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Nezáviďte jeden
druhému, ale
mějte raději lásku
mezi sebou, neboť
závist plodí zášť.
-Karel IV.-
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červnové vydání magazínu KAM po Česku se
již tradičně věnuje rodinám s dětmi, výletům
a všemu, co lze s dětmi
podnikat. Bude to znít
neuvěřitelně, ale první
rodiny na našem území
lze vysledovat již v době
ledové, přesněji v době
lovců mamutů, tedy asi
před 38 000 lety. Časem se vyvinuly ve stabilní populace, kterým vévodila kultura doložená v Dolních
Věstonicích.
Nás, kteří již léta varujeme před dovolenou v exotických krajích, potěší, že letošní letní dovolenou
stráví v Česku asi 41 procent z nás. Z toho dvě třetiny pojedou autem nebo autobusem a každý čtvrtý
plánuje nízkonákladovou dovolenou v kempu. Jedním z důvodů je to, že bezmála desetina populace,
asi 1,02 milionu, žije pod hranicí příjmové chudoby
a nedostatkem trpí 5,6 procenta lidí, tedy asi 590 000.
Málo uvěřitelným se potom zdá být fakt, že stále
více jíme. Chcete-li pochopit, jak velké porce dnes
jíme, jděte do muzea. Zjistíte, že naše talíře mají průměr 28 cm, kdežto v 50. letech minulého století měly
pouhých 25 cm. Prostě velké nádobí, větší porce…
a jen my si myslíme, že jíme stejně. Příklad bychom
si měli vzít z dětí. Ty až do tří let odolávají nadměrnému jedení, protože mají schopnost přestat jíst,
jsou-li syté. Škoda jen, že nám to nevydrží. Smutné
je, že ač tloustneme, česká domácnost utratí v průměru za sport pouze 1,2 procenta svých celkových
výdajů. Zato u sázkových kanceláří jsme si za vklady
na mistrovství světa v hokeji udělali oko, když jsme
utratili více než jednu miliardu korun, což by potvrdil
i tiskový mluvčí Fortuny Petr Šrain.
Ještě jedno varování. Čeština převzala v minulosti řadu výrazů z němčiny. Obávám se proto, že ani
nejnovějšímu přírůstku němčiny „smombie“ neodolá.
Vzniklo slovním spojením smartphone (chytrý telefon) a zombie (oživlá mrtvola) a popisuje uživatele
chytrých telefonů, kteří jsou zabraní do svých miláčků natolik, že nevnímají své okolí. Tato nemoc se šíří
rychlostí světla a nejvíce postihuje věkovou skupinu
25 až 35 let. Předejít střetům se smombie, třeba jen
při jejich bezohledném přecházení ulice, mohou radní našich větších měst jen tak, že nainstalují semafory
na zem.
Rada na závěr – jezte dopolosyta, pijte dopolopita, sportujte dopolohbita, utrácejte s mírou a chytrý
telefon patří do kapsy. Kdyby nic jiného, alespoň tak
mírně poupravíme fasádu bruselským statistikám.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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Milí čtenáři,

w.
Jana Siglová (siglova@kampocesku.cz)
k
ka
m p oces
Jaromír Kohout (kohout@kampocesku.cz)
inzerce: (redakce@kampocesku.cz)
česká korektura: Marcela Wimmerová
grafický návrh a zpracování: Luděk Dolejší
webmistr: Jakub Novák
tisk: Akontext, spol. s r. o., distribuce: PPL
Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k jeho šíření v tištěné
i elektronické podobě. Za zveřejnění inzerce a PR článků odpovídá zadavatel,
za změnu programu odpovídá pořadatel. Přetisk a jakékoli šíření jsou povoleny
pouze se souhlasem vydavatele.
foto na titulní straně: © Divadlo Spejbla a Hurvínka, Martin Kubica
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Rodový zákon (800 let)

foto © Wikimedia Commons

Přemysl Otakar I. přemýšlel
o nástupnictví svých synů. Prvorozený
Vratislav (†1225), který žil v exilu
a jemuž císař Ota IV. již Čechy propůjčil
v léno, králi ale nevyhovoval. Raději by
viděl na trůně Václava, syna z druhého
manželství. Byl tu ale takzvaný
stařešinský zákon z doby Břetislava I.
o právu na trůn nejstaršího člena rodu.
V Praze se 8. června 1216 sešlo shromáždění, na kterém byl
navzdory zvyklostem
za krále zvolen Václav.
Poselstvo vyslané se
zprávou o volbě k římskému králi Friedrichu
II. do Ulmu se 26. čerVáclav I. 1230–1253
vence 1216 vrátilo
s listinou potvrzující volbu i nárok Václava na České
království. Tak bylo fakticky zrušeno ustanovení knížete Břetislava I. „vždy nejstarší ať drží nejvyšší moc
a stolec v knížectví a všichni jeho bratři nebo ti, kteří
pocházejí z knížecího rodu, byli pod jeho panstvím“.
Ale ani nový zákon hašteřivé Přemyslovce neodradil
od budoucích sporů o vládu.
Josef Grof

Dopisy čtenářů
Vážená redakce, podle kalendáře měl v květnu vyjít
KAM na výlet, který jsem ale nikde nesehnala. Proč
nevyšel?
Naďa Čížková, Praha
Vážená paní Čížková, máte pravdu, KAM na výlet
v květnu opravdu nevyšel. Důvod byl jednoduchý,
leč nečekaný. Vydání na téma Karel IV. se v posledním okamžiku zdálo partnerovi projektu zbytečné.
Vzhledem k časové tísni naše redakce už pak nebyla
schopna vydat náhradní téma Speciálu.
Dobrý den, moc rádi čteme váš časopis a těšíme
se, co přinese další číslo. A to nejen na historické zajímavosti, upoutávky na knihy, soutěže, ale
i na krásnou grafickou úpravu. V květnovém čísle
se ale vloudila chybička. Když jsme chtěli zaškrtnout 2. soutěžní otázku „Kam pro děti“, že v letech
1877–1896 navštívil A. Dvořák zámek Sychrov 7x,
nebyla tam tato možnost uvedena. Přeji spoustu
dobrých nápadů a inspirací a krásný den.
Kárová, Benešov
Dobrý den, paní Kárová, máte pravdu, na internetu
byly v prvních dnech po zveřejnění soutěže uvedeny
nesprávné varianty odpovědí. Za komplikaci se Vám
i všem dalším soutěžícím omlouváme.

KAM na výlet s JANEM WOLFEM
Přijměte pozvání na výlet od zastupitele a radního
hlavního města Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu pana Jana
Wolfa.

Doba panování Karla IV. znamenala pro Prahu období velkého stavebního rozvoje, jehož architektonické
skvosty můžeme obdivovat dodnes. Za jeho vlády
se Praha stala císařskou rezidencí a zároveň sídlem
panovníka Svaté říše římské. Tyto okolnosti a s nimi
související společenský rozvoj se samozřejmě odrazily i ve stavebním dění. Na relativně malém prostoru
historického centra Prahy tak vedle sebe najdeme
sakrální stavby křesťanské, židovské, pravoslavné
a jiné. S ohledem na letošní výročí narození Karla IV.
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mi dovolte představit vám ty, které jsou neodmyslitelně spojeny s jeho dobou, a přesto jsou neprávem
poněkud opomíjené.
Jedná se zejména o pětici kostelů na Novém Městě
pražském, které Karel IV. v roce 1348 založil, aby tak
zhmotnil svou vizi nového Jeruzaléma. Tyto kostely
jsou důmyslně rozmístěny tak, aby při pohledu shora tvořily kříž žehnající městu, který je orientován
ke královskému sídlu na Vyšehradě. Do této pětice
patří kostel sv. Kateřiny zasvěcený Karlově oblíbené
světici, z něhož se dochovala vysoká gotická věž.

Za poklady
církevní
architektury
v Praze

Za poklady
církevní
architektury
v Praze

Levý břeh Vltavy

Pravý břeh
Vltavy

Dobrý den, právě jsem narazila na vaše stránky,
když jsem dala do vyhledavače jméno mé babičky
Věry Vackové-Žahourkové, a moc mě potěšilo, že
jsem o ní našla nový článek. Tak moc děkuji, že...
Moc a moc vážně děkuji.
Janina607@seznam.cz
Dobrý den i Vám, Janino607, myslím si, že nemáte
zač. Rozhovor, který jsem před mnoha lety s paní
Žahourkovou dělal, vyšel dokonce s mnoha dalšími
v knize VZPOMÍNKY, kterou má v prodeji Památník
Terezín.
Dobrý den, moc Vás zdravím ze Slovácka a prosím
o informaci. Ve čtvrtek 19. 5. jedeme s našimi žáky
2. ročníku hotelové školy na výlet do Prahy. Rádi
bychom navštívili nějaké památky, které se nabízí
zdarma. Moc děkuji za vstřícnost i pochopení.
Mgr. Miroslava Malušková, SŠPHZ Uherské Hradiště
Dobrý den, paní magistro, ohledně Vašeho dotazu
volných vstupů v Praze, jistě mohu doporučit areál Pražského hradu a vstup do části Svatovítského
chrámu, do Jeleního příkopu, zahrad a na Masarykovu vyhlídku. Jistě také můžete bezplatně navštívit
řadu významných církevních památek, zahrad, třeba
u Břevnovského kláštera. Více informací Vám poskytne PIS – PCT: +420 221 714 714 (po–čt | 8–17 hod.,
pá | 8–16 hod.).
Luděk Sládek, šéfredaktor
Nepřehlédnutelný je kostel sv. Apolináře, jehož zasvěcení odkazuje na italskou Ravennu, která byla
v 5. století posledním sídlem římských císařů. Kostel
Zvěstování Panny Marie Na trávníčku je pozoruhodný svou čtvercovou dispozicí a věží, která je svým
vychýlením nejšikmější v Praze. Kostel Panny Marie
Na Slovanech (Emauzy) byl založen v roce 1347 jako
jediný klášter se slovanskou liturgií v západním křesťanstvu, a představoval tak symbolický most mezi západním a východním křesťanstvím, o jehož opětovné
spojení Karel usiloval. Evropským unikátem je gotická
fresková výzdoba jeho klášterního ambitu, která nás
vrací zpět do doby vlády Karla IV. Posledním z tohoto souboru je kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Karla Velikého, který je unikátní svou pozdně gotickou hvězdicovou žebrovou klenbou, Svatými schody
z červeného sliveneckého mramoru (kopií schodiště
z vladařského paláce v Jeruzalémě) a unikátní jeskyní (grottou) – označovanou jako Betlémská kaple.
Tyto a další zajímavosti a podrobnosti, týkající se
pražské církevní architektury, najdete v publikacích
Za poklady církevní architektury v Praze – pravý
a levý břeh Vltavy vydaných Prague City Tourism –
Pražskou informační službou, v jejíchž turistických
informačních centrech tyto publikace obdržíte, za
finanční podpory hlavního města Prahy.
Děkuji za milé pozvání…
Luděk Sládek

KAM to vidí

Antonín Langweil (13. 6. 1791 – 11. 6. 1837) byl nadaný
umělec, kterému vděčíme mimo jiné také za jedinečný
papírový model hlavního města. Za svého života se mu,
jak už to tak bývá, uznání nedostalo.
učarovala. Antonínův model Prahy vznikal dlouhých jedenáct let
a čítá více jak dva
tisíce budov historického jádra města v dokonalém
realistickém provedení. Na fasádách jsou zachyceny detaily jako domovní znamení, fresky či sluneční hodiny, nechybí ani oprýskané zdi, vytlučená
okna či popínavé rostliny. Antonín chtěl
model umístit do tehdy Vlasteneckého,
Staré Město a Josefov
dnes Národního muzea, ale to jej odmítlo.
Když 11. června 1837 náhle ve věku 46 let
umírá, zanechává po sobě vdovu, pět dcer
a devět beden s modelem Prahy na půdě
Klementina. V roce 1840 model koupil císař
Ferdinand I. Dobrotivý, který jej věnoval
Vlasteneckému muzeu – to již neodmítlo.
Od roku 1954 je v majetku Muzea hlavního
města Prahy. Snad dnešní svět lépe ocení
skutečný význam Langweilova modelu,
uměleckého díla i jedinečného dokumentu
doby, ve které vznikal.
Marie Kulinkovská

Jan Jindřich Lucemburský, syn Elišky
Přemyslovny a mladší bratr Karla IV.,
se narodil v Mělníku 12. 2. 1322. O pět
let později přijal jméno po otci Janu
Lucemburském a byl poslán do Tyrolska
jako budoucí manžel Markéty, zvané
Pyskaté, dcery Jindřicha Korutanského.
V osmi letech se
oženil (16. 9. 1330) a po
smrti tchána (1335)
Habsburkové smlouvou s císařem Ludvíkem Bavorem Jana Jindřicha i Markétu zbavili
dědičného práva. Ta se
s Janem rozvedla kvůli
Jan Jindřich v katedrále sv. Víta
jeho údajné impotenci
a provdala se za markraběte Ludvíka, syna císaře
Ludvíka Bavora. Karel IV. udělil roku 1347 mladšímu bratrovi do léna Moravu. Jan Jindřich se oženil
s Markétou Opavskou, měl s ní šest dětí a po její
smrti se oženil ještě dvakrát. Za sídelní město si vybral Brno, kterému 2. června 1356 potvrdil všechna
privilegia. Zemřel 12. listopadu 1375 v Brně.
Alois Rula

Původně fraška, dnes… (215 let)

Nebezpečný celuloid

Třetího června si připomínáme výročí narození českého hudebníka, dirigenta
a skladatele Františka Jana Škroupa. Narodil se v Osicích u Hradce Králové v roce
1801, jako páté dítě skladatele Dominika Josefa Škroupa. Právě díky otci se setkal
s hudbou v raném mládí a v osmi letech již veřejně vystupoval s hrou na flétnu.

