřený ZÁMEK 
VALDŠTEJNŮ, kde probíhá několik výstav. Na vý-
stavě SRDCERÁJ najdete přes 400 fotografií s mo-
tivem srdce, jež jsou uspořádány v cyklech: Srdce 
v umění, Srdce ve víře, Srdce ve veřejném životě, 
Srdce na cestách, ve městě i v přírodě, Srdce v gra-
ffiti a v  lidové tvorbě, Srdce zamilovaná i k  jídlu, 
Srdce v komerci i ve zdravotnictví… Pro školáky 

Patronem města Litvínova je sv. Michael archanděl, který vám ukáže zajímavosti, 
které Litvínov nabízí. „Skončila nám škola, Michael nás volá. Pojďte děti, pojďte 
honem, provedu vás LITVÍNOVEM.“

Litvínov – tip na 
školní i rodinný výlet 

KAM pro děti
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Děčín, město, které musíte vidět
Romantické výhledy, adrenalinové zážitky, naučné stezky, cyklistické 
výlety, to vše nabízí město, kterému se říká srdce severu nebo brána 
Českého Švýcarska. Aktivní dovolenou propojenou s magickou historií 
můžete prožít v Děčíně v každém ročním období.

Město, pyšnící se mnoha nej, je kombinací 
strhujících výhledů a  notné dávky dobrodružství. 
Přesvědčit se o  tom můžete hned po návštěvě 
unikátní via ferraty, první zajištěné skalní cesty 
v  centru města, která je jedním z  turisticky nej-
navštěvovanějších míst a  zároveň je také jedním 
z  nej – největším komplexem via ferrat v  České 
republice. Hned proti ferratě se nad řekou Labe 
tyčí na skalním masivu zámek s  dalším nej – nej-
delší přístupovou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Okolí zámku se honosí nově zrekonstruo-
vanými zámeckými zahradami a  parkem, v  jehož 
těsné blízkosti prochází další nej – nejfrekven-
tovanější cyklostezka v  republice. Labská stezka 

vede malebným podzámčím a lemuje romantické 
záhyby řeky Labe. Cyklostezka zde vstupuje do 
nejhlubšího pískovcového kaňonu v  Evropě, a  ze 
sedla kola se tak nabízí monumentální pohled na 
tuto neopakovatelnou scenérii. Tu si lze náležitě 
vychutnávat také při plavbě na výletní lodi se šál-
kem dobré kávy nebo trochu akčněji na raftu. Díky 
své poloze – Děčín je zasazen v  malebném údolí 
řeky Labe – se může chlubit dalšími dvěma nej, 
a to nejzelenějším okresním městem a nejníže po-
loženým městem v republice. Za zmínku také jistě 
stojí nejvyšší stolová hora v  České republice Dě-
čínský Sněžník s  jednou z  nejstarších kamenných 
rozhleden. Dalším nej je největší pískovcová brána 

v  Evropě – Pravčická brána, najdete ji v  blízkém 
okolí.   

Všechna tato nej stojí za návštěvu, není to ale to 
jediné, co Děčín svým návštěvníkům nabízí. Chvíle 
volna a odpočinku můžete prožít v ojedinělé zoo-
logické zahradě nacházející se v  lesoparku přímo 
v srdci města. Skalní masiv Pastýřské stěny je cen-
trem přírody, aktivní relaxace a v neposlední řadě 
nabízí úchvatné výhledy na řeku Labe, zámek a pís-
kovcové skály Labského kaňonu. Pokud vás v Děčí-
ně zastihne nepříznivé počasí, nezoufejte. Vydat se 
můžete za sportem do aquaparku. Ten se svými to-
bogány, krytými i venkovními bazény a sportoviš-
ti zabaví celou rodinu. Relaxovat ale můžete také 
v atraktivní moderní knihovně s kavárnou a turis-
tickým informačním centrem. Zapomenout byste 
neměli ani na zajímavou architektonickou stavbu 
židovské synagogy. Přijeďte a přesvědčte se sami, 
že Děčín určitě stojí za návštěvu.

www.idecin.cz

Za geniem loci na kole i pěšky
Pokud plánujete aktivní dovolenou nebo prodloužený víkend, proč se 
nevydat na sever od Prahy, do okolí města Louny? Tento kraj má několik 
výhod! Jedná se o srážkový stín, tudíž je malá pravděpodobnost, že zde 
zmoknete. Je to jedna z nejteplejších oblastí České republiky a zdejší 
panoramata Českého středohoří uchvátí absolutně každého.

Na podzim 2015 došlo k přeznačení cyklotra-
sy č. 202 tak, aby cyklista měl více různorodých 
dojmů ze svého výletu a  mohl cestou potěšit 
nejen oko, ale i  svůj mlsný jazýček. Celá trasa má 
52 km, ale nikde není psáno, že ji musíte ujet ce-
lou nebo že je podmínkou kolo. Náš výlet můžeme 
začít v Lounech, kde se možná i ubytujete, zvolna 
vystoupáme na horizont až k  městysu Cítoliby. 
Zde je unikátní volně přístupná sbírka soch od 
M. Brauna. Jen z kopce dolů a  jsme ve Vernerově 
mlýně, technické památce. Poté nás čeká velké 
stoupání, abychom dojeli na Panenský Týnec, kde 

v  nedostavěném chrámu načerpáme chybějící 
energii. Cesta nás poté zavede do Zichoveckého 
pivovaru.  Tam si pochutnáme na dobrém obědě 
a  zlatavém moku, abychom dojeli na Peruc. Ono 
historicky známé místo, kde kníže Oldřich potkal 
svoji Boženu. Pokud milujete spíše keltské legendy, 
můžeme pokračovat až do Stradonic, kde je nejniž-
ší rozhledna v ČR a keltské oppidum. Pokocháme 
se krásnými výhledy na Středohoří a sjedeme dolů 
z Bítin zpět do Loun. Cestou je toho vidět ještě více, 
ale to vám neprozradíme. Přijeďte sami a uvidíte!

www.louny.eu

Tatobitská lípa 
je druhá

Lípa z obce Tatobity na Semilsku skončila dru-
há v hlasování o Evropský strom roku 2016. Získala 
43 000 hlasů, a stala se tak nejúspěšnějším českým 
stromem za dobu trvání soutěže. Zvítězil dub z ma-
ďarské obce Bátaszék s téměř 73 000 hlasy. 

O tatobitské lípě, která se loni stala Českým stro-
mem roku, se říká, že je tisíciletá, a traduje se o ní 
mnoho pověstí. Odborníci ale její stáří odhadují na 
„pouhých“ 650 let. 

Strom má v sobě dutinu, do které lze vejít, a již 
nějakou dobu ho zpevňují obruče, aby dokázal 
vzdorovat času a nepřízni počasí. 

O  slavné lípě vzniklo mnoho povídek, písní 
a básní. Obec Tatobity na její počest pořádá každý 
rok Slavnosti lípy.  -mak-
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galerie“, na kterou navazuje hra „Za pokladem 
medvědího klanu“, která celou rodinu provede 
zámeckým parkem. V  průběhu roku správa zám-
ku pořádá řadu prohlídek na pohádkové motivy 
a mnoho dalších akcí. Jednou z nich jsou ve dnech 
7.–8. května tradiční „Svatební dny na zámku“, 
kde budou mimo jiné k vidění i  šaty pro nevěsty, 
které by jim mohly závidět i princezny. 

Pohádkový park
Zámek Sychrov připravil k  Mezinárodnímu 

dni dětí „Pohádkový park“, který se bude konat 
o víkendu 27.–28. května 2016 od 9 do 17 hodin. 
Děti si zasoutěží s pohádkovými bytostmi, budou 
mít možnost se zúčastnit i  čokoládové bitvy. Za 
splnění všech úkolů obdrží cenu.

Sychrovský zámek má své neopakovatelné 
kouzlo a atmosféru, kterou umocňuje anglický kra-
jinářský park, který prošel v uplynulých letech roz-
sáhlou obnovou. Nelze se divit, že učaroval i řadě 
režisérů, kteří na Sychrově natočili některé z pohá-
dek, které dnes již právem patří do zlatého fondu 
naší kinematografie. Je to například Zlatovláska, 
Kočičí princ, Nesmrtelná teta nebo Nejkrásnější 
hádanka. Pohádkový zážitek na Sychrově můžete 
zažít i vy. Probouzející se příroda, svěží zeleň, vůně 
rododendronů, azalek či růžových konvalinek 
k Sychrovu na jaře neodmyslitelně patří. 

Prohlídky s princeznou
Pokud chcete, aby se i vaše děti cítily jako v po-

hádce, vezměte je na zkrácené prohlídky s  prin-
ceznou, které se konají v  době letních prázdnin 
každý den ve vymezených časech (včetně pondě-
lí). Na nádvoří se vás ujme princezna v krásných ša-
tech, s kterou si prohlédnete nejkrásnější zámecké 
interiéry. Výklad přizpůsobí věku dětí, které se s ní 
mohou po prohlídce i  vyfotografovat, a  uchovat 
si tak vzpomínku na princeznu na pohádkovém 
Sychrově. Dětem se jistě bude líbit také v zámec-
kém sklepení, kde je nainstalována tzv. „Medvědí 

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Romantická podzemní chodba se 
nachází…
a) pod Medvědí galerií
b) pod Arturovým hradem
c) pod Klenotnicí 
2. V letech 1877–1896 navštívil A. Dvořák 
Sychrov…
a) 7x
b) 6x 
c) 5x

? Své odpovědi nám  
posílejte do 15. května  
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 

poštou na adresu redakce. Deset autorů 
správných odpovědí obdrží od správy státního 
zámku Sychrov rodinnou vstupenku.

Na Sychrově se v průběhu staletí vystřídala řada majitelů. Někteří historii zámku 
výrazně ovlivnili, pro některé byl pouze jednou z majetkových držav. Rodem, který 
se do historie Sychrova zapsal nejvýznamněji, byli Rohanové. Rokem 1820 začíná 
125letá éra nebývalého rozvoje a vzestupu tohoto šlechtického sídla, kterou 
bychom mohli přirovnat k takřka pohádkovému přerodu malého zchátralého 
barokního zámečku v honosné a reprezentativní aristokratické sídlo. Rohanové, 
o nichž jsou první doklady z roku 951, byli významným bretaňským rodem. Díky 
příbuzenským svazkům s panovnickými rody, především Bourbony, se zařadili 
mezi deset nejbohatších rodin ve Francii, a dokonce se honosili titulem princů 
královské krve.

Státní zámek Sychrov
463 44 Sychrov 1
tel.: +420 482 416 011
e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz

Za pohádkou 
na Sychrov
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Dálkové pochody 2016
„Mě láká velice pochod Praha–Prčice, zakoupím si střevíce a hbitě vyrazím…“ Na 
pochod Praha–Prčice vás nepozveme, ale nabídneme vám pár jiných pochodů 
Libereckým krajem, které by vás v květnu mohly zaujmout. 

7. 5. Lužická padesátka,  
Hrádek nad Nisou
Pěší nenáročný pochod skrz Lužické hory, trasy 10, 
15, 25, 35 a 50 km. Vychází se od ZŠ T. G. Masaryka 
v Hrádku nad Nisou, a to od 6 do 10 hod., cíl tamtéž 
do 18 hod. 

7. 5. Novoborské pochody, Nový Bor
2. ročník pěšího pochodu Novoborskem na 10, 20 
nebo 30 km. Start u IC Nový Bor od 8 do 10 hod., cíl 
tamtéž do 17 hod.

7. 5. Raspenavský pochod Jizerkami, 
Raspenava
43. ročník cyklo i  pěšího výletu napříč Jizerkami. 
Pěší trasy 10, 20 nebo 30 km, cykloturistické trasy 
30 a 60 km. Start u jídelny ZŠ Raspenava od 6.30 do 
9.30 hod., cíl tamtéž do 17.30 hod.

8. 5. Dálkový pochod Ještěd – Kozákov 
Pochod s  trasami 15, 32 a  40 km. Start od 7 do 
9 hod. před hotelem Ještěd, cíl od 13 do 19 hod. 
v DDM Mozaika, Železný Brod. 

14. 5. Krajem Karoliny Světlé, Český Dub
Pěší pochod s trasami 8, 13, 14, 18, 23 a 30 km. Start 
v Českém Dubu od Sokolovny od 6.30 do 13 hod., 
cíl tamtéž do 18.30 hod. 

21. 5. Pohádkový les v Rovensku pod Troskami 
2016 
26. ročník putování Boreckými skalami proměně-
nými v pohádkovou říši. Start na Boreckých skalách 
od 12 do 15.30 hod. Cesta do Pohádkového lesa je 
značena z  rovenského náměstí i  z  vlakového ná-
draží (občerstvení a hudba zajištěny). 

21. 5. Loupežnická pěšina pěšky i na kole, 
Mníšek u Liberce
44. ročník Loupežnické pěšiny je určen pěším i cy-
kloturistům. Pěší trasy 8, 15, 25 a 40 km, cykloturis-
tické 30, 50 a 80 km. Start od 7 do 9 hod. u hřiště FK 
Mníšek, cíl tamtéž do 18 hod. 

21. 5. Za kvetoucí měsíčnicí, Kamenický Šenov
17. ročník pěší turistiky a  cykloturistiky přírodou 
v  okolí Kamenického Šenova. Pěší trasy 3, 6, 14 

a 25 km budou spojeny s jízdou historickým auto-
busem RTO a anglickým autobusem Leyland, trasa 
55 km bez historického autobusu. Cyklotrasy jsou 
v délce 38, 56 a 75 km. 

28. 5. Liberecké vejšlapy –  
Memoriál Františka Korala
Akce je součástí EURORANDO 2016 s  prohlídkou 
např. vodní elektrárny Rudolfov, technicko-přírod-
ní naučné stezky + přehrady na Černé Nise, pře-
hrady v  Josefově Dole nebo Protržené přehrady 
na Bílé Desné. Trasy pro pěší 8–30 km, cyklotrasy 
20–45 km, pro tělesně postižené 8 a 15 km. Někte-
ré trasy jsou vhodné pro kočárky a vozíčkáře. Start 
v TJ Lokomotiva Liberec od 7 do 9 hod., cíl v Bedři-
chově v 17.30 hod. 

Více informací na 
www.liberecky-kraj.cz

Sezona v Liberci začíná již v květnu!
Město Liberec zahajuje letošní sezonu v pátek 20. května akcí „Muzejní noc“. 
Můžete se těšit na otevřená liberecká muzea a galerie – Oblastní galerii v lázních, 
Technické muzeum, Severočeské muzeum a science centrum iQLANDIA v době od 
18 do 22 hod. 