(55 let)

Po studiích na gymnáziu v Hradci Králové
(1814–1819) odešel do
Prahy, kde se zapsal na
studia filozofie a později
přešel na práva, která však
nedokončil. O to více se
věnoval
ochotnickému
divadlu, kdy spolu s dalšími vlastenci založil roku
1823 první českou operní
družinu. Tehdejší úspěch
oper zpívaných česky byl
pro Františka podnětem
ke zkomponování první
české opery Dráteník, která byla uvedena s velkým
úspěchem ve Stavovském divadle 2. února 1826.
Po tomto úspěchu zkomponoval opery Oldřich
a Božena či Libušin sňatek, ale ty už takový ohlas
neměly. Dost možná i proto se stal roku 1837 prvním kapelníkem Stavovského divadla a byl jím
dalších 20 let. Dalšího a ještě mnohem většího

úspěchu se mu dostalo díky hudbě k frašce
J. K. Tyla Fidlovačka aneb
Žádný hněv a žádná rvačka, kde 21. prosince 1834
poprvé zazněla píseň Kde
domov můj, která se později stala českou národní
hymnou. Jdou řeči, že melodie k této písni vznikla
v obci Trnová nad Vltavou,
kde František Škroup často pobýval. Po 20 letech
ve Stavovském divadle byl
ale v roce 1857 propuštěn.
Důvodem prý byl neúspěch jeho oper. Otevřel si
proto pěveckou školu, kde dva roky vyučoval, nakonec ale přijal místo kapelníka u německé opery
v Rotterdamu. Zde také po necelých dvou letech
7. února 1862 umírá. Pohřben je na tamním protestantském hřbitově.
-Lucien-

Metodu na výrobu celuloidového svitkového
filmu si jako první nechal roku 1887 patentovat americký vynálezce a fotograf Hannibal W. Goodwin. Byl
to zcela revoluční objev. Celuloidový podklad byl
odolný, pružný a dokonale průhledný, měl ale i své
stinné stránky. Jeho nevýhodou byla rozměrová nestálost a především prudká hořlavost. Celuloid, který
dokázal hořet i bez přístupu vzduchu, přinesl lidem
zábavu, ale i řadu tragédií. Přesto se v Čechách hořlavá nitrocelulóza používala jako podklad filmového
pásu až do konce června 1961.
Jana Stránská

Hannibal W. Goodwin

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Vyrůstal v Českém Krumlově a jeho první cesta
na zkušenou vedla do Vídně, kde si hodlal osvojit
novou grafickou techniku kamenotisku – litografii.
Poté se přestěhoval do Prahy, kde na Staroměstském náměstí zřídil první litografickou dílnu v Čechách. Podnikání mu ale moc nešlo, snad proto přijal
místo univerzitního sluhy v univerzitní knihovně
v Klementinu. V roce 1826 ale probíhala v pražském Platýzu výstava modelu Paříže, která mu zcela

Lucemburská
privilegia (660 let)

foto © Wikimedia Commons

Málem zapomenutý model (225 let)
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Historia magistra vitae Rott dodá vše (165 let)

3. 6. 1421 (595 let)
V Čáslavi byl zahájen
Čáslavský sněm, na němž
účastníci neuznali Zikmunda
Lucemburského za českého
krále a přijali čtyři artikuly pražské. Byla jmenována prozatímní
dvacetičlenná zemská vláda, jež
měla spravovat věci veřejné do
28. září 1421, dokud do té doby
nebude přijat nový král.
7. 6. 1781 (235 let)
Byl položen základní kámen
Stavovského divadla v Praze.
Otevřeno bylo 21. března 1783
jako Nosticovo divadlo. Budovu
dal postavit osvícený vlastenec
hrabě František Antonín NosticRieneck. Stavba jedné z prvních
klasicistních budov v Praze trvala dva roky. Původně se v divadle hrála německá činohra
a italská opera.
10. 6. 1376 (640 let)
Nejstarší syn Karla IV. Václav IV.
byl ještě za otcova života po
složitých jednáních zvolen
králem římským. Již jako dvouletý byl korunován Arnoštem
z Pardubic na českého krále
a jeho otec mu diplomacií a penězi zabezpečil i římský trůn.
Korunován byl pak definitivně
6. července 1376 v katedrále
v Cáchách.
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každé řemeslo či továrnu, od jehly
a náprstku po výbavu pro nevěsty,
domácnost nebo hotely, bylo „Rott
dodá vše“. Obchod měl 21 oddělení,
zaměstnával více než 170 pracovníků a zkušených odborníků. Prováděl
i rozvážku zákazníkům po zemích
Koruny české. Denně tu nakupovalo až 2 000 lidí, pro které se vydávaly
obsáhlé katalogy zboží. Zajímavostí
bylo, že pro některé nástroje a potřeby se hledaly i nové české názvy
namísto zavedených německých.
Po smrti Ladislava Rotta 27. června
1906 se firmy ujali jeho dva synové.
Podniku se dařilo dál, a to i za obou
světových válek, až do roku 1948,
kdy došlo ke znárodnění.
Alice Braborcová

Ladislav se vyučil v otcově firmě a vystudoval obchodní školu.
Domluvil se několika jazyky a získal i zkušenosti jako obchodní cestující v zahraničí (Rusko, Francie,
Itálie, Egypt a další). Po návratu
do Prahy s bratrem Juliem (1873)
převzali společně otcovu firmu.
Po Juliově smrti (1876) pak pokračoval v úspěšném podnikání se
svou manželkou Karolínou, se kterou měli pět dětí. Oba vedli rušný
společenský život, pořádali známé
„čtvrtky u Rottů“, kde se scházeli
významní čeští žurnalisté, politici
a obchodní přátelé z celé Evropy.
Hlavním mottem firmy, která prodávala vše od kolečka do hodinek
až po kompletní zařízení dílny pro

Sochař a medailér (135 let)

foto © Wikimedia Commons, autor Ben Skála

2. 6. 1541 (475 let)
Vypukl požár Malé Strany
a Hradčan, který byl nejničivější v historii Prahy. Vznikl
při opravě střechy paláce
Smiřických na Malostranském
náměstí. Zasáhl též Pražský
hrad, poškozen byl Chrám
sv. Víta, Královský palác,
Vladislavský sál, shořel archiv
pozemkových knih české
šlechty. Obnova města trvala
desetiletí.

Ladislav Rott, syn zakladatele známé pražské firmy, se narodil v Praze 5. června 1851. Prosperující
obchod umožnil rozšiřování podniku a dovolil majiteli postavit nám dnes známý dům na Malém
náměstí s freskami od Mikoláše Alše.

Pamětní deska na rodném domě v Jaroměři
od Milana Knoblocha

V červnu uplyne již 135 let od narození jedné z vůdčích
osobností českého sochařského novoklasicismu
a zakladatele československé medailérské školy Otakara
Španiela. Mince jím navržené jsou dnes považovány za
sběratelské skvosty.
Otakar se narodil jako první ze
synů ve staré cínařské rodině Španielů
13. června 1881 v Jaroměři. Po absolvování rytecké školy v Jablonci nad
Nisou odjel do Vídně, kde studoval
medailérství. Po návratu pokračoval
na pražské Akademii výtvarných umění u J. V. Myslbeka a svá studia zakončil
v Paříži u A. Charpentiera. V roce 1917
byl jmenován profesorem Uměleckoprůmyslové školy v Praze a později
i AVU. V prvorepublikovém období byl
zřejmě nejexponovanějším českým
umělcem, který udivoval svými reliéfy
a portrétními bustami, zvěčňoval sportovce a tvořil pomníky. Na vyšší úroveň
povznesl také odvětví medailérské, kdy

jeho mince ražené v Kremnici zaujaly díky novátorskému ztvárnění odborníky v celé Evropě. Španiel navrhl
první československé mince, vytvořil
celou řadu medailí, plaket a provedl reliéfní výzdobu západních dveří
Chrámu sv. Víta. Podle jeho třetinových modelů sochy T. G. Masaryka
byly v 90. letech minulého století
vytvořeny sochy prvního prezidenta v Pardubicích, Prostějově a nakonec i v Praze. Jeho bohatou kariéru
přerušila 2. světová válka, kdy byl
nacisty poslán do koncentračního
tábora. Zemřel 15. února 1955 v Praze a pohřben byl na Vyšehradském
hřbitově.
Drahomíra Samková

foto © Wikimedia Commons, autor Manka

1. 6. 1811 (205 let)
S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I.
Všeobecný zákoník
občanský, který byl základem
občanského práva od skončení josefinského období až do
zániku monarchie. Na českém
území zůstal v platnosti až do
vydání občanského zákoníku
v roce 1950.

1791

1926

1931

(225 let)
Václav Hanka
* 10. 6. 1791
† 12. 1. 1861
český spisovatel,
„autor“ RKZ

(90 let)
Ivo Žídek
* 4. 6. 1926
† 20. 5. 2003
český operní
pěvec a tenorista

(85 let)
Věra Suková
* 13. 6. 1931
† 13. 5. 1982
česká tenistka,
maminka
Heleny Sukové

KAM to vidí

Vladislav Vančura (125 let)

Historia magistra vitae

Český spisovatel, dramatik, filmový režisér, nicméně původním povoláním lékař Vladislav
Vančura se narodil 23. června 1891 v Háji ve Slezsku. Pokud má čtenář raději vypravěče než děj,
může s jistotou sáhnout po Vančurově díle. Nesmí ho však zaskočit archaismy, stará větná stavba
a složitá souvětí. Potom je odměněn poetikou, kterou tak trefně převedl na filmové plátno režisér
Jiří Menzel ve snímku Rozmarné léto (1967).

foto © Wikimedia Commons

Vančura prožil dětství na venkově, a získal tak lásku k přírodě i ke

Vladislav Vančura se ženou Ludmilou
a dcerou Alenou (1923)

koním. Zato láskou ke studiu neoplýval a gymnaziální studia ukončil ve 24
letech, roku 1915. V době těžké nemoci matky opustil studia práv a stal se
studentem medicíny. Absolutorium
složil v roce 1921 a téhož roku se také
oženil se spolužačkou ze studií, Ludmilou Tuhou. Spolu si otevřeli lékařskou praxi ve Zbraslavi u Prahy a měli
dceru, pozdější spisovatelku Alenu
Santorovou. Koncem 20. let se začal
věnovat výhradně spisovatelské činnosti. Za druhé světové války se zapojil
do ilegální odbojové organizace, ale
v květnu 1942 byl zatčen a 1. června
na Kobyliské střelnici popraven. V roce
1964 mu byl udělen in memoriam titul

národního umělce. V každé z následujících dekád se některé z jeho děl stalo námětem pro filmová zpracování.
Možná mnohé čtenáře překvapí, že vedle Rozmarného léta, Markéty Lazarové (1967), Konce starých časů (1989) či
Útěku do Budína (2002) se mezi těmito
díly objevil text i pro malé diváky. Příběhy Kubuly a Kuby Kubikuly se filmového zpracování dočkaly hned dvakrát
(1955, 1973), ale většina z nás si vybaví
především animované televizní večerníčky z roku 1988, jejichž výtvarného
zpracování a režie se ujal Zdeněk Smetana a hlas postavičkám propůjčil Petr
Haničinec.
Pavel Edvard Vančura