Každá z institucí připravuje pro své návštěvníky 
program a prostor mezi Vítěznou a Masarykovou 
ulicí bude před galerií a muzeem uzavřen a zapl-
něn pódiem, kde se bude konat další doprovodný 
program akce. Liberec také letos na této akci spolu-
pracuje s Jabloncem nad Nisou, kde bude otevřeno 
mimo jiné i Muzeum skla a bižuterie. Mezi městy se 
v tento den můžete přepravit historickými autobusy 
či tramvajemi zdarma až do ukončení akce. 

Od května do září můžete také každý čtvrtek 
od 16 do 18 hod. absolvovat komentovanou pro-
hlídku po Liberci, která vás zavede mimo jiné do 
tajemného Liebiegova městečka, kde vás seznámí-
me s významnou průmyslovou rodinou Liebiegů 
a ukážeme vám neprávem opo míjenou část Liberce, 
která je významná z hlediska své architektury.

V červnu tradičně proběhne Jarmark na ná-
městí před radnicí, v duchu velkolepé středověké 

akce. Těšit se můžete na bohatý doprovodný pro-
gram, v rámci něhož vystoupí dobově odění mu-
zikanti a  tanečníci, dále budou k  vidění rytířské 
souboje a akce se neobejde ani bez noční show. 
Podívaná se koná na náměstí 11. června a vrátíte 
se do doby minulé v čase od 9 do 22 hod. 

Během července a srpna bude probíhat před 
radnicí druhý ročník Léta na náměstí. Můžete se 
těšit na kulturní či sportovní program, koncer-
ty různých žánrů, vystoupení pouličních umělců 
a občerstvit se budete moci u stánku vedle plážič-
ky, která doplní letní vzhled náměstí. 

Dalším letním lákadlem jsou originální ko-
mentované prohlídky centra Liberce pro děti, 
kde se dozví zajímavosti z  dějin našeho města 
a možná potkají i  radničního rytíře. Prohlídky se 
budou konat od července do srpna vždy v pátek 
od 18 do 19 hod. 

Bližší informace a  seznam pořádaných akcí 
v Liberci naleznete na www.visitliberec.eu, kde se 
můžete přihlásit na všechny komentované pro-
hlídky. Veškeré informace vám poskytne i Městské 
informační centrum Liberec. 

Městské informační centrum 
náměstí Dr. E. Beneše 23, 460 59 Liberec
tel.: +420 485 101 709 
e-mail: info@visitliberec.eu
www.visitliberec.eu
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Cyklotrasa „Od čertů až do pevnosti“ 
začíná? 
a) v Jičíně
b) v Náchodě
c) v Opočně 
2. Cyklotrasa „Krajem Karla Poláčka“ měří?
a) 16 km
b) 36 km
c) 60 km

? Své odpovědi nám  
posílejte do 15. května  
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 

poštou na adresu redakce. Deset autorů 
správných odpovědí obdrží zajímavé ceny 
věnované Krajským úřadem Královéhradeckého 
kraje.

Jste milovníci cykloturistiky, in-line nebo koloběžek? Potom je dobré vědět, 
že Královéhradecký kraj po celý rok nabízí řadu možností, jak strávit volný čas. 
Nechte se inspirovat nenáročnými trasami i trasami pro náročné, které vám 
pomohou zvládnout rozsáhlé sítě linek cyklobusů. 

S hrabětem Kinským údolím řeky Orlice
trasy: 34 km / 29 km; obtížnost: náročnější 
Průvodcem je hrabě Kinský (geolokační hra GEO-
FUN). Trasa od Nového zámku v Kostelci nad Orlicí 
nabízí 2 varianty. První k zámku do Častolovic, do 
Týniště nad Orlicí a přes Petrovice do Hradce Králo-
vé. Druhá přes Kosteleckou Lhotu, pak kolem Hos-
tince U  Hubálků (vyhlášená regionální kuchyně) 
a dále přes Potštejnský hrad a zámek, Záměl (Hos-
tinec u Karla IV.) až do Vamberka (Muzeum krajky).

Za filmem a pohádkou na kole okolo 
Humprechtu a Kosti
trasa: 12 km; obtížnost: nenáročná
Od koupaliště pod Humprechtem do obce známé 
z filmů „Jak dostat tatínka do polepšovny“ či „Jára 
Cimrman ležící, spící“ – Vesce u Sobotky (vesnická 
památková rezervace). Dále na hrad Kost („S čerty 
nejsou žerty“), na Turnov, do Dobšic a  Libošovic 
(občerstvení). V  závěru nenáročný sjezd na Hum-
precht.

Ze skalních měst do rodiště Aloise Jiráska
trasa: 28 km; obtížnost: nenáročná
Do Adršpachu cyklobusem (www.kladskepomezi.cz), 
odtud po trase č. 22 do Teplic nad Metují, pak přes 
Dědov a Žďár nad Metují do Police nad Metují (Mu-
zeum papírových modelů a  stavebnice Merkur). 
Dále do Hronova (rodiště A. Jiráska) s pravidelným 
vlakovým spojením. 

www.hkregion.cz

Jaro na kolečkách 

Cyklo a in-line okruh hradeckými městskými lesy
trasy: 10 km + 6 km po Hradečnici a  Písečnici;  
obtížnost: nenáročná
Vede od lesního hřbitova k hájovně U Dvou šraňků, 
ke krytému ohništi. Odtud lze pokračovat ke Svina-
rům a Stříbrnému rybníku. Dále pokračuje po Smi-
řické hrázi ke Zděné boudě (občerstvení a dětské 
hřiště). Do Hradce Králové zpět po silnici.

Krkonošský sjezd po lyžařských trasách v létě
trasa: 25 km; obtížnost: náročnější, spíše pro hor-
ská či treková kola
Do Špindlerova Mlýna Krkonošským cyklobusem 
a dále lanovkou na Medvědín. Odtud sjezd na Hor-
ní Mísečky, kolem Harrachovy skály přes Třídomí 
a  Rovinku na Benecko. U  rozhledny Žalý občerst-
vení a dále přes Benecko, Štěpanice – sjezd do Ji-
lemnice.

Podkrkonoším přes Les Království
trasa: 31 km; obtížnost: nenáročná
Z obce Kuks do Dvora Králové nad Labem (po cyk-
lotrase č. 24 – Labská), kolem zoo. Dál přes Nemo-
jov – odbočka na přehradu Les Království (občerst-
vení), lze objednat také prohlídku přehrady. Poté 
zpět na cyklotrasu a  dále do Hostinného (Galerie 
antického umění).

KAM pro děti
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Náchodská pocta  
arch. Letzelovi
V dubnu se pro návštěvníky města otevřela jedinečná 
výstava věnovaná náchodskému rodákovi – architektu 
a stavebnímu inženýru Janu Letzelovi. V bohaté expozici 
najdete kromě fotografií a osobních předmětů architekta 
i fragmenty z „Atomového dómu“ v japonské Hirošimě, 
postaveného podle jeho návrhu, který jako jedna z mála 
staveb v centru města přečkal výbuch atomové bomby 
v srpnu 1945. Výstava v recepci hotelu U Beránka na 
Masarykově nám. bude otevřena denně od 8 do 17 hod.

Kalendář akcí
7. 5. Náchodské májování s  lampionovým  
průvodem a ohňostrojem (Masarykovo nám.)
9.–14. 5. Náchodská Prima sezóna – studentský 
festival věnovaný Josefu Škvoreckému
14.–15. 5. Mistrovství ČR v mažoretkovém spor-
tu (finále) (Zimní stadion Náchod)
14. 5. Dobrošovský rychlonožka (Pevnost Dob-
rošov)
16.–26. 5. Camerata Nova Náchod – festival ko-
morní hudby – in memoriam Jindřich Roubíček 
(Náchod i okolní města)
21. 5. Den plný piv s Primátorem (areál pivovaru)
24. 5. Slavata Triatlon Tour – sportovní odpoled-
ne pro děti (Dopravní hřiště Náchod-Běloves)

Městské informační centrum  
Masarykovo náměstí 1
547 01 Náchod
Tel.: +420 491 426 060
e-mail: infocentrum@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz
www.kladskepomezi.cz

Jan Letzel

Vodní mlýn v Písečné
Letos je tomu 420 let, co je na tomto místě doložen první vodní mlýn, jak ostatně 
potvrzuje i první písemná zmínka z roku 1596. Naposledy se ve mlýně čp. 35 mlelo 
před 65 lety, v roce 1951. Nepřetržitě se tu tedy mlelo nejméně 360 let a vystřídalo 
se 23 majitelů. 

Mlýn je čtyřpodlažní s  veškerým potřebným 
technickým zázemím. Je tu například instalována 

Francisova turbína z  roku 1926, dvě mlecí stolice 
s loupačkami, čističkami a šrotovníkem. Mlýnice je 
navíc doplněna expozicí předmětů, které tu byly 
soustředěny místními lidmi, a vznikl tak jedinečný 
soubor výhradně z Písečné. Najdete tu také celou 
řadu dokladů o životě obce nebo rodinách mlyná-
řů. Tato jedinečná technická památka i národopis-
ná ukázka byla zpřístupněna v  roce 2002 a z  roz-
hodnutí Ministerstva kultury (2004) byl soubor 
nemovitostí mlýna čp. 35 s technologickým vyba-
vením prohlášen za kulturní památku. Prohlídka je 
ale možná pouze po předchozí domluvě s majiteli.  

Alois Rula

Aktivní turistika 
v Ústí nad Orlicí 
pro malé i velké 

Město Ústí nad Orlicí lze právem 
považovat za srdce cyklostezek 
zdejšího regionu. Leží na úpatí 
Orlických hor na řece Tichá Orlice, 
což předurčuje jeho příznivý 
terén právě pro cyklistiku a in-line 
bruslení. Projet můžete zhruba 
40 km cyklostezek z Ústí nad 
Orlicí do Chocně, České Třebové 
a Letohradu s návazností až do 
Žamberka. Terén je vhodný i pro 
malé cyklisty a cyklostezka mezi 
Ústím nad Orlicí a Letohradem je 
rájem in-line bruslařů. 
Při svém cykloputování můžete vyzkoušet 
spoustu adrenalinových aktivit, například leze-
ní na cvičné stěně, sjetí řeky Tichá Orlice a další 
sportování v  areálu aktivní turistiky a  tábořišti 
v Cakli v Ústí nad Orlicí. Vystoupat na kole nebo 
pěšky můžete také na Andrlův chlum k rozhled-
ně nad městem, která skýtá krásné pohledy na 
město Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Mládež může 
vyzkoušet 40  překážek ve skateparkové hale 
nebo ve venkovním bike parku. Prodloužený ví-
kend vám zpříjemní ubytování ve Sporthotelu 
Tichá Orlice v  krásném prostředí u  aquaparku 
v Ústí nad Orlicí. Pobyt můžete spojit i s relaxací 
ve slané vodě v krytém bazénu či při bowlingu 
nebo můžete příjemně posedět v některé z re-
staurací a kaváren a na jejich předzahrádkách.
Těšíme se na vaši návštěvu.

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

Atomový dóm dnes
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Povalový chodník na soutoku řek Moravy a Dyje
V  nejjižnějším cípu Moravy, uprostřed hlubokých 
lužních lesů, se stékají dvě mohutné řeky – Mora-
va a Dyje. Oblast soutoku se nachází v Biosférické 
rezervaci Dolní Morava. Jejich soutok je zároveň 
trojmezím České republiky, Rakouska a  Sloven-
ska. Cyklotrasa č. 43 z  Břeclavi vede k  loveckému 
zámečku Pohansko a  dále po bývalé signálce až 
k  zrealizovanému povalovému chodníku. Na sa-
motném soutoku řek Moravy a  Dyje je kromě in-
formační tabule i historický hraniční kámen z doby 
Marie Terezie. Aby cyklista nemusel zpět po stejné 
trase, dá se nad soutokem odbočit k přečerpávací 
stanici a napojit se na nově zpevněnou hráz podél 
řeky Moravy. Pak u  silničního mostu odbočí do 
Lanžhota, kde se napojí na cyklotrasu č. 43 a po-
hodlně dojede do Břeclavi. Celý okruh vedoucí po 
rovině má cca 55 km.

Cyklostezka mikroregionu Ždánicko
5 km dlouhá část I. a II. etapy nové cyklostezky byla 
otevřena v loňském roce na Ždánicku a vede podél 
tělesa bývalé železniční dráhy z  Uhřic do Želetic. 
Cyklostezka se prozatím nachází v katastru tří obcí 
– Uhřice, Násedlovice, Želetice. Po vybudování 
všech etap bude dlouhá 9 089 m. Bude procházet 
několika biokoridory a  významnými krajinnými 
prvky, jako jsou například Trkmanka a  Lovčický 
potok.

Trasy po jižní Moravě si můžete naplánovat a získat 
informace na webech:

www.cyklo-jizni-morava.cz a www.jizni-morava.cz
je dána pouze rychlostí, kterou se cyklista po stez-
kách pohybuje. Najdete tu klopené zatáčky, terén-
ní vlny a  odvážnější si mohou někde i  skočit. Ná-
stupní místo projektu se nachází na okraji městyse 
Jedovnice na pravém břehu rybníka Olšovec. Zde 
najdete infocentrum, servis, test centrum a půjčov-
nu celoodpružených kol.

Pro lepší komfort na svých cestách mohou cyklisté 
využít cyklobusy a cyklovlaky v rámci Integrované-
ho dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS 
JMK) a nově také Vinobus na Znojemsku. K dispozi-
ci jsou záchytná parkoviště pro motoristy. 

Tipy na letošní sezonu:
Pumptrack Lučina
Louky plné orchidejí, výhledy do malebné krajiny… 
to všechno nabízí podhůří Bílých Karpat. Nechte 
se pozvat do pohostinného Slovácka, do rekreač-
ní oblasti Lučina, která nabízí sportovní vyžití pro 
cyklisty v nově otevřeném areálu Pumptrack Luči-
na, jenž vám nabídne zábavu, možnost zdokonalit 
si technické dovednosti na kole a zlepšit si fyzickou 
kondici. Čtvrt kilometru dlouhý pumptrackový 
okruh je navržen s ohledem na bezpečnost a mů-
žou ho využít jak začátečníci, tak zkušení bikeři.