Psycholog a mistr sci-ﬁ (90 let)

foto © www.slovnikceskeliteratury.cz

Český spisovatel, úspěšný scenárista a překladatel Josef Nesvadba se narodil 19. června 1926
v Praze. Společně s Ludvíkem Součkem patřil mezi nejvýznamnější představitele
vědecko-fantastické literatury u nás.
povídkové soubory Einsteinův mozek, Tarzanova smrt, Poslední cesta
kapitána Nema nebo romány Tajná
zpráva z Prahy, Hledám za manžela
muže či Peklo Beneš. Psal i divadelní hry a rozhlasové dramatizace.
Za svého života také hodně cestoval a v komunitě světové sci-fi měl
řadu osobních přátel (John Brunner,
Harry Harrison). Byl dlouholetým
předsedou české sekce organizace
World SF a dvojnásobným držitelem
její ceny. Působil také jako předseda
Sekce pro vědecko-fantastickou literaturu při Svazu spisovatelů. Ve své
tvorbě se vyjadřoval k budoucnosti
celé planety. Za věčnou hranici našeho světa se vydal 26. dubna 2005.
Alice Braborcová

Vystudoval lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy a celý život působil jako psychoterapeut. Znalosti
z oboru využíval při tvorbě originálních románů a vedle své spisovatelské činnosti patřil k průkopníkům
skupinové psychoterapie u nás. Svá
nejlepší díla napsal na přelomu 50.
a 60. let, kdy si jej všiml i Hollywood,
kam dostal pozvání. Film však podle
jeho předlohy nakonec nevznikl. Se
svými scénáři se ale prosadil doma,
kde vznikly oblíbené snímky Zítra
vstanu a opařím se čajem, Pane, vy
jste vdova nebo Zabil jsem Einsteina,
pánové. Erudovaný spisovatel byl
ve své době přirovnáván vzhledem
k novátorství textů ke Karlu Čapkovi. Mezi jeho nejznámější díla patří

1946

1991

2076

(70 let)
Edvard Beneš
19. 6. 1946
byl znovu zvolen
prezidentem ČSR

(25 let)
odsun
sovětských
vojsk
21. 6. 1991
byla ukončena
okupace
Českloslovenska

(+60 let)
16. 6. 2076
bude úplné
zatmění Měsíce
(sraz na Petříně
u rozhledny)

16. 6. 1471 (545 let)
Vladislav Jagellonský
(1456–1516) byl prohlášen
českým králem. Pocházel
z Polska, původem z litevského
velkoknížecího a polského královského rodu Jagellonců. Bývá
hodnocen jako jeden z nejslabších českých panovníků, neboť
jeho vláda vedla k úpadku
královské moci. Šlechta mu
přezdívala „Král bene“.
18. 6. 1311 (705 let)
Jan Lucemburský uspořádal
v Brně zemský sněm, kde
vydal inaugurační diplom pro
Moravu, který domácí šlechtě
zaručoval, že nebude povinna
vojensky podporovat krále v zahraničí a že úřady budou zastávány pouze rodáky. Pro Čechy
byl vydán již v prosinci 1310,
tato verze se však nedochovala.
21. 6. 1621 (395 let)
Konala se poprava 27 vůdců
českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí
v Praze. Exekuce byla krutým
představením, které uzavřelo
porážku stavovských armád na
Bílé hoře. Habsburkové tímto
šokujícím aktem chtěli odradit
potenciální opozici od jakéhokoliv odboje.
24. 6. 1276 (740 let)
Nad Přemyslem Otakarem
II. byla vyhlášena konečná
klatba (tzv. aberacht), římským
králem Rudolfem Habsburským,
která znamenala ztrátu všech
vlastnických práv a zrušení
přísah věrnosti poddaných.
Poslušnost vypovědělo nejprve
Korutansko a Štýrsko, postupně se přidala většina rakouské
šlechty.
28. 6. 1881 (135 let)
V době sporů při dělení pražské
Karlo-Ferdinandovy univerzity
na českou a německou se poprali čeští a němečtí studenti. Akce proslula pod názvem
„Chuchelská bitka“ a bylo při
ní zraněno několik německých
studentů. Národnostní napětí
19. století se přelilo až do fyzických střetů.
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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 zajímavou stavební historii loretánského průčelí bude
zaměřena letošní hlavní sezonní výstava.
Ve spolupráci s předními odborníky na barokní architekturu i s památkáři bude prezentován
„příběh průčelí“ v průběhu 17. a 18. století. Pozornost bude zaměřena také na sochařskou výzdobu

Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové – rukopis smlouvy (1722)
Řádový archiv kapucínů, dep. NA Praha

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 střelbou nepřátelských vojsk při obléhání Prahy. V rámci 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 architektonické modely zachytí areál Lorety v klíčových 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

Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.
Národní technické muzeum v Praze otevřelo u příležitosti 700. výročí narození
Karla IV. novou výstavu s názvem Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.
Návštěvníci zde mají možnost seznámit se s dobovými stavebními technikami
a řemesly, včetně práce s velkými gotickými stavebními stroji.

Funkční repliky středověkého jeřábu
a beranidla před budovou muzea
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Ve výstavě jsou představena jednotlivá stavební řemesla

hradby, která byla postavena podle původní technologie a za pomoci autentického materiálu a nástrojů. Na stavbě hradby jsou dokumentována jednotlivá stavební řemesla. Před budovou muzea na
návštěvníky čekají funkční repliky velkých středověkých strojů. Výstava, kterou doprovází široká nabídka speciálních programů pro školy a řada akcí
pro veřejnost, potrvá až do 5. února 2017.
Jana Stránská

foto © NTM

Český panovník a římský císař Karel IV. zvolil Prahu za sídelní město říše a učinil z ní centrum evropské kultury a vzdělanosti. K jeho
mimořádným zakladatelským počinům patří
založení Nového Města pražského. Centry města se stala rozměrná náměstí a ulice byly stavěny
nebývale široké. Ačkoliv byla většina prací prováděna ručně či s použitím jednoduchých mechanismů, vzniklo dílo, které nás dodnes ohromuje.
Výstava v Národním technickém muzeu zachycuje
atmosféru stavby opevnění Nového Města pražského. Ve výstavním sále vyrostla část rozestavěné
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Pražské EURORANDO 2016

18. 6. sobota – Splutí Vltavy z Braníka
na Štvanici
V cíli bude zajištěna prohlídka MVE Štvanice. Sraz
účastníků v 8 hod. před loděnicí V Náklích. Nutno
se přihlásit předem. Více info na www.clovecepohnise.cz.

Svět se ptá –
Czechia?

cyklotrasa
sraz účastníků v 9 hod. – stanice metra C Háje u sochy kosmonautů
– trasa 28 km s návštěvou vodárenského muzea
v Podolí
turistický běh
sraz účastníků ve 14 hod. před Náprstkovým muzeem
– trasa 10 km
Cíl všech tras je od 11 do 16 hod. v Botanické zahradě v Troji u Sekvojové louky, kde bude připraven
zajímavý program.
www.clovecepohnise.cz

19. 6. neděle – Piknik v Botanické
pěší trasy
start: 9–11 hod.
– Florenc – trasy 6 a 8 km (+ návštěva MVE Štvanice)
– Dejvická – trasy 4, 10 a 25 km (+ návštěva staré
čistírny odpadních vod v Bubenči)
– Kobylisy – trasy 5, 15 a 20 km

Už více než čtvrt století máme
samostatnou republiku, ale pořád
s jistotou nevíme, jak si máme říkat.
Podobně to vidí i v zahraničí. Oficiálně
budeme tedy pro celý svět Czechia?
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek
říká jasně: „Požádáme o notifikaci v Organizaci spojených národů, aby se slovo Česko překládalo jediným možným správným způsobem.“ V angličtině
je podle něho správnou variantou výraz Czechia.
Není to žádná jazyková novinka, protože nejstarší
záznam tohoto slova v latině pochází z roku 1634
a v angličtině z roku 1866 z Velké Británie. Americké noviny uvádějí běžně termín Czechia pro odlišení západní a východní části tehdejšího Československa ve 20. a 30. letech minulého století. Obecně
je požadavek na jednoslovný název země rozumná
a praktická věc a to samé platí i pro nejužívanější
světový jazyk angličtinu.
Navzdory tomu se Češi tak nějak průběžně
dohadují, jak mají říkat vlastní zemi. Věděli jste
třeba, že před debatou o „Česku“ kolem vzniku samostatné České republiky v roce 1993 tady byla už
za první republiky ve 20. letech podobná diskuse
o názvu „Československo“? Ten se třeba nelíbil Karlu Čapkovi a možná právě tohle je doklad toho, že
všechno chce svůj čas a že praktičnost jednoslovného, z hlediska slovotvorného správně vytvořeného názvu nakonec zvítězí a najde si svoji cestu
v dennodenním užívání.
-babok-

Základní organizační jednotkou židovské
pospolitosti je:

b/ židovská komunita
c/ židovská obec

?

?

?

?

www.kartografie.cz
Své odpovědi nám posílejte do 15. června z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí obdrží mapy věnované vydavatelstvím Kartografie PRAHA, a.s.

Správně jsme Česko, a ne Čechy, protože jméno
Čechy degraduje Moravu a Slezsko. Anglicky je
správně Czechia, a ne Czech, protože považovat
celou zemi za CZECH (Čech), které se navíc plete
s CHECK (kontrola), nebo s CHEQUE (šek), degraduje nás všechny… (poznámka redakce)

foto © www.czechia-cesko.webnode.cz

a/ židovská čtvrť
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Bitva u Ústí (590 let)

Karel IV.
zve na svůj hrad
Hrad Karlštejn, jeden
z nejnavštěvovanějších českých hradů,
zahájil 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 jsou
přístupny veřejnosti od 30. dubna.
V květnu si Karlštejn také připomíná 700. výročí narození svého zakladatele, císaře a krále Karla 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 centrem 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 Karla IV. – život a vládu Karla IV. připomenou zcela
nové noční prohlídky (15.–16. 7. a 12.–13. 8.)
 Noc na Karlštejně – 10 exkluzivních představení slavného muzikálu na nádvoří hradu (červenec a srpen)
 Hradozámecká noc na Karlštejně (27. 8.)

Více informací na
www.hradkarlstejn.cz
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přes první prstenec vozové
Průběh bitvy je ale nehradby, druhý prstenec nájasný. Zřejmě dopoledne
poru odolal. S použitím střelproběhla mezi husitskými
ných zbraní Češi protivníka
a říšskými veliteli jednání
vytlačili ze svých pozic a podo oboustranném braní zajatců a případném posunutí
nikli pěší i jezdecký protiútok.
boje, aby se neprolévala krev
Ten bitvu rozhodl. První opusv neděli. Říše však požadavky
tili bitvu měšťané, venkované
husitů odmítla. Neuvědomila
a říšská šlechta kryjící zadní
si, že se jednalo spíše o zdrvoj sváděli s husity nerovný
boj. Část německé jízdy ustužovací taktiku v tropickém
pující k Hrbovicím a Předihorku, které ubíralo na síle
cím byla obklíčena a pobita.
zvláště „železným pánům“.
Ostatní husité pronásledovali
Navíc německé oddíly trpěly
nedostatkem proviantu. Proaž k česko-saské hranici. VysoVěnceslav Černý: Bitva u Ústí
to také Němci zaútočili na vrké ztráty Němců rostly. Řadošek opevněný vozovou hradbou ještě dopoledne
ví husité totiž nebrali zajatce, a ušetřeno tak bylo
ze dvou směrů. Proti čelu vozové hradby z údolí
jen několik šlechticů zajatých kališnickými pány.
Ždírnického potoka a od Chabařovic. Jakmile byli
Na německé straně padlo podle Bartoška z Drana dostřel, zazněla palba českého vojska. Přestože
honic na 4 000 mužů, a pokud jde o husity, podle
se mase říšských vojáků na jednom místě podařilo
všeho šlo o pouhé tři desítky padlých.
převrhnout několik husitských vozů a proniknout
Antonín Fridrich

foto © Wikimedia Commons

Bitva, někdy nazývaná také jako na Běhání, poblíž vsí Hrbovice a Předlice se
odehrála 16. června 1426. Cílem početnější armády Svaté říše římské bylo
dostat z husitského obklíčení město Ústí. Takřka všechny husitské svazy nejen
početnějšího nepřítele porazily, navíc ovládly obléhané město a otevřely si cestu
pro vpád do Saska, Durynska a Horní Lužice.

Borovany
zaujmou i pobaví

KAM pro děti

Borůvky, modré kuličky, kterých jsou v okolí Borovan plné lesy, v sobě ukrývají
zdraví, sílu a u nás je považujeme za poklad. A právě o tento poklad se s vámi již
po dvanácté podělíme na borůvkové a folklorní slavnosti Borůvkobraní. Bývalý
klášter s nádvořím a přilehlými zahradami se oblékne do „modrého“ a určitě ani vy
neodoláte nejrůznějším borůvkovým dobrotám a vaše pusy se obarví na modro.

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Bitva o Slamburk se v Borovanech odehraje?
a) u Nového rybníka
b) u Kamenného mostu
c) u Starého zámku
2. Kolikátý ročník Borůvkobraní se letos
pořádá?
a) desátý
b) dvanáctý
c) čtrnáctý

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží
zajímavé ceny věnované městem Borovany.