Singletrail Moravský kras
Síť 28 km lesních stezek, singletrailů pro horská 
kola, je určena pro všechny věkové i výkonnostní 
skupiny. Stezky jsou zasazeny do krásných lesů 
severně od Brna v  těsném sousedství CHKO Mo-
ravský kras. Jsou tudíž vhodné i pro děti. Užijte si 
jejich zábavnou formu s celou rodinou. Obtížnost 

Jihomoravský kraj  
je cyklistů ráj…
(Což dokazuje 1. místo v anketě „Kraj mého srdce“ pořádané redakcí Kam po Česku.)
A není se čemu divit: čistý vzduch, nedotčená příroda, nenáročné i náročné výletní 
trasy a dálkové cyklotrasy, dobří a pohostinní lidé, navíc všude kolem atraktivní 
cíle: památky, tradiční hody a dny otevřených sklepů, jeskyně, hrady a zámky 
anebo ochutnávky vína. 
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Vyrazte na Znojemsko 
za vínem a za jedinečnou 
projížďkou Vinobusem 
VOC Znojmo!
Čekají na vás krásy Znojma a  jeho okolí, vý-
hled na vinice, procházky Národním parkem 
Podyjí, degustace vín a spoustu dalšího. Díky 
Vinobusu budete moci jednoduše zavítat ze 
samotného centra Znojma do různých sklepů 
a vinařství na Znojemsku, aniž byste museli 
řešit, jak se dopravíte tam a zpět. Nosič na kola 
je samozřejmostí.

Udělejte si výlet po Znojemsku, pokochejte se 
jeho krásami a ochutnejte zdejší skvostná vína!

Autobus s  kapacitou 32 míst a  přívěsem 
na  dvacet kol, který se třikrát denně vydá 
na trasu dlouhou necelých sedmdesát kilo-
metrů a  cestou patnáctkrát zastaví – to je 
speciální Vinobus, společný projekt spolku 
VOC Znojmo.

15 zastávek | 66 kilometrů | 19 vinařství
ZNOJEMSKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST

ZNOJEMSKEM S VINOBUSEM vinobus.vocznojmo.cz
VOC Znojmo

Projekt je realizován za podpory 
Jihomoravského kraje, města Znojma, 
okolních obcí a Vinařského fondu ČR.

Vinobus_inzerce 199 x 125 mm.indd   1 22.4.2016   10:38:22
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Brněnské podzemí
Labyrint pod Zelným trhem

Unikátní labyrint středověkých chodeb a  sklepe-
ní se nachází pod jedním z  historicky nejstarších 
náměstí ve městě. Zelný trh byl odjakživa tržištěm, 
které žilo obchodováním s  potravinami, k  jejichž 
skladování sloužily právě podzemní sklepní míst-
nosti. Turistická trasa labyrintem vede v  hloubce 
6 až 8 metrů pod zemským povrchem. Návštěvník 
si udělá představu, jak bylo jídlo, víno a  pivo ve 
sklepech uchováváno, jak se podzemní prostory 
osvětlovaly, a  nahlédne do středověkého šenku. 
Součástí prohlídky je i alchymistická laboratoř, ne-
chybí ani repliky městského pranýře a klece bláz-
nů, které v 17. století stávaly na tržišti.

www.GOtoBRNO.cz

Legendární Igráček slaví 
Při příležitosti 40. výročí vzniku legendární hračky Igráček představilo novinářům 
vedení firmy Efko-karton montážní závod v Novém Veselí na Žďársku, ve kterém 
se oblíbené figurky vyrábí. Akce se zúčastnili i tvůrci Igráčka – designérka Marie 
Pavlíčková Krejchová a konstruktér Jiří Kalina. 

Při příležitosti letošních kulatin prošel Igráček 
kompletní úpravou designu, má modernější oble-
čení, účes i doplňky. Milník v proměně legendární 
postavičky v  moderní hračku pro současné děti 
představují nové moderní úbory, oživující bílá teč-
ka v očích a také nové sady vlasů. Kvalita použitých 
materiálů a  samotné zpracování si v  ničem neza-
dají se světoznámými výrobci plastových hraček. 
Tuzemští i zahraniční zákazníci především oceňují 
kompletní výrobu v  České republice, která je pro 
ně známkou kvality. 

Osmicentimetrového Igráčka původně vyrá-
bělo družstvo Igra Praha a prvním prototypem byl 
v roce 1976 Igráček – zedník. Naději do retro hrač-
ky, která po roce 2006 v  podstatě prožívala svou 
klinickou smrt, vložil podnikatel Miroslav Kotík, 
jednatel firmy Efko-karton. Investice v  řádu desí-
tek milionů korun do obnovy Igráčka se vyplatila 
a dnes si s ním hrají děti kromě Česka také na Slo-
vensku, v Maďarsku, Rusku, Polsku, Německu, Jižní 
Koreji a v Kanadě. 

Marcela Kohoutová
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Lidický pomník v Hrabyni
Sádrový originál lidického Pomníku dětským obětem války, z nějž se vytvářely 
bronzové odlitky, se přestěhoval do nové expozice v Národním památníku 
2. světové války v Hrabyni na Opavsku. 

Nadživotní so-
chy lidických dětí 
nahradily v  památ-
níku expozici věnují-
cí se bombardování 
Ostravy. Exponáty 
se stanou součástí 
a  zároveň jedním 
z  vrcholů výstavy 
Doba zmaru a nadě-
je. Do Hrabyně byly 
převezeny koncem 
loňského roku a  už 
několik měsíců na 
nich restaurátoři a konzervátoři pracují. „Sochy byly 
zaprášené, různě poškozené. Větší i menší defekty 
se musely opravit či zatmelit,“ uvedla vedoucí pa-
mátníku Kamila Poláková. Restaurátoři se hlavně 
museli vypořádat s menším prostorem pro umístění 
soch. Originály lidického památníku budou pro ve-
řejnost k vidění od 10. června a datum bylo zvoleno 
vzhledem k výročí dne vypálení Lidic nacisty v roce 
1942. Při této tragické události, která měla být od-
vetou za atentát na říšského protektora Reinharda 

Heydricha, bylo 82 li-
dických dětí převeze-
no do vyhlazovacího 
tábora Chelmno, kde 
byly usmrceny výfu-
kovými plyny. Bron-
zové sousoší je dílem 
akademické sochař-
ky Marie Uchytilové, 
která na něm začala 
pracovat v roce 1969, 
dílo ale nedokončila. 
Vytvořila sice všech-
ny hliněné i sádrové 

předlohy, za svůj život však stihla odlít jen tři sochy. 
Po její smrti v roce 1989 v díle pokračoval manžel 
Jiří V. Hampl, který památník dokončil. Bronzové 
sochy byly v areálu lidického památníku instalovány 
v letech 1995–2000, sádrové sochy byly věnovány 
Muzeu Mariánské Týnice, které je vystavilo v pro-
storách kostela Zvěstování Panny Marie. Místo se 
však stalo nevyhovujícím a až v loňském roce se pro 
model našlo důstojné místo v památníku v Hrabyni.

-aba-

Sousoší lidických dětí v kapli kostela  
Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici
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Šimpanzi v Zoo Ostrava
V loňském roce byl v ostravské zoologické zahradě otevřen moderní Pavilon 
evoluce, největší stavba v historii zoo, který se stal novým domovem pro šimpanze 
a dalších více než 200 zvířat – zástupců deštných lesů západní Afriky. 

Šimpanzi dříve pobývali ve stísněných pro-
storách starého pavilonu primátů, nyní mají k dis-
pozici mnohem lepší podmínky, které odpovídají 
přísným kritériím pro chov lidoopů v  moderních 
zoologických zahradách. Vnitřní část pavilonu 
nabízí zvířatům prostory 11krát větší v porovnání 

se starým pavilonem. U  venkovního výběhu je 
pak změna ještě zásadnější. Venkovní voliéra pro 
šimpanze nabízí prostor o velikosti 10 500 m3, což 
představuje téměř 40násobek staré venkovní ex-
pozice. Nový pavilon přinesl nejen zkvalitnění ži-
votních podmínek pro šimpanze, ale chovatelům 
přehlednější a  bezpečnější práci a  v  neposlední 
řadě také návštěvníkům zajímavější a  atraktiv-
nější možnosti pozorování zvířat. Umožní i  chov 
vícečlenné skupiny, což je pro tato sociálně žijící 
zvířata mnohem přirozenější. V  současné době 
obývají pavilon tři šimpanzí samice a jeden samec. 
Samice byly přivezeny na začátku letošního února 
ze Zoo Lipsko v Německu, samec v polovině dub-
na z francouzské Zoo La Valle des Singes. Všechna 
zvířata si po příjezdu poměrně rychle zvykla na 
nové prostředí. V obou případech k tomu přispěla 
i skutečnost, že se samicemi i samcem přijeli jejich 
ošetřovatelé, aby jim pomohli s  aklimatizací na 
nový domov. V současné době probíhá seznamo-
vání samičí skupiny s novým samcem. Pokud bude 
úspěšné, mohli bychom se už v příštím roce dočkat 
prvních mláďat. 

-red-

Mauglího ranč 
v Bohumíně
V bohumínském parku Petra Bezruče 
vzniká Mauglího ranč. Pojmenování 
pro farmu s domácími zvířaty vybrali 
v soutěži sami obyvatelé města, návrhů 
bylo celkem devadesát. Atrakce v parku 
doplní již fungující areál pro děti, tzv. 
Hobbypark.

Farma vyrůstá na ploše 15 arů. Počítá se s pří-
bytky pro kachny, slepice či morčata. Ranč bude 
rozdělen na několik částí. V sekci přístupné veřej-
nosti si návštěvníci budou moct pohladit například 
ovce nebo kamerunské kozy – ty se sem v  půlce 
května přestěhují z  ostravské zoo. Buduje se i  sa-
laš, ve které se bude skladovat krmivo, seno a po-
destýlka. Součástí salaše bude zastřešená terasa, 
kde se zvířata budou moci schovat před deštěm 
nebo naopak před sluncem. Zvláštní atrakcí farmy 
budou pávi, kteří se po dvouměsíční aklimatizaci 
budou volně pohybovat celým sportovně-rekreač-
ním areálem Bosporu i parkem Petra Bezruče. Nová 
atrakce pro rodiny s dětmi se v parku Petra Bezru-
če slavnostně otevře v neděli 29. května v 15 hod. 
jako součást oslav Dne dětí.

Jana Stránská
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Ve kterém kraji se nachází Poodří – 
Moravské Kravařsko?
a) Olomoucký kraj  
b) Moravskoslezský kraj 
c) Zlínský kraj 
2. Jak se jmenuje pohádkový skřítek, který 
obsadil Záchrannou stanici v Bartošovicích?
a) Jeníček 
b) Kulíšek 
c) Kulihrášek 
3. Jak se nazývá pohádkový pas, který do-
stanete na každém pohádkovém zastavení?
a) Magic book
b) Cestujeme Pohádkovým Poodřím 
c) Vandrbuch

? Své odpovědi nám  
posílejte do 15. května  
z www.kampocesku.cz/souteze nebo 

poštou na adresu redakce. Deset autorů 
správných odpovědí obdrží prstové maňásky 
a divadýlko, propagační materiály turistické 
oblasti Poodří – Moravské Kravařsko. 

Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko se nachází na území Mikroregionu 
Odersko, Regionu Poodří a protíná také Bílovecko a města Fulnek a Studénka. 
Oblast, ve které působily mnohé významné osobnosti, je bohatá na přírodní 
atraktivity i historické objekty, je protkána bohatou sítí cyklotras a stezkami pro 
turisty. Některá zajímavá místa tohoto regionu navíc zabydlely pohádkové bytosti. 

Vražném-Hynčicích obývá skřítek Kulihrášek, vodní 
mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder ohlídá Rarášek 
a  oderskou Katovnu, bývalé městské vězení, pro 
změnu skřítci Prutníčci. 

Princeznu Terezku uvidíte v  expozici hlavo-
lamů ve Fulneku a  další skřítky, vodníka Puškvo-
rečka a  Plamínkového skřítka, pak v  Muzeu obce 
Albrechtičky a v Muzeu venkovského života a ze-
mědělství ve Skotnici. Svého skřítka Větroplacha 
má i větrný mlýn ve Spálově. 

Další kouzelní skřítci, Picmochové, se už zaby-
dleli v Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci. Ro-
dinku roztomilých Picmochů tvoří Apolenka, Mad-
lenka, malá Dorotka či Jozífek. Skřítků je tam však 
mnohem více, sklepení se jimi jen hemží a stačí se 
pozorně dívat. 

U  zámku ve Studénce hlídá questing trasu 
Bludička Kotvička a v muzeu v Sedlnicích přebývá 
víla Sněženka, která na jaře hlídá koberce sněženek 
v nivách řeky Odry.

Pohádkové putování 
Na začátku putování Pohádkovým Poodřím 

dostanou děti takzvaný „Vandrbuch“ (pohádkový 
pas). Až navštíví 5 skřítků a  budou mít „Vander-
buch“ vyplněný, mohou se těšit na drobné ceny. 
Na konci roku 2016 pak proběhne velké slosování 
o hodnotné ceny. 

Prvních tisíc návštěvníků získá na deseti mís-
tech již při návštěvě skřítka malého prstového 
maňáska. Některé objekty si můžete prohlédnout 
v kostýmech princezen, princů, mlynářských chas-
níků apod.

Naši skřítkové mají už i svou vlastní pohádku, 
kterou najdete na YouTube – Pohádkové Poodří. 
Bližší informace, soutěže a  zajímavosti ze života 
skřítků můžete sledovat na facebooku a webových 
stránkách Pohádkové Poodří. 

www.pohadkovepoodri.cz
www.moravskekravarsko.cz

Pohádkové Poodří 

Dvanáct pohádkových skřítků našlo svůj do-
mov ve  dvanácti objektech po celém Poodří – 
Moravském Kravařsku. Záchrannou stanici v  Bar-
tošovicích osídlil skřítek, jenž bude léčit zvířata 
a  stromy, v  tamním zámku bude na malé i  velké 
návštěvníky čekat víla, které se říká Bartošovická 
Rusalka. Rodný dům Johanna Gregora Mendela ve 

KULÍŠEK
Záchranná stanice

 Bartošovice

www.pohadkovepoodri.cz
FB - Pohádkové Poodří

PUŠKVOREČEK
Muzeum

Albrechtičky

www.pohadkovepoodri.cz
FB - Pohádkové Poodří

KAM pro děti
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Václav Vokolek 
Neznámé Čechy 7 –  
Posvátná místa jihozápadních Čech