Borůvkobraní
O víkendu 9.–10. 7. se můžete těšit na bohatý kulturní program. Hlavní pódium v zahradě je v sobotu věnováno folkloru a lidové kuchyni a v neděli
se na něm vystřídají kapely nejrůznějších žánrů.
Chybět nebudou ani soutěže, letos nově Borůvková výtvarná show. Večer se můžete těšit na koncert
revivalové kapely U2. Dětem bude patřit pódium
v parku, kde bude po oba dva dny probíhat program pro malé návštěvníky (pohádky, dětská diskotéka, klauni, kejklíři, bubnování a zpívání, soutěž
ve sběru borůvek či historické kolotoče). V ukázkové Borůvkové zahradě vám poradí borůvkový
zahradník s jejich pěstováním. Sazenice si budete
moci i zakoupit. Zahrada je přístupná veřejnosti
nejen při Borůvkobraní.

Bitva o Slamburk
Přijeďte do Borovan dobýt Slamburk! Akce v duchu husitství je již VI. ročníkem hry pro děti, známé jako Bitva o Slamburk. Proběhne v Borovanech
u Nového rybníka v sobotu 27. srpna od 10 hodin.
Těšit se můžete na den plný rytířských soutěží, her
i klání. V tvůrčích dílnách si budete moci vyrobit
rytířskou zbroj a použít ji při dobývání slaměného

hradu. Chybět nebude loutkové divadlo, reprodukovaná hudba, občerstvení i řada dalších atrakcí.
Infocentrum města Borovany – Klášter
Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany
tel.: +420 387 001 356
e-mail: info@borovany-cb.cz
www.boruvkobrani.cz; www.slamburk.cz
www.borovansko.cz
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Festival Léto nad Lužnicí –
zážitky pro celou rodinu
Chystáte se s dětmi na výlet a rádi byste si ho něčím zpestřili? Něčím, co jste ještě
nikdy nezažili? Přijeďte ve dnech 4.–26. 6. do Tábora, budou se dít věci!








11. 6. od 19.30 rozburácí Žižkovo náměstí KELTSKÝ ROCK v podání skupiny Dick
O´Brass a úderem 21. hodiny odstartují
KEJKLÍŘI POD HVĚZDAMI – magický večer
v olympijském duchu, kdy budete moci zápolit
v závodech vozatajů, běhu těžkooděnců a dalších antických disciplínách v neopakovatelné
atmosféře historického centra.
Neobvyklá podívaná se naskytne i 17. 6. od
17 hod., kdy se přímo na Žižkově náměstí
utkají muži ve VRHU KOULÍ v rámci MČR
v atletice, od 20 hod. pak vystoupí trio INFLAGRANTI s JOSEFEM VOJTKEM.
Hladinu Knížecího rybníka rozvíří 19. 6. od
10 do 19 hod. ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ – velký zážitek nejen pro posádky.
V rámci festivalu probíhá řada dalších akcí –
Notování nad Lužnicí, Noc literatury, Noc
kostelů, Námořnický den, Přehlídka veteránů a další kulturní a sportovní akce.

Na zmíněné akce je navíc VSTUP ZDARMA, stačí
jen přijet a bavit se.

Indiáni na
strakonickém hradě!
To není sen Karla Maye, ale letní projekt Muzea
středního Pootaví ve Strakonicích. To 9. 6. 2016
otevře unikátní výstavu s názvem Svět rudého
muže, která malé i velké vtáhne do indiánské nálady. K vidění budou věci denní potřeby rudých
mužů, stejně jako posvátné talismany a cenné
artefakty. 25. 6. 2016 proběhne na strakonickém
hradě Indiánská muzejní noc. Setkání s indiány tak
bude naživo, za zvuků mírových i válečných zpěvů.
Program je připraven pro celou rodinu. Tak „hau,
hau kola“ i „toniktuka he“.
Více na
www.muzeum-st.cz
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Navštívit můžete také: Husitské muzeum a podzemní chodby • expozici Táborský poklad • vyhlídkovou věž Kotnov • Muzeum pivovarnictví • vyhlídkovou věž kostela • Muzeum čokolády a marcipánu
• Muzeum lega • filmovou zbrojnici na Housově
mlýně • strašidelné podzemí • botanickou zahradu
• Zoo Tábor • rozhlednu Hýlačku
www.taborcz.eu

URăQtNFHORVWiWQtSċHKOtGN\GLYDGHOQtFKSċHGVWDYHQtZDOGRUIVNÏFKÊNRO

2. 6. – 4. 6. 2016, PÍSEK
Waldorfská Základní škola Svobodná Písek a W sdružení Písek z. s. pořádají letos 11. ročník celostátní
přehlídky divadelních představení waldorfských škol.
Přehlídka se uskuteční od čtvrtka 2. června do soboty
4. června 2016 v Písku, kde na čtyřech kulturních
scénách vystoupí 331 účinkujících, kteří odehrají
27 představení. Představí se 18 souborů základních
a středních waldorfských škol z celé ČR a Slovenska.
Každoroční přehlídku dramatické práce waldorfských
škol i letos doprovodí profesionální host – Divadlo
Studna, který nabídne tři pouliční představení pro
veřejnost a divadelní workshopy pro účastníky přehlídky. Jeho účast zarámuje důležitost a význam této
waldorfské divadelní události. Vstupné na všechny
divadelní události po celou dobu zdarma.

Z PROGRAMU:
Divadlo STUDNA – Ptačí spanilá jízda, Ptáci,
O Bajajovi, Princ Jaromil
Další divadelní představení:
Mnoho povyku pro nic – Cesta kolem světa
za 80 dní – Odpoledne na pláži – Naši furianti
Tři sestry a jeden prsten – Shakespeare ve vlaku
Dům čtyř letor – Sluha dvou pánů – Proměna
Rudá lady – Marná lásky snaha – Dědečku, já to
dokážu! – Žebrácká opera – Limonáda
Tak trochu normální život – Zdravý nemocný
Večer trojkráľový – Žebrácká opera
w w w. d u h o ve d i v a d l o. z s s vo b o d n a c z

KAM na výlet
zvládání daleko složitějších životních situací a řešení problémů. Vždyť vylézt na strom, přejít kládu
nebo lanovou překážku, sklouznout se z kopečku,
postavit si úkryt z klacků nebo vytvořit vodní dílo
přímo na potůčku, uvařit bylinkový čaj s osobně
nasbíraných bylinek, dokonce zvládnout ohněm
vonící bramboračku, zkoumat život mravenců přímo u mraveniště…, to patřilo k radovánkám, které
děti dříve zažívaly. Cílem zážitkových programů je
umožnit dětem vrátit se zpět k přírodě a vychutnat
si volnost pohybu. Programy jsou určeny i pro děti
ubytované jinde, tedy pro děti, které tráví léto na
Šumavě u babičky, tety nebo s rodiči na chalupě
kousek od Šumavouse.
Tomášek, Kristýnka, Pavlína a Jiří Hujdovi vás
rádi přivítají v rodinném penzionu.
u.

Šumavous zve
Šumavous není jen ubytování v příjemném prostředí rodinného penzionu.
Komfort ubytování nadchne převážně rodiny s dětmi nabídkou vybavení, které
děti vyžadují. Tedy od přebalovacích pultů, nočníků, jídelních židliček, dětských
příborů až po rychlovarné konvice s lednicí na pokojích.
Domácí atmosféra v osmi apartmánech je
násobena možností být s dětmi, které zrovna spí
v oddělené ložnici, a zároveň relaxovat ve vedlejší
místnosti nebo s ostatními přáteli v místní restauraci.
Šumavous je však i dětské centrum s velkou
zahradou a zejména možností nabídnout dětem
prožít dobrodružství ve venkovních zážitkových

Více informací na:
www.sumavous.cz
www.facebook.com/Sumavous.cz

programech. Během programu děti hrají hry, tvoří
a učí se samostatnosti. Pohyb venku, v přirozeném
prostředí, rozvíjí jejich fyzickou gramotnost, motorické schopnosti i komunikační dovednosti. Využití
vlastní dětské fantazie, interakce s ostatními různě
starými dětmi, osahání si základních přírodních
prvků, jako jsou kamínky, písek, voda a rostliny, rozvíjí tvořivost. Pohyb v lese připraví dítě na pozdější

Bývalý zámecký mlýn

Letní Hradec plný zážitků
Jako již každý rok je i letos pro návštěvníky Jindřichova Hradce připraveno několik
novinek. Tou nejčerstvější je znovuotevření bývalého zámeckého mlýna, které
proběhlo v pátek 27. 5. Připravena je expozice zaměřená na historii rybníkářství
a lesnictví na Jindřichohradecku. K vidění jsou především staré exponáty, které
používali jindřichohradečtí rybníkáři a lesníci ke své složité práci v dobách minulých.
Nedílnou součástí expozice bude i obnovená
výstavka o Františku Křižíkovi a jeho vodní elektrárně z roku 1888, která v tomto objektu stále funguje.
Od 17. do 19. června se na scénu vrací multižánrový hudební festival „Živý Hradec“, který nabídne
nejrůznější muzikanty hrající v centru města, pokračující tři dny hlavní scénou v parku pod gymnáziem. Jako

hlavní host festivalu vystoupí Monika Načeva s Michalem Pavlíčkem. Třídenní nálož muziky bude k dispozici
úplně zdarma a připraven bude i program pro děti.
Již 2. července zveme všechny také na koncertní recitál Lenky Filipové, která vystoupí společně se
Smyčcovým oktetem na třetím nádvoří státního hradu
a zámku.

Pošesté pořádá město Jindřichův Hradec v rámci projektu Putování po historických městech Čech,
Moravy a Slezska akci s názvem TOP Týden. Týden
plný aktivit a kulturních zážitků letos odstartuje
30. července pokusem o rekord, kdy se v rámci
celokrajského tématu „Jižní Čechy olympijské“ Hradečáci i návštěvníci pokusí vytvořit živé olympijské
kruhy. V pátek a sobotu se můžete těšit mimo jiné
na vystoupení hudebního seskupení Těžkej Pokondr nebo na známou divadelně hudební skupinu
Kašpárek v rohlíku. Závěrečný den celého TOP Týdne bude patřit oblíbené tradiční pouti Porcinkule.
www.jh.cz
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Za pohádkou
i zážitky do
Spáleného Poříčí
Krajina kolem Spáleného Poříčí,
historického městečka v podhůří jižních
Brd, je jako stvořená pro nenáročnou
pěší turistiku. Zveme vás k procházce
po dvou naučných stezkách – Loukou
i lesem za pohádkou a Za mlynáři od
Bradavy.
Trasy obou stezek vedou krásnou přírodou
okolo rybníků, přes les a louky, a nechybí ani výhledová místa. Obě jsou také spojeny se soutěží,
a jsou tedy určeny zejména pro děti. Po trasách
stezek vás provedou pohádkové bytosti – trpaslík
a vodník od výtvarníka Jiřího Wintera NEPRAKTY
(stálou výstavu jeho kreseb naleznete také u nás).
Když správně vyluštíte trpaslíkovu křížovku nebo
spočítáte dušičky, které zmizely vodníkovi, obdržíte v Infocentru tematické odměny, stejně tak jsou
pro vás v IC připraveny letáky s mapkami a radami
na cestu.
Pokud dáváte přednost krátké procházce po
městě, ani tak nepřijdete zkrátka. V Infocentru
obdržíte mapu a otázky Historické stopovačky,
během níž se seznámíte s historií města, a opět za
správné doplnění odpovědí budete odměněni.
Ve Spáleném Poříčí se prostě nudit nebudete!
Přijeďte k nám a přesvědčte se sami.
Infocentrum Spálené Poříčí
mobil: +420 605 368 410
e-mail: infocentrum@spaleneporici.cz
N 49° 36.886 E 013° 36.298

Jak žili Keltové

Nepomuk

Přijměte pozvání do našeho archeoparku, který je
zaměřen na ukázku života našich předků – Keltů,
přesněji na dobu laténskou (6.–1. st. př. n. l.). Keltové byli velmi zruční řemeslníci – razili mince, vyráběli krásné šperky z bronzu, nástroje ze železa, keramiku, tkali pestré látky a mnoho dalších řemesel.
Zveme vás na dvanáctý ročník Keltských akcí v Archeoparku Prášily. Uvidíte rekonstrukce řemesel
a života Keltů.