Poslední díl významného projektu Neznámé Če-
chy se jmenuje Posvátná místa jihozápadních Čech 
a věnuje se mimořádným duchovním lokalitám roz-
sáhlého území od Šumavy až k Chebu. Jsou to místa 
spojená s tradiční posvátností, poutní místa, stavby 
plné symbolů a jejich vzájemné překvapivé vztahy, 
uctívané kameny a vody, ale také dávno zapomenu-
tá místa neznámých kultů. Historická fakta v knize 
doplňují dávné pověsti, které ukazují zarážející sou-
vislosti, příkladně spojení hradu Andělská hora s po-
tomky krále Artuše. Zajímavé je také propojení bi-
zarních pověstí Šumavy s archeologickou lokalitou 
Obří hrad, který byl patrně keltským významným 
kultovním místem, s místy zázraků, třeba ve Straší-
ně. Kniha také zachycuje stopy sv. Vojtěcha, který 
touto krajinou procházel a  zanechal v  ní tajemné 
příběhy plné duchovní síly. Právě vyhledávání du-
chovní energie je základním tématem celého cyklu 
Neznámé Čechy a sedmý díl to jen potvrzuje.
cena: 280 Kč
www.kniha.cz

Jiří Martínek
Karel IV. – Památná místa tehdy a dnes

Císař a král Karel IV. (1316–1378) patří bezpochyby k nejvýznamnějším 
osobnostem našich dějin. Byl nejen panovníkem českým, ale vládl 
i nemalé části Evropy. Jeho státnické povinnosti ho zavedly na mnohá 
místa i daleko za hranicemi dnešní České republiky. Zakládal hrady, 
kláštery či školy, setkával se s nejvýznamnějšími osobnostmi své doby. 
Jeho stopy najdeme v Itálii, Lucembursku, ale i na pobřeží Baltu.
Historik Jiří Martínek má za sebou práci takřka detektivní. Život Karla IV. 
mapuje nejen z hlediska historických událostí, ale zavede nás na místa, 
kde Karel IV. pobýval, a seznámí nás s tím, jak vypadají dnes.
V roce 2016 oslavíme 700 let od narození „největšího Čecha“. Tato 
kniha je důkazem toho, že odkaz Karla IV. je opravdu trvalý a velkolepý 
a že i v 21. století nás jeho myšlenky a skutky mohou stále inspirovat.
cena: 189 Kč
www.fragment.cz

Eva Večerková 
Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře

Publikace podává ucelený etnologický a kulturně-historický po-
hled na lidové obyčeje a slavnosti v českých zemích, vázané na 
roční období a data v kalendáři. Proměnlivá soustava obyčejové 
tradice se měnila s dobou a s novými hospodářskými vazbami, 
životním způsobem lidí a nakonec i s cílenými snahami o za-
chování projevů lidové kultury. Kniha předkládá plastický obraz 
výročních obyčejů v časových proměnách a v regionální roz-
různěnosti se zaměřením na venkovské společenství v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku. Seznamuje s obyčeji o Velikonocích 
a Svatodušních svátcích, při Památce zemřelých, v adventu 
a v období Vánoc a Nového roku, představuje staré a nové tra-
dice v předjaří o masopustu, při stavění májí a pálení obřadních 
ohňů v podletí a v čase letního slunovratu, při oslavách sklizně 
a posvícení v období léta přecházejícího do podzimu, přibližuje 
zvyky, které se připoutaly k svátkům křesťanských světců. 
cena: 338 Kč
www.ivysehrad.cz

je totiž pořád živo, něco tam svítí a bliká a PRÁSK 
a BUM!

? Jak se jmenuje Bertin malý bráška, se kterým 
se setkáváme ve druhé sérii večerníčku? 
a) Cyril 

 b) Metoděj 
 c) Bartoloměj 
Své odpovědi nám posílejte do 15. května  
z www.kampocesku.cz/souteze 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 nebo na 
telefonním čísle 387 222 555.

Miroslav Adamec a Jitka Petrová
Berta a Ufo II.

Berta je obyčejná holčička – chodí do školky, s ostat-
ními dětmi na hřiště, nerada si uklízí a zbožňuje 
sladkosti. Má ale jednoho neobyčejného kamará-
da – Ufíka přímo z vesmíru! A ten umí věci! Dokáže 
se proměnit v balon nebo meloun, podle toho, co 
je zrovinka víc potřeba. Naučí také Bertu řídit ufo-
loď, a když se jí ztratí malý bráška, kdo jiný by měl 
pomoci než právě Ufík. Pochází totiž z jedné daleké, 
neobyčejné planety. A zda mu to za tu dlouhou ces-
tu až k nám na Zem stojí? Létá sem přece za Bertou 
a pravé přátelství nikdy není obyčejné. Pro pravé 
přátelství není problém ani vesmírná vzdálenost! 
Dalších třináct krátkých příběhů jako pokračová-
ní knihy Berta a  Ufo, zařazené do katalogu Nej-
lepší knihy dětem, obsahuje opět laskavý humor 
a jednoduché, avšak nápadité zápletky, které jsou 
vhodné již pro nejmenší čtenáře. Nudit se u  nich 
ale nebudou ani dospělí při předčítání. Ve vesmíru 
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www.slovacko.cz

Zveme vás na Slovácko, na jednu z nejkrásnějších tradičních folklorních slavností, 
na jízdu králů. Letos se uskuteční v Kunovicích a o týden později ve Vlčnově. 
Nechte se unášet pestrobarevnými kroji, zvuky cimbálu, lidovou živelností a užijte si tradiční slovác-
kou pohostinnost. Jízda králů se koná v období svatodušních svátků, kdy křesťané oslavují seslání 
Ducha svatého, z pohanských dob přetrvala oslava plnosti života, krásy a síly mládí, což souviselo 
s vrcholícím jarem a příchodem slunovratu. V čele průvodu jedou na koních praporečník a vyvolá-
vači, za nimi jede král ochraňovaný pobočníky s tasenými šavlemi, průvod uzavírají další vyvoláva-
či a výběrčí. Král i pobočníci jsou vždy oblečeni v dívčím slavnostním kroji, král – chlapec ve věku 
10 –12 let – má tvář zahalenou pentlemi a v ústech svírá bílou růži jako symbol nevinnosti, vzneše-
nosti a mlčenlivosti. Celá družina si svého krále střeží a jezdci vtipnými veršovanými vyvolávkami 
poukazují na dobu a vlastnosti obyvatel obce.
Jízda králů  byla 27. 11. 2011 zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního 
dědictví lidstva UNESCO. Nechte se unášet pestrobarevnou krásou Slovácka.

JÍZDA KRÁLŮ 
PROJEDE SLOVÁCKEM

Kunovice
20. 5. – 22. 5. 2016

www.mesto-kunovice.cz

Vlčnov
27. 5. – 29. 5. 2016
www.jizdakralu.cz

Dny otevřených 
ateliérů ve Zlíně
V dubnu měla široká veřejnost již 
podruhé možnost navštívit ateliéry 
zlínských umělců, a to díky dvoudenní 
akci pořádané Krajskou galerií 
výtvarného umění ve Zlíně.

Do akce se zapojily dvě desítky umělců včetně 
škol. Návštěvníci měli možnost nahlédnout napří-
klad do školních ateliérů Design skla a Design odě-
vu Fakulty multimediálních komunikací. Otevřené 
bylo také designérské studio Ellement, fotografic-
ký ateliér Libora Stavjaníka, dále ateliéry designéra 
Aleše Locha, malířů Taťány Havlíčkové, Filipa Lan-
ga a  Pavla Preisnera či sochaře Radima Hankeho. 
Lidé ocenili především možnost osobního setkání 
s umělci. Zajímali se o samotný proces výroby kon-
krétních děl i jeho zákulisí. 