V rodišti sv. Jana Nepomuckého se s dětmi
nudit nemusíte. Pěšky, s kočárkem i na kole můžete vyrazit na naučnou stezku Pod Zelenou Horou
(4,5 km). Zastávku si můžete udělat v Klášteře na
dětském hřišti nebo u rybníka. Dětská hřiště najdete také v Nepomuku v Zeleném dole a u základní
školy, kde jsou i městské bazénky vhodné pro koupání s dětmi. Příjemné odpoledne můžete strávit
v dětském zábavním parku se spoustou atrakcí. Při
nepříznivém počasí navštivte Expozici veteránů na
Zelenohorské poště se sbírkou starých motocyklů,
automobilů a dalších historických strojů. V městském muzeu zaujme děti menší výstava loutek a ve
Svatojánském muzeum třeba část expozice s hudebními nástroji. Nedaleko Nepomuka se nachází
Historická a modelová železnice Vrčeň. V letošním
roce prošla expozice rekonstrukcí a bude slavnostně otevřena 28. června.

11. 6. Muzejní keltská noc
30. 7. Lughnasad
červenec – letní tábor s Kelty
celé léto – výstava Pravěk Šumavy

www.keltoi.cz
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WYRĜHQD WDN DE\ VL SRE\W QD 3UiãLOHFK PRKO GRYROLW
RSUDYGXNDåGêÄ.GRQiVPLQH±KODG\]K\QH³WDN
KOiViWDEXOHSĜHGY\KOiãHQêPKRVWLQFHPDUHVWDXUDFt
Ä80LFKDOD³NWHUiMH~WXOQêPD]\OHPYFHQWUXREFH
VY\EUDQRXQDEtGNRXMtGHOSĜHYiåQČ]YODVWQtFKVXURYLQ
0LORYQtFLVODGNRVWtE\MLVWČQHPČOLPLQRXWFXNUiUQX
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3DPSHOLãNDYEH]SURVWĜHGQtEOt]NRVWLLQIRFHQWUDNGH
VH GR]YtWH YãH R YêOHWHFK GR SĜtURG\ Y\MtåćNiFK
QDNRQtFKQiYãWČYČNHOWVNpYHVQLFHþLODQRYpKRSDUNX
$ERMtWHOLVHVDPLGROHVDUiGL9iP]DMLVWtPHSUĤYRGFH
âXPDYRXNWHUê9iVQHFKiQDKOpGQRXWGRWLFKDOHVQtFK
VDPRWD]iNRXWtQDSĜNROHPYUFKX3ROHGQtN3UiãLOVNpKR
MH]HUD MH]HUD /DND QHER WĜHED +DXVZDOGVNp NDSOH
3ĜLMPČWHQDãHSR]YiQtP\VHWČãtPHQD9DãLQiYãWČYX

Kontakt:
,&80LFKDOD
3UiãLO\6XãLFH
WHO
HPDLOLQIR#SUDVLOVN\UDMF]ZZZSUDVLOVN\UDMF]

KAM pro děti

Když malí nevědí, velcí poradí…

ŽELEZNÁ RUDA –
pojďte s námi v Rudě odolávat nudě

Největší turistické středisko na Šumavě vás zve na aktivní, sportovní, rodinnou
i relaxační dovolenou, spojenou s nezapomenutelnými zážitky v tajemné,
romantické i divoké přírodě Železnorudska.
Jedná se o oblast s ledovcovými jezery, třemi lanovkami s letním provozem na vrcholy Špičák,
Pancíř, Velký Javor a cyklotrasami bez automobilového provozu. O letních prázdninách vás
sveze cyklobus. Adrenalin si zvýšíte v Bike Parku,
lanovém centru, slalomových kárách nebo na koloběžkách. Součástí jsou též dětská hřiště a možnosti při nepříznivém počasí. Děti ocení Království
skřítků nebo Pohádkovou zemi. Novinkou letošní
sezony je nově otevřené Environmentální centrum. Návštěvníci zde najdou expozici věnovanou
lyžování nazvanou Počátky lyžování na Šumavě,
3D kino a přednáškovou místnost. Milovníci šumavské přírody uvítají expozice Čáp černý, Jelen
lesní, Bobr evropský, Byliny a houby, Geologie
a geomorfologie, Expozice šumavských lesů.
V této budově je i nově přestěhované infocentrum
a klubovna.

1. Jakým průmyslem se proslavila Železná
Ruda?
a) chemickým
b) sklářským
c) papírenským
2. Jakou expozici v novém Environmentálním centru nenajdeme?
a) Jelen lesní
b) Byliny a houby
c) Sokol stěhovavý

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Pět autorů správných odpovědí obdrží knihy
věnované městem Železná Ruda.

Celou sezonu provází zajímavé akce:
1.–3. 7. Rysí slavnosti + 25 let partnerství měst
Železná Ruda – Aldeno (Itálie)
historický parní vlak, ruční drezína, kočár s koňmi,
stánkový prodej výrobců Šumava originální produkt, malování na obličej…
Hudební ochutnávka: Karel Gott revival Morava,
Kabát revival, Banda sociale di Aldeno, folklorní soubor Šumavánek, latinskoamerická taneční show – Ingrid a Leandro, taneční vystoupení
TS Cetare
29.–31. 7. ŽELEZNORUDSKÉ SLAVNOSTI
Tři dny plné hudby, zábavy, pouťových atrakcí,
stánkového prodeje… Uvidíte ukázku bojového
umění, ukázku zásahu Hasičů ŽR, latinskoamerickou taneční show – Ingrid a Leandro.
Hudební ochutnávka: Lešek Semelka, Turbo,
FROM, Extra Band revival, Lucie revival, Queen Tribute Band, Obšuka, ŽSS, o. s., Mikeška
Další pravidelné akce:
1. 6. – 30. 9. prohlídka železnorudského kostela
s výkladem (po, st, pá v 9 hod.)
1. 6. – 30. 9. prohlídka kostela Neposkvrněného
početí Panny Marie v Hojsově Stráži (so v 19 hod.,
ne v 9 hod.)
15. 6. – 30. 9. Železnorudské vrcholy IX – letní soutěž pro turisty na Železnorudsku

15. 6. – 30. 9. Železnorudskem na kole VII – letní
soutěž pro cyklisty na Železnorudsku
ITC města Železná Ruda
1. máje 12
340 04 Železná Ruda
tel.: +420 376 397 033
e-mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda
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Když malí nevědí, velcí poradí…
Kdo vládne na Šumavě?
a) Krakonoš
b) víla Šumava
c) Šumavous

?

Za pohádkou
a skřítky na Šumavu

Své odpovědi nám posílejte
do 15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
Pohádkové chalupy omalovánky a volnou
vstupenku pro 2 osoby.

Pohádková chalupa v Mlázovech na Klatovsku nabízí ojedinělou výstavu
šumavských skřítků, víl, vodníků, čertů a jiných pohádkových bytostí, která vám
přiblíží jejich život, kde bydlí nebo kde je můžete zahlédnout.
mandalový okruh či královská vyhlídka na hrad
Troškov. Uvidíte malou pohádkovou rezervaci,
projdete bránou do Šumavy, posedíte na lavičce
lásky nebo v energetickém kruhu. Nově je instalována expozice Klostermannova Šumava. Připraveno je plno interaktivních her a soutěží. Nabízíme
také možnost občerstvení, ohniště na opékání,
ubytování v apartmánu nebo autokempu. Ideální

Kromě pohádkové výstavy je pro děti připraveno maňáskové divadlo a ateliér, kde si každý
může vyrobit suvenýr, dárek či vlastního skřítka.
V pohádkové zahradě na malé i velké návštěvníky čeká Rarášova stezka, perníková chaloupka, čertovna, hotel pro hmyz, pohádkový golfík,

jako program pro školy, školky, rodiny s dětmi. Na
své si přijdou i dříve narození. Přijďte se malinko
„POBÁT a ZAPOHÁDKOVAT“.
otevírací doba
květen, červen, září: denně 10–17 hod. (kromě po)
červenec, srpen: denně 10–18 hod.
Pohádková chalupa Mlázovy
Mlázovy 18
341 42 Kolinec
Informace a objednávky skupin
mobil:+420 608 961 611
e-mail: pohadkovasumava@seznam.cz
www.pohadkovachalupa.cz
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Zmizelý Plikenštejn

Tři kříže u obce Prameny

Utajená místa Slavkovského lesa

Jižně od Sokolova stával tajemný
hrad či tvrz Plikenštejn (německy
též Plickenstein, Plykenstein či
Blöimstoan), po kterém v současnosti
zůstaly jen nepatrné zbytky.
Archeologové však po podrobném
průzkumu lokality potvrdili, že se jedná
o hledaný hrad rodu Pliků.

V centrální části Slavkovského lesa se vine stezka
v délce 12 km s devíti zastaveními a nabízí návštěvníkovi prohlídku jedné z nejpozoruhodnějších lokalit
chráněné krajinné oblasti. Seznamuje nás s největším
hadcovým komplexem u nás (hadec je metamorfovaná hornina vzniklá přeměnou silně zásaditých
vyvřelých hornin), na jehož skalních výchozech
roste vzácná endemická rostlina zmíněná v úvodu
článku. Jednotlivé informační panely nás provedou
třeba upolínovou loukou s řadou chráněných rostlin,
dále se zastavíme v lokalitě Křížky u Pramenů (GPS:
50°3‘57.604“N, 12°44‘49.879“E), kulturní a technická
památka Dlouhá stoka je dokladem o dovednosti

našich předků, čtvrté zastavení nás informuje o geologickém vývoji serpentinu-hadce, páté pak o brusírnách a zpracování této horniny. Dále budeme mít
možnost se projít přirozeným hadcovým borem,
seznámit se se stáčením kyselek v okolí Nové Vsi, na
závěr vystoupat na přírodní památku Dominovu skalku a zastavit se u bývalé stáčírny Novoveské kyselky.
Naučná stezka je vhodná nejen pro pěší turistiku, ale
i pro cyklisty. Jednotlivé části se dají projít i nezávisle
na sobě. Stačí se jen pozorně dívat a o nevšední zážitek je postaráno.
-redwww.kampocesku.cz
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Bývalo to významné středověké sídlo, jehož
datum založení nelze přesně určit, zřejmě však
před rokem 1250 již stálo. Je známo, že v letech
1300–1335 měl hrad v držení Konrád Plik z Plikenštejnu, který založil kolem roku 1300 blízké město
Nejdek v místech, kde přibližně kolem roku 1200
založil tepelský Hroznata doly na cínovou rudu.
Plikové vládli městu až do počátku 15. století
a poslední z rodu, který zde pobýval, byl Jindřich
Plik s titulem pána z Turče u Maštova. Patřili k nejstarším a nejváženějším rodům v kraji. O historii
samotného hradu mnoho nevíme, můžeme však
o něm usuzovat z osudu Pliků, kteří o něj snad přišli
kolem roku 1360, kdy jej vlastnili páni z Kynžvartu.
Podle množství nálezů se dá celkem dobře určit, že
se zde předtím odehrála větší bitva spojená s obléháním hradu, jeho dobytím a vypálením. Hrad byl
na západní straně chráněn třemi příkopy. Hradní
jádro bylo dlouhé pouhých deset metrů a byla doložena kamenná zástavba. Po této události zřejmě
Plikové přenesli své sídlo do Nejdku. V roce 1389
je označován jako pustý, zároveň tu však figuruje
jméno Alberta Plika, který dvůr Plikenštejn získal v léno. Dále jsou jako majitelé hradu uváděni
Leuchtenberkové, v 16. století Heinrich z Plavna
a nakonec hrabě Jeroným Šlik. Hrad však mnohá
svá tajemství střeží dále a bude jen na nás, zda je
někdy odhalíme.
-aba-

foto © Wikimedia Commons

foto©www.zivykraj.cz

Hřbítek Křížky, národní přírodní památka, oplocená kvůli výskytu rožce
kuřičkolistého (neroste jinde na světě), to jsou tři kříže z roku 1849 stojící
majestátně na vrcholové skalce. Dobrou zprávou pro všechny je, že kolem vede
naučná stezka „Mnichovské hadce“ krajinou upolínových luk.
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Dynastie
skvělých lékařů
Vzpomínky lékaře Jiřího Ledeče (*8. 8. 1923; †26. 3. 2004),
které jsem získal od jeho syna MUDr. Jana Ledeče, jsou
pro mne velmi osobní. Třeba proto, že kořeny rodu sahají
MUDr. Josef Ledeč
do míst, kde jsem prožil své dětství, ale především proto,
že až příliš často jsem ve vzpomínkách přeživších z terezínského ghetta slýchal
o „pražském“ lékaři Ledečovi. To nemohla být náhoda.
Nejstarším známým členem
žádná lékařská praxe, žádný majetek či domácí zvířata… Děti Jiří
rodu je obchodník David Ledeč
a Eva jako židovští míšenci měli
(*před r. 1800), který pocházel
z Přestavlk v Podorlicku a měl tři
však volnost pohybu. Jiří „jen“ musyny – Jakuba, Abraháma a Elisel ve škole podepsat, že není Žid.
áše. Rod Jiřího Ledeče se odvíjí
Vzpomíná, jak jezdívali s babičkou
od praděda Jakuba (*1823), kteza strýcem Edou, internovaným ve
sběrném táboře na pražském Hagirý měl tři ženy a celkem devět
boru. Díky volnější ostraze mohli se
dětí. Jiřího děda Bedřich (*1861;
†1939) byl pátým synem Jakuba
strýcem mluvit nebo mu přes plot
z prvního manželství s Kateřinou
podat nějaké drobnosti či cigarety.
Weinerovou, narodil se v PřestaV té době se iniciativy v rodině JiMUDr. Josef Ledeč se svými dětmi
vlkách a vzal si Arnoštku Rothořího chopila druhá maminka Míla.
Evou a Jiřím
vou (1864–1932) z Lična, se ktePřevzala dům, auto, psa i kanárka
rou se přestěhoval do Rychnova nad Kněžnou. Tady
a pracovala, jak jen mohla, aby rodinu zachránila.
žila rodina v malé chaloupce s velkou kuchyní, kde
Nikdy si nestěžovala, snad jen když došly cigarety,
se i spalo. Jiří si babičku vybavoval jen málo, zato
nebyla v náladě. Jiřího tatínek po čase přestal vydědu si pamatoval jako vždy spokojeného, kulacházet z domu, a pokud musel, potom chodil ven
jen s Jiřím. Nadějí v této době mu byl pod trestem
ťoučkého, dobře naloženého, který rád sedával na
zápraží, bafal z fajfky a v neděli hrával v hospůdce
smrti poslouchaný Jan Masaryk a Eduard Beneš v rámariáš. Život ale neměl snadný, zvláště se zaopatdiu BBC Londýn. Otce z absolutní apatie vytrhlo až
povolání na práci v pražském špitálu, který spadal
řením rodiny, kdy jako obchodní cestující s textipod Radu židovských starších při pražské Židovské
lem míval často zlá období. Babička zemřela v roce
1932 a děda v únoru 1939, těsně před nacistickou
náboženské obci a sídlil v Kelleyho ulici čp. 1. Kromě
okupací.
gynekologické tu byla ještě ambulance všeobecná
Jiřího tatínek MUDr. Josef Ledeč (*1894; †1974)
a objekt sloužil i jako domov pro přestárlé pacienty.
díky své ctižádosti pozdvihl rodinu z chudé chaloupTatínek tu bydlel přes týden a o víkendech jezdil
ky U Kněžny do lepších časů. Z prvního manželství
domů. Sužovala ho však bolestivá fáze Bechtěres Jiřinou Nykysovou měl děti Jiřího a Evu. Josef se po
vovy choroby, kterou mu pomáhal zmírnit primář
dokončení gymnázia a především po vzoru bratra
Polák, jenž mu kdoví jak obstaral nějaké injekce.
MUDr. Jaroslava Ledeče zapsal také na medicínu.
Jiří z doslechu také ví, že tatínek tu pomohl svému
bratru Bohušovi, když díky starému TBC nálezu doVe druhém semestru jej ale zastihla I. světová válka
a on musel narukovat. Rozluku s rodinou i s budoucí
stal bratra na plicní oddělení, odkud jej s „pozitivmanželkou, tehdy ještě spolužačkou z medicíny Jiřiním nálezem“ vystrašení Němci z jakékoli infekce
nou, nesl špatně. Ale právě díky její pomoci měl na
propustili domů, kde přežil válku. Horší bylo, když
konci války za sebou již první rigorózum. Po válce
Němci vybíjející si frustrace z prohrané války zahájili
studoval dál a ještě před absolutoriem v roce 1921
deportace židovských partnerů smíšených manželpracoval již v českobrodské nemocnici. Jeho jméno
ství do Terezína a mužských míšenců do pracovních
je tu dodnes legendárním ve dvojici s MUDr. Polátáborů. Jiřího tatínek svůj odjezd do terezínského
kem. Po sedmi letech šťastného manželství Jiřího
ghetta oddaloval služebními povinnostmi ve špimaminka umírá. Druhou manželkou Josefa byla
tále, zhoršením zdravotního stavu a nakonec, což
Míla Velichová Šimáčková, rozvedená, společenská
byl velký risk, zmizel z Prahy domů. V té době už
žena, připravená zhostit se úkolu matky. Rodina
i Jiří prožíval období nejistoty. Maminka mu prožila spokojeně až do Protektorátu. Poté byl Jiřího
zíravě sbalila pingl se vším potřebným a on čekal,
kdy přijde úřední obsílka. Nakonec žádná nepřišla
tatínek již 4. dubna 1939 propuštěn z nemocnice
a zničený i nešťastný přijímal rasové zákony. „Jua ani pro otce si nepřišli. Terezín přežily také všechny
den verboten“, podezíravé oči, potravinové lístky,
rychnovské ženy, včetně tety Jarmily Balcarové. Pak
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Tři Ledečáci (zleva MUDr. Jan Ledeč, MUDr. Josef Ledeč,
MUDr. Jiří Ledeč)

se ale rodina dozvěděla o vyhlazovacích táborech,
statisících dětí a milionech dospělých, které fabriky
na smrt organizovaně, promyšleně a chladnokrevně
zavraždily. Mezi nimi i tetu Elišku s jejím synem Eduardem (*1936), manželem Arnoštem Herrmanem
a mnoha dalšími příbuznými.
Po návratu do českobrodské nemocnice odjel
Jiřího otec ještě v květnu 1945 do Terezína pro českobrodské občany nemocné skvrnitým tyfem. Ze
živých ale dopravil do Českého Brodu jen Ing. Klímu
a Jiřího učitele a ředitele školy Hladkého. Josef Ledeč
zůstal v nemocnici i po únorovém puči 1948 a stejně
jako za Protektorátu opět přišel o ordinaci. Rozdíl
byl jen v tom, že mohl ve své ordinaci dál pracovat.
V té době zemřela jeho druhá žena a synu Jiřímu
připadla povinnost pečovat o otce. Přestěhoval se
do vily po své druhé manželce v Českém Brodě,
kterou Jiří s Evou přepsali na otce, aby měl ve stáří
nějakou jistotu. Po nuceném odchodu do důchodu
začal Jiřího tatínek jezdit do Mariánských Lázní, kde
poznal svou třetí ženu Vlastu, se kterou měl dceru
Janu, lékařku, později provdanou do Francie, kde
dosud žije a pracuje. Jiřího otec zemřel na plicním
oddělení v Praze na Bulovce.
Jiří se ještě za války seznámil se svou budoucí
ženou Zdenou, tedy v době, kdy byla Jiřího rodina
svému okolí „nebezpečná“. To jí však nezabránilo,
aby s Jiřím chodila za Edou Ledečem na Hagibor,
pomáhala s balíčky do Terezína a čekala po jeho
boku na budoucnost, značně nejistou. Po válce, když
začal Jiří studovat medicínu, trpělivě čekala dál. Po
promoci prožili krásný rok na svobodárně v Kolíně,
kde měl Jiří první praxi. Pak ale přišla vojna, která
měla trvat sedm měsíců, ale protáhla se na pět let.
Navzdory všemu čekání se Jiřímu a Zdeně v té době
narodil syn Jan, dnes uznávaný rychnovský internista. Celý článek na www.kampocesku.cz.
Pro Památník Terezín Luděk Sládek

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
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omantické výhledy, adrenalinové
zážitky, naučné stezky, cyklistické
výlety, historické památky – to vše
nabízí město, kterému se říká Srdce severu
nebo též Brána Českého Švýcarska. Aktivní
dovolenou propojenou s magickou historií
můžete prožít v těsné blízkosti národního
parku v každém ročním období. Děčín,
město pyšnící se mnoha nej, je kombinací
strhujících výhledů a notné dávky
dobrodružství. Přĳeďte se přesvědčit na
vlastní oči a objevit město, které stojí za to
vidět.

R

Chrám chmele a piva
Přijeďte poznat tajemství pěstování
chmele a vaření piva. Příjemně si
odpočinete a ochutnáte výborné pivo.
To je Chrám chmele a piva.










zábavný i poučný komplex pro všechny generace
prohlídky „tajemství pěstování chmele a vaření
dobrého piva“
galerie s výstavou současného umění ze sbírky
manželů Zemanových
relaxační prostory a dětská herna
restaurace U Orloje s minipivovarem a vlastním pivem
chmelový maják s 3D projekcí
chmelový orloj
klášterní zahrada – relaxační prostor s minizoo

Chrám chmele a piva
Prokopa Velkého 1951, Žatec
prohlídky: +420 725 861 895
e-mail: info@chchp.cz
restaurace, pivovar: +420 415 210 952
e-mail: uorloje@chchp.cz
Galerie Sladovna: +420 725 111 730
e-mail: galeriesladovna@chchp.cz
www.chchp.cz

Litoměřický
hrozen 4. 6.
již popáté
Královské město Litoměřice a Hrad
Litoměřice budou již popáté dějištěm
prezentační, prodejní a soutěžní
výstavy s poetickým názvem
Litoměřický hrozen, kterou pořádá
Centrum cestovního ruchu Litoměřice
spolu s Cechem českých vinařů, pod
záštitou starosty města Mgr. Ladislava
Chlupáče.
V nádherných prostorách litoměřického hradu vám v sobotu od 10 do 20 hod. vinaři z Čech
a Moravy představí své produkty. V rámci výstavy
proběhla 6. května soutěž vín a výsledky budou
slavnostně vyhlášeny na Litoměřickém hroznu.
Návštěvníci se mohou těšit na pestrý doprovodný program na nádvoří hradu, který letos zajistí
vystoupení orchestru Péro za kloboukem a kejklíř
Pupa, a v hlavním sále se představí dívčí kapela Od
plotny skok a soubor středověké hudby Vaganti.
Více na www.hradlitomerice.cz a www.litomerickyhrozen.cz.

Kam dál v Litoměřicích?
 Navštivte centrum královského města a vychutnejte si pohled z věže Kalich.
 Vezměte děti do Galerie Marionet umístěné ve
věži Jezuitské hvězdárny.
 Projděte se krásnými uličkami kolem Dómského náměstí – sídla litoměřického biskupství.
 Navštivte podzemní chodby s expozicí Důl
Richard v proměnách času.
 Navštivte www.litomerice-info.cz a objevte
další možnosti.
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KAM pro děti

Rodina na vodě

aneb Horký letní den v Klášterci nad Ohří
Dostat děti z vody je někdy nadlidský výkon. Promodralé rty, drkotající zuby
i známé „Ale mně ještě není zima…“, a dítka se znovu derou do schodů skluzavky.
Šance, jak je dostat v takový horký letní den od vody, je nalákat je nejlépe zas na
vodu! V Klášterci se to daří.
Klášterecký aquapark je místem, odkud se vám
budou děti vyhánět opravdu těžko. Proč taky? Řádit mohou v divoké vodě, skákat na nafukovacích
hradech, hrát pétanque nebo házet frisbee. A co
děti nejvíc milují? Tobogany a skluzavky! Nejdřív
fičák dolů a pak s křikem velké žbluňk do bazénu.
O podobnou zábavu v Klášterci nepřijdou. Nejdelší
tobogan má neuvěřitelných 128 m a menší děti se
mohou vozit na kratších skluzavkách, případně se
cachtat v brouzdališti. Vy se zatím můžete v klidu
slunit na trávníku nebo si zahrát s přáteli plážový
volejbal. Devízou celého areálu je kromě průzračné vody i jeho umístění v zelené oáze města pod
svahy Krušných hor. Co rodiny s dětmi jistě ocení,
je vstupné 70 Kč na celý den nebo rodinné slevy.

1. Klášterecký zámek stojí na břehu řeky?
a) Vltava
b) Ohře
c) Labe
2. Jak se jmenuje pohádková víla pojmenovaná po řece Ohři?
a) Egerie
b) Xenie
c) Hortenzie
3. Kolik měří nejdelší tobogan v kláštereckém aquaparku?
a) 8 m
b) 128 m
c) 1 280 m

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží
zajímavé ceny věnované městem Kláštercem
nad Ohří.
Dostat děti z aquaparku je možné snad jen
pozváním na jinou vodu, na řeku Ohři a projížďku
v lodičkách. Půjčovnu i s příjemným posezením najdete mezi lázněmi Evženie a zámeckým parkem,
otevřeno je každé odpoledne. Pokud ani potom
nebudou mít vody ještě dost, mohou okusit v lázeňském infocentru některý z kláštereckých minerálních pramenů.
Pokud se přižene letní přeháňka, můžete ji
s dětmi přečkat v kláštereckém zámku. Malým
turistům je tu určen prohlídkový okruh, který je
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Když malí nevědí, velcí poradí…

zavede do pohádkového světa víl a skřítků. Ve sklepě čekají strašidelné postavy Vítězslavy Klimtové
a loutky slavného loutkářského rodu Kopeckých.
Při výstupu na zámeckou věž děti poznají, jak vypadá taková vodní říční víla – víla Egerie.
Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz

KAM na výlet

S Jizerkovými po Jizerkách
Díky pozvání skvělé rodinky Jizerkových jsme měli příležitost poznat kus krásných Jizerských hor v okolí Hrabětic, Janova nad
Nisou a Bedřichova. Trochu náročnější cyklojízda nás zavedla na mnohá pěkná místa, která rozhodně stojí za návštěvu.
Přehrada
Nejmladší přehrada v Jizerských horách Josefův důl byla postavena v letech 1976–1982 na řece
Kamenici jako zásobárna pitné vody pro Liberecko a Jablonecko. Dvě sypané hráze zadržují vodu
o objemu zhruba 22 milionů m3. Část z ní proudí
tunelem v hloubce až 130 m pod zemí do úpravny
vody v Bedřichově. Pro své krásné okolí je příjemným místem pro turistiku všeho druhu, koupání je
však zapovězeno… A když budete mít štěstí a náhodou potkáte hrázného Petra Ševčíka, neváhejte, určitě bude ochotný vám o přehradě nadšeně
vyprávět. Třeba o tom, jak se hlavní hráz posouvá
směrem proti vodě…

foto © redakce

Jizerkovi
Narodili se z mechu v krajině čistých a zdravých Jizerských hor. Právě oni vás budou celoročně
provázet po výletech a ukáží vám všechny krásy
zdejší přírody. Tatínek, maminka, kluk jménem
Smrček a holčička Měchulka. Budete tu s nimi jako
doma, objevíte sjezdovky, cyklostezky a mnoho
dalšího. A pokud budou děti dobře hledat, mohou
na výletech potkat nejen spoustu zvířátek, ale také
Jizerkovy. S nimi si určitě zdejší krajinu zamilujete
a budete se rádi vracet.

Ideální ubytování
Pokud hledáte příjemné a pohodlné ubytování
pro rodinnou dovolenou v Jizerských horách, nabízí se tu nové apartmány Loučky v obci Janov nad
Nisou, v jejímž bezprostředním okolí najdete nejen
sjezdovky, ale i dětský zimní svět Severák, v létě
pohodlné cyklostezky, půjčovny kol, koloběžek
a hlavně nádhernou a čistou přírodu. Neváhejte
a vyrazte, Jizerkovi se na vás už těší.
-abawww.jizerkovi.cz
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jaký festival chystají v Zoo Dvůr Králové?
a) Keňský
b) Africký
c) Lví
2. Jakým dílem je inspirovaná stezka
K. J. Erbena?
a) Poklad
b) Polednice
c) Kytice

?
Rumcajsova ševcovna, Jičín

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ PRO DĚTI

která ovlivnila spisovatele při psaní Kytice. Začíná
u Erbenova rodného domku a pokračuje do míst
Červená Třemešná, Vrbiny, Bišičky, Vlkanov a přes
Miletínek nás zavede zpět do Miletína.
www.podkrkonosi.eu

Pomalu se blíží čas prázdnin a dovolených. Všichni se těšíme na odpočinek
a především děti se nemohou dočkat letní pohody, kterou si zaslouží po náročném
školním roce. Přijeďte s nimi do KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE a zažijte nevšední
prázdninové dny.
Prožijte africké léto v Zoo Dvůr Králové
Chcete-li se podívat do Afriky a přitom necestovat
příliš daleko, výlet do Zoo Dvůr Králové za dobrodružstvím vás zavede do Lvího safari. V létě tu od
23. do 31. července zazní i rytmy tradičního Afrického festivalu. Zatímco vy se budete jemně pohupovat v afrických rytmech, na vaše děti čekají hry,
soutěže, facepainting či lezení po lanovém hradu.
Pro milovníky tradiční kuchyně bude připraveno
africké pohoštění. Víte, jak chutnají pečení červy
nebo smažené housenky?
www.zoodvurkralove.cz

Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží zajímavé ceny
věnované Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje.

které jsou poučné, ale i součástí zábavné soutěže.
Odměnou vám bude skleněná mince s motivem
Kačenky nebo Pašeráků.
www.orlickehory.eu

Za Rumcajsem do Prachovských skal a do
Jičína (trasy Prachovskými skalami 6–8 km;
bezbariérový výlet 4 km)
Středně náročný pěší výlet vás zavede do pohádkového Jičína, jeho okolí a do přírodní rezervace
Prachovské skály. V Jičíně můžete navštívit Rumcajsovu ševcovnu nebo Galerii Rumcajsův svět.
www.ceskyrajdetem.cz

Skleněná mince
s Kačenkou

Naučná stezka Karla Jaromíra Erbena
(trasy 5 a 14 km)
Naučná stezka vede městečkem Miletín i jeho okolím. Díky tomuto okruhu poznáte magická místa,

Africký festival v Zoo Dvůr Králové nad Labem

S Kačenkou po stopách sklářů
(trasa 15,6 km)
Zábavně naučná stezka vás provede historií tavení
skla na trase z Deštného v Orlických horách do Orlického Záhoří či naopak. V místech spjatých s historií sklářů je umístěno sedm informačních tabulí,
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Naučná stezka K. J. Erbena

Vycházkový okruh do Prachovských skal

Když prší…
 Pod čepicí je zábavně vzdělávací muzeum pro
děti i dospělé, místo úžasného poznávání, v centru
Hronova.
www.muzeumpodcepici.cz
 Fajn Park je nově otevřený zábavní park
v Chlumci nad Cidlinou, který přináší originální
atrakce i zajímavé akce pro celou rodinu.
www.fajnpark.cz
www.hkregion.cz

KAM na výlet
Farní kostel Nejsvětější Trojice
v Klášterci nad Orlicí z roku 1452

Proboštův betlém v novém
Třebechovický betlém ve stejnojmenném městě pod Orebem je od letošního
května opět v provozu. Kompletní rekonstrukce více jak 100 let starého betlému
stála přes sedm milionů korun. Začala 15. června loňského roku a restaurátoři
museli betlém postupně rozebrat, aby se dostali k jeho jednotlivým částem.
Důvodem byly ulomené či rozvolněné zuby
na hnacích kolech a deformované hřídele, které
se před opravou již nepohybovaly. Betlém měl

Třebechovický betlém, asi 1935–1936

Levá část betlému s Jaroměřského kapelou

Náchod – místo, kde se dobře
baví malí i velcí…
Červen každoročně přináší do ulic města dětský smích i spanilou jízdu šlapacích
vozítek. Masarykovo náměstí zmizí na jeden víkend pod bábovičkami z písku při
písečných hrátkách a taje kostelů budou poodhaleny během Noci kostelů. Zkrátka
v Kladském pomezí se rozhodně nudit nebudete!
4. 6. Den nezávislosti – spojuje svět hendikepovaných
se světem zdravých lidí v areálu Dětského dopravního
hřiště Náchod-Běloves
10. 6. Noc kostelů – akce,
která vám umožní nahlédnout do nočních tajů církevních památek
18. 6. Mezinárodní sraz šlapacích vozítek – přehlídka
šlapacích autíček, odpoledne plné soutěží pro děti
i rodiče, soutěž o nejhezčí
šlapací autíčko, doprovodný program, za příznivého počasí Dětské dopravní hřiště Náchod-Běloves,
jinak Zimní stadion Náchod
25.–26. 6. Písečné hrátky, plážový víkend nejen
pro rodiny s dětmi – soutěžní odpoledne s hudbou a doprovodným programem na náchodském
Masarykově náměstí

Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1
547 01 Náchod
tel.: +420 491 426 060
mobil: +420 778 411 680
e-mail: infocentrum@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz
www.kladskepomezi.cz

Babiččina
informační kancelář
Je už tomu pěkná řádka let, co jsem
jako „satsakramentskej kluk ze samejch
hadích vocásků upletenej“ sedával tiše
jako pěna v koutku babiččiny kuchyně.
S ušiskama nastraženýma jsem hltal
vše, co tetky při draní peří přemlely.
A že toho bylo. Kdo s kým a proč, kdo je
zaručeně v pánu nebo zaručeně v tom,
kdo je budižkničemu, kdo mazavka
nebo kdo nebyl v kostele a tak.
Dodnes na to vzpomínám, a přestože vše odnesl čas, jen díky jejich vyprávění vím, že poutní
místo Homol postavili andělé, proč stojí smírčí kříž
na Skalce, proč se říká U Pavlova kříže, když tam
jsou křížky dva, kde stával zámek Tišnov, nad kterým ohnivý kohout zakokrhal, nebo proč u Svídnice roste borovice kořeny vzhůru. Ale s jednou
pověstí jsem si lámal hlavu léta. To si kdysi teta
Jendová (strýček byl Jan) vzpomněla na moc staré
proroctví o dvou Orlicích a třech Trojicích.
Dnes už vím, že ony dvě Orlice jsou Tichá a Divoká a Trojice pak kostely Nejsvětější Trojici zasvěcené. Teta mluvila o proroctví, podle kterého
území mezi dvěma Orlicemi a třemi Trojicemi je
místem, kde se lidem od nepaměti dobře žije, kde
každý bez úhony přečká doby zlé a lidem nepřející.
Pochopitelně mě zajímalo, kde hledat tenhle ráj.
Už to vím. A co vy?
-lgs-

?

Znáte místa tří kostelů, která spolu se dvěma
Orlicemi vymezují zemi lidu Podorlicka
zaslíbenou? Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Tři autoři správných
odpovědí získají knihu Pražský hrad, nádvořími do
zahrad, věnovanou naší redakcí.

foto © autor článku

zdroj: ČTK; foto © Wikimedia Commons

celkem 21 pohyblivých pásů, ze kterých devět
nefungovalo, stejně jako nefungovala řada mechanik. Při rekonstrukci byly odstraněny také nepůvodní zásahy a vytvořena kopie původní figury
slona. Během oprav bylo zjištěno, že desítky figur
byly vytvořeny jako pohyblivé, ale nepohybují
se. Restaurátoři proto chtějí vytvořit jejich kopie
a ukázat je návštěvníkům v pohybu. Třebechovický betlém je jediným betlémem v ČR prohlášeným
za národní kulturní památku, kterou tvoří více než
2 000 vyřezávaných dílů (délka 6,9 a výška 2,2 m).
-lgs-
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KAM představuje
Šárka Váchová

Tajemství srdce
Byla nebyla dvě království. Jedno laskavého a spravedlivého krále Slavomíra a to druhé zlého a zpupného krále Murdychora. Ve Slavomírově království
se lidem žilo dobře. Mohli se radovat z výsledků své
práce a těšili se na brzké narození králova potomka. Zato v Murdychorově zemi třeli poddaní bídu
s nouzí, zatímco jejich panovník se topil ve zlatě,
a stále mu to bylo málo. Pomocí zlých čar a kouzel
napadl a zničil mírumilovné království svého souseda, aby dosáhl ještě větší moci a nesmrtelnosti.
Proti temným silám se naštěstí postavila dobrá
kouzla a hrdinové, kteří jednají čestně a statečně,
jsou vytrvalí, ochotně pomáhají druhým a jsou věrni svým slibům i sobě navzájem. A nemyslete si, že
se to týká jen lidí. Podobné vlastnosti mají i zvířátka a tato pohádka by se bez nich neobešla. Proto
otevřete první stránku, příběh o tajemství srdce
a o Jiříkovi a Zlatovlásce právě začíná.
Vyprávění se odvíjí v pozitivním, laskavém tónu,
což je vhodné zejména pro menší čtenáře. Kniha

?

Další kniha úspěšné autorky Šárky Váchové,
kterou si čtenáři spojují hlavně s večerníčkem
a dvěma stejnojmennými knihami. O který
večerníček se jedná?
a) Chaloupka na vršku
b) Jája a Pája
c) Berta a Ufo
Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na
adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí
obdrží od Edice ČT knižní dárek.

má bohatý obrazový doprovod v podobě 90 autorčiných ilustrací.

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.

Stanislava Jarolímková

Co v učebnicích nebývá aneb Čeští
panovníci, jak je (možná) neznáte 1
Jak žili čeští panovníci, knížata a králové, kteří vládli v naší zemi do
roku 1526? Jací to byli lidé? Jaký byl jejich způsob života, podle
čeho se rozhodovali, kdo vedl jejich kroky?
Víte, že mocný panovník Sámo měl 37 dětí? Že postřižiny byly
původně pohanský svátek zkrácení vlasů? Že už kníže Svatopluk
měl na Velehradě skleněná okna? Že až do 12. století fungovalo na
českém území otroctví? Že kníže Jaromír strávil 20 let ve vězení?
Že kníže Oldřich zemřel při hostině? Že král Vladislav I. vyhrál bitvu
díky těstu? Že Karel IV. se původně jmenoval Václav?
cena: 269 Kč
www.motto.cz

Vladimír Soukup, Petr David
K. J. Erben, J. Grimm, W. Grimm,
B. Němcová a V. Říha

Alšovy pohádky
Mikoláš Aleš miloval pohádky. Ilustroval jich mnoho. Vždy do jedné strany vkreslil celý příběh téměř
do všech detailů. V tomto výboru je šest takových
pohádek – napsali je Karel Jaromír Erben, Božena
Němcová, Václav Říha, bratři Grimmové a upravila
je Jana Semelková.
Najdeme v nich statečné rytíře, nebojácné mladíky,
spanilé princezny, nelítostné loupežníky, odvážná
zvířátka, několik hastrmanů a jednoho krutého lidojeda. Pohádky doplňují veselé lidové říkanky, kterým
také český malíř vtiskl svou jedinečnou podobu.
cena: 169 Kč
www.jasknihy.cz
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Rodinné toulky –
Nejkrásnější výlety autem 2
Okolí Prahy, Český ráj, Podještědí, Krušné hory, Plzeňsko, Brdy, Šumava, Novohradské hory, Polabí, Vysočina, jižní Morava nebo třeba
Jeseníky… Soubor dalších 40 výletů vás zavede za zábavou, památkami, do hor a údolí po celé České republice. Hlavní cíle jsou
představeny stručně – prvořadý není výčet pamětihodností, ale
výběr toho nejzajímavějšího a nejhezčího. Texty doplňují mapky,
nezbytná kilometráž a hlavně řada praktických informací a tipů.
S průvodcem Rodinné toulky: Nejkrásnější výlety autem 2 nemusí
být cestování autem jenom nudným „přesunem“ od památky k památce, ale příjemným zážitkem a vzrušujícím objevováním.
cena: 299 Kč
www.universum.cz
www.euromedia.cz

Panský dvůr Telč –

KAM pro děti

zábava, adrenalin i historie na jednom místě
Přemýšlíte, kam na výlet, který bude bavit děti i dospělé? Pak pro vás máme jeden
tip: volnočasový areál Panský dvůr Telč.

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jak se jmenuje krásné historické město,
ve kterém najdete Panský dvůr?
a) Ostrava
b) Jihlava
c) Telč
2. Kdo si užije zábavu, sport i odpočinek
v Panském dvoře?
a) jen děti
b) jen rodiče
c) děti, rodiče i prarodiče společně
3. Jaký sport si můžete vyzkoušet v lanovém parku?
a) potápění
b) horolezectví
c) hokej
4. Kolikáté narozeniny Panského dvora
budeme slavit na rodinném odpoledni
v sobotu 9. července?
a) první
b) páté
c) desáté

?

Co všechno zde najdete? Unikátní lanový park,
který se překonává pomocí horolezeckých cepínů.
Největší ve střední Evropě! Pokud po jeho zdolání
máte ještě dost energie, můžete pokračovat na dvě
speciální výškové překážky a vše zakončit výstupem
na lezeckou stěnu.
Občerstvení najdete v příjemné kavárničce s hernou U Zvířátek. Dospělí si oddychnou a děti se mezitím vyřádí na prolézačkách, houpačkách, kolotoči či na skluzavce.
Všechno je pod střechou a krásně to tu voní dřevem.
V atraktivních expozicích se dozvíte zajímavosti
o historii Panského dvora a životě na hraběcím statku, zavedou vás i do světa rybníkářství a lesnictví.
Když vám zbude čas, nasedněte na kolo a vydejte se na některou z mnoha cyklostezek v okolí
Telče. Odměnou vám budou krásné pohledy na
netknutou přírodu Vysočiny.

PANSKÝ DVŮR SLAVÍ
PRVNÍ NAROZENINY!

Své odpovědi nám posílejte
do 15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu
redakce. Deset autorů správných odpovědí
obdrží celodenní rodinnou vstupenku do
volnočasového areálu Panský dvůr Telč.

Panský dvůr má první narozeniny a připravil si
pro vás dárek. Přijeďte v sobotu 9. července
na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO MALÉ I VELKÉ. Čekají vás hudební vystoupení, soutěže, akrobatická představení nebo unikátní světelná
show.
Všechny atrakce jsou za polovinu ceny!

www.panskydvurtelc.cz
www.facebook.com/panskydvurtelc
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KAM na výlet

Městské muzeum
Slavičín
Město je již řadu let provozovatelem
malého, leč svými expozicemi
zajímavého muzea. Od roku 1994 je zde
umístěna stálá expozice o letecké bitvě,
která se 29. srpna 1944 odehrála nad
Bílými Karpaty.
K vidění jsou
součástky a zbraně
z amerických i německých letounů,
přímých aktérů
bitvy. Nechybí ani
originál německého leteckého
motoru ze stíhačky Me 109 G6 nebo fotografie či
osobní věci pilotů. Neméně významnou expozicí
jsou archeologické nálezy ze Slavičínska. V roce 2006
bylo muzeum ještě rozšířeno o expozici etnografie
a řemesel, zejména zvěroklestičů.
Otevřeno je pondělí–pátek 13–16 hod., sobota zavřeno, neděle 14–17 hod.
Městské muzeum Slavičín
tel.: +420 577 004 800
Horní náměstí 102
763 21 Slavičín

Zažijte královské Znojmo
Objevte nejzajímavější historické a kulturní památky města, nechte se unášet
úchvatnými scenériemi Národního parku Podyjí a užijte si atmosféru úrodné
krajiny, vinic a moravských sklípků s místními vinaři.
Milovníkům historie a památek nabízí překrásné centrum významné kulturní památky v čele
s rotundou sv. Kateřiny a chrámem sv. Mikuláše. Vystoupat můžete na radniční věž, odkud za
hezkého počasí uvidíte vrcholky rakouských Alp.
Zastavit se můžete ve Vlkově věži nebo na Rajské vinici, kde máte možnost ochutnat sklenku

dobrého vína. Neméně proslulé je Znojmo i svým
podzemním labyrintem, který je největší svého
druhu v Evropě.
Znojmo navíc letos slaví 790. výročí od povýšení na
královské město. Bohatou historii si připomíná po
celý rok – každý měsíc je věnován jednomu století,
které formovalo tvář Znojma.

Zavítejte i vy na jednu z následujících letních akcí:
Pivní slavnosti | 11. 6.
Červen patří v našem speciálním kalendáři akcí
14. století, tedy době, kdy ve Znojmě vařil pivo sládek Hostan. A tak na Pivních slavnostech budete
moci ochutnat nejen pivo Hostan, ale i piva místních
malých pivovarů.
Znojmo Extreme 790 | 8. 7.
Pro všechny milovníky sportu a adrenalinu tu máme
výzvu – zdolejte společně s kamarády nejrychleji
790 schodů radniční věže, postavené v 15. století.
Čekají vás různé typy schodů, prach a snížená viditelnost.
Slavnosti okurek | 5.–6. 8.
V 16. století se do Znojma dostala první semena
okurek, a tak během gastroshow ochutnáte okurku
v nejrůznějších podobách.
Znojemské historické vinobraní | 16.–18. 9.
Královské bude ve Znojmě i vinobraní. Program
bude probíhat na 11 scénách. Těšit se kromě historického průvodu, vína, burčáku či rytířských turnajů
můžete i na noční dobovou hudbu v ulicích, relaxační zóny nebo výherní pamětní mince.
www.znojmo790.cz
www.objevteznojmo.eu
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KAM pro děti

Blansko – brána Moravského krasu®

Navštivte
pohádkové království
„Bylo jednou jedno království...“ Těmito slovy začíná celá řada pohádek, většina
z nich však patří výhradně do říše fantazie. U nás v Moravském krasu však příběhy
doopravdy ožívají a jejich stopy naleznete na každém kroku.
Že nevíte, kdo je šnek Krasík?
Šnek Krasík z Moravského krasu založil v našem regionu své Pohádkové království a v něm 17 pohádkových kanceláří, kde všem malým i velkým
návštěvníkům Moravského krasu nejen poradí, co
krásného u nás mohou zažít, ale také pomohou
se zvládnutím několika her, které si pro ně Krasík
připravil.
1) Sbírání razítek
V pohádkových kancelářích si vyzvedněte cestovní
pas Pohádkového království, který slouží ke sbírání razítek a zapisování cestovatelských zážitků.
Za určitý počet razítek získaných během návštěv
pohádkových kanceláří v různých koutech Moravského krasu vás pak čekají různé odměny (pexeso,
dřevěné mince, kniha pohádek Dobrodružství
šneka Krasíka, která má již dva díly a je určena pro
děti ve věku 3–8 let).
2) Krasíkův geocaching
Máte dobrodružného ducha a láká vás objevování
pokladů? Tato hra je pro vás tedy ta pravá! Souřadnice deseti schránek společně s veršovanými
a obrázkovými nápovědami najdete na webových
stránkách království. V každé z deseti schránek
je umístěn nejen malý poklad, ale i část tajenky.
Úspěšné luštitele po zaslání správné odpovědi
čeká diplom, vylosované výherce pak odměna.

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kde leží Moravský kras?
a) na Slovensku
b) v Čechách
c) na jižní Moravě
2. Co se v Blansku vyrábí?
a) jízdní kola
b) umělecká litina
c) žehličky
3. Jak vypadá znak města Blanska?
a) červenobílý hřeben
b) žlutočerná kytka
c) bílá věž na modrém poli

3) Sedm dní v pohádce
Nemáte GPS potřebnou pro geocaching, ale přesto
vás výprava za poklady láká? Vyzkoušejte program
7 dní v pohádce. 5 pěších tras s délkou od 0,5 do
5 km spojených s luštěním tajenky a pokladem
na konci, vyjížďka na koloběžce či návštěva tvořivé dílny v mýdlárně představují příjemnou náplň
prázdninových či víkendových dní pro děti i dospělé. Průvodce po jednotlivých trasách získáte
v pohádkových kancelářích.
Blanenská pohádková kancelář sídlí v místním
informačním centru. Odsud se také můžete vydat
za pokladem – Za dávnými hrdiny z umělecké litiny. Pohádková trasa provede děti centrem města
a přivede je na blanenský zámek, který speciálně
pro děti organizuje zajímavé prohlídky.
Takže neváhejte a vydejte se s námi do pohádky!

4. Kolik dílů má kniha pohádek o šnekovi
Krasíkovi?
a) 1
b) 2
c) 3

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
soutěže nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
města Blanska zajímavé ceny.

www.krasik.cz
www.blansko.cz
www.blanensko.czz
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Pár talapoinů severních

Dětské hřiště

Narozeniny v zoo

Do Afriky s celou rodinou!

Léto v plzeňské zoologické zahradě
bude stát za to. V září si připomene
90 let od jejího založení a celé
léto se ponese v duchu oslav.

Jakmile překročíte brány zoo ve Dvoře Králové, rázem si budete připadat jako
v Africe. V Africkém safari Josefa Vágnera se můžete projíždět mezi volně
se pohybujícími stády afrických kopytníků, zatímco v pěší části zoo vás čeká
procházka kolem skupin nosorožců, zeber nebo největší skupiny žiraf chovaných
mimo Afriku. V loňském roce tu navíc otevřeli Lví safari.

TOP akce v létě
6.–30. 6. Výstavy o zoo (Mázhauz plzeňské Radnice
a Smetanovy sady)
4. 7. koncert Kateřiny Misíkové a Jakuba Kořínka
(Hudební léto v zoo, amfiteátr)
11. 7. koncert skupiny Perníková chaloupka
(Hudební léto v zoo, amfiteátr)
15. 7. vystoupení skupiny IYASA ze Zimbabwe
(Hudební léto v zoo, amfiteátr)
3. 9. Slavnost 90 let Zoo Plzeň (celodenní program v zoo i na amfiteátru)
Na sobotu 3. září je připravena velká oslava 90. narozenin plzeňské zoo. V zoo a na amfiteátru nebude chybět indiánská vesnice, historický šerm, hudební vystoupení a další bohatý program.
Přijeďte se podívat na mláďata například mirikiny,
dikobraza, gibona nebo guerézy angolské.
Docela jiný svět se těší na vaši návštěvu.

Na zvířata se u nás ale nemusíte jen dívat.
Přijďte si je přímo pohladit a pomazlit se s nimi
do dětské zoo. Čeká na vás stádečko koz a ovcí
kamerunských, zebu a roztomilí oslíci. Pro ty, kteří
se už dostatečně seznámili se všemi našimi zvířátky,
máme připravena dětská hřiště s prolézačkami,
houpačkami s kluzavkami, které nadchnou malé
i větší návštěvníky. A pokud by se vám zachtělo
kochat se pohledem na zvířata z ptačí perspektivy,
neváhejte navštívit lanový park Katika Miti.
Na konci května se do zoo po 14 letech vrátí
hroši a poslední červencový týden bude patřit

oblíbenému Africkému