Jana Stránská

Havlíčková Taťána / ateliér malba

Ateliér Design skla / školní ateliér /  
Fakulta multimediálních komunikací

Ateliér Design oděvu / školní ateliér /  
Fakulta multimediálních komunikací fo
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Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali:
 Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK; Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda ERC a Rady Církve bratrské 
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a další starostové pražských městských částí, měst i obcí
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Správné odpovědi a výherci

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání duben 2016

IC Liberec  nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec  

Luděk Sládek
šéfredaktor
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Soutěže za měsíc duben  2016
Celkem došlo 3 651 odpovědí, z toho 3 499 z internetu a 152 dopisů.
Kartografie Praha 
otázka: Se kterým pivovarem bylo spjato dětství a mládí spisovatele Bohumila Hrabala? 
odpověď: b) Pivovar Nymburk 
soutěžilo: 551 čtenářů; správně 525; špatně 26
výherci: Markéta Heinrichová, Telnice u Brna; Antonín Bojanovský, Dolní Kounice; Pavel Weingart-
ner, Lučice
Klukovský sen k vidění v Čáslavi 
otázka 1: a) Praha, Kačina, Ohrada, Valtice
otázka 2: b) v červnu
otázka 3: b) povolen
soutěžilo: čtenářů 301; správně 277; špatně 24
výherce: Adéla Čápová, Česká Skalice; Světlana Dubnová, Chrudim; Gabriela Jedličková, Újezd 
u Brna; Irena Matějková, Choceň; Markéta Pokorná, Praha; Věra Soukupová, Lomnice nad Popel-
kou; Jitka Sůvová, Kutná Hora; Zdeňka Trnková, Most; Petr Pražák, Velichovky; Josef Smolík, Beroun
Hornické muzeum Příbram 
otázka 1: b) stříbro
otázka 2: a) Keltové
otázka 3: a) Hornická Příbram ve vědě a technice 
soutěžilo: 312 čtenářů; správně 254; špatně 58
výherci: Anna Červenková, Lichnov; Nela Mašková, Chýnov; Jitka Uherová, Uherský Brod; Michaela 
Vršecká, Hrádek nad Nisou; Stanislav Dvořák, Nučice; Jaroslav Honzík, Heřmanův Městec; Pavel Hyl-
mar, Nová Paka; Jan Řezanina, Hříměždice; Martin Schwarz, Praha; Vojtěch Švec, Netolice 
Maruščina svatební cesta do Francie
otázka: Kolik vážila Maruška počátkem ledna 2016?
odpověď: c) 1 070 kg 
soutěžilo: čtenářů 465; správně 437; špatně 28
výherce: Radmila Petrová, Valtice; Květuš Kmínek, Děčín; Jiří Heller, Beroun
Děti, pojeďte do Českého středohoří!
otázka 1: b) plavce
otázka 2: a) Sváťovo
otázka 3: a) ano  
soutěžilo: 437 čtenářů; správně 378; špatně 59
výherci: Monika Bystroňová, Šenov; Jana Hejtmánková, Hodonín; Lenka Janouchová, Kutná Hora; 
Vladimíra Krejčí, Brno; Šárka Orthová, Litoměřice;  Kateřina Šafinová, Ostrava; Marie Škopková, 
Soběnov; Lubomír Cibulka, Břeclav; Vratislav Selinger, Krásná Lípa; Miloš Siblík, Praha
Edice ČT
otázka: V knize přijde řeč i na Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Kolik velkoformátových obrazů 
tento cyklus čítá?
odpověď: c) 20
soutěžilo: 616 čtenářů; správně 587; špatně 29
výherci: Blanka Hábová, Praha; Marie Štecherová, Opařany; Jan Bozděch, Klenčí pod Čerchovem
Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) Litomyšl (1910)
soutěžilo: 529 čtenářů; správně 461; špatně 68
výherci: Hana Cagášková, Velké Losiny; Alice Zajacová, Ostrava-Mariánské Hory; Karel Zelenka, 
Praha
Křížovka
… v jedinečném secesním stylu…
soutěžilo: 440 čtenářů; správně 335; špatně 5
výherci: Marie Bardounová, Kadaň; Vladimír Rak, Uherský Brod; Milan Svoboda, Plzeň
Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Soutěže ze Speciálu ZIMA 2015/2016. Celkem došlo 3 582 odpovědí, z toho 3 458 z internetu a 124 dopisů.

110 let našeho lyžování 
otázka: Ve kterém roce byla zhotovena „Zlatá lyže“ jako putovní cena pro vítěze?
odpověď: c) 1934
soutěžilo: 414 čtenářů; správně 399; špatně 15
výherci: Kateřina Suchánková, Poděbrady; Zdeněk Heg, Bystřice nad Pernštejnem; 
Josef Našinec, Klatovy
Zimní radovánky v Českém Švýcarsku
otázka: Víte, jak se jmenuje nejvyšší bod národního parku České Švýcarsko?
odpověď: b) Růžový vrch 
soutěžilo: 633 čtenářů; správně 579; špatně 54
výherci: Iva Čejková, Dobrá Voda; Renata Feslová, Čerčany; Hana Somrová, Veselí nad 
Moravou; Eva Stehlíková, Boleradice; Sára Ševčíková, Poštorná-Břeclav; Světlana Vela-
nová, Ústí nad Labem; Vlasta Uličníková, Ratiboř; Eva Varaďová, Teplice; Václav Čerbák, 
Ostrava-Poruba; Milan Pikrt, Děčín
Zimní fotosoutěž KAM po Česku 
1. c; 2. b; 3. b; 4. a; 5. a; 6. c; 7. c; 8. a; 9. c; 10. b; 11. a; 12. a
soutěžilo: čtenářů 320; správně 214; špatně 106
výherce: František Indra, Jihlava 
Jeseníky – horský ráj i klimatické lázně 
otázka: Jak se jmenuje nejvyšší hora Jeseníků?
odpověď: c) Praděd 
soutěžilo: 689 čtenářů; správně 672; špatně 17

výherci: Petra Baxová, Lom; Pavla Jaklová, Hořice; Magdaléna Kalinová, 
Praha; Bára Kudrnová, Praha; Lenka Machová, Teplice; Jitka Miková, Dalovice; 
Renata Simanková, Telč; Martina Šromová, Suchdol nad Odrou; Zdeněk Šimek, 
Chrastava; Jiří Tvrz, Duchcov
Když malí nevědí, velcí poradí…
otázka: Jak se jmenuje tradiční zimní pomůcka?
odpověď: c) sněžnice
soutěžilo: čtenářů 636; správně 619; špatně 17
výherce: Anežka Kinclová, Znojmo; Terezka Musílková, Chotutice; Jiří Macek, 
Stará Ves
Poznáte místo na fotografii?
vlevo: c) Pustevny (1936)
vpravo: b) Sněžka, první meteorologická stanice 
soutěžilo: 493 čtenářů; správně 372; špatně 121
výherci: Karolína Fialová, Karlovy Vary; Anna Janáčková, Slavičín; Karel Ka-
dlec, Moravská Třebová
Křížovka
… sjezdovky a běžecké tratě…
soutěžilo: 397 čtenářů; správně 366; špatně 31
výherci: Pavla Tollerianová, Prostějov; Jiřina Zemánková, Boskovice; Pavel 
Bilík, Příbor
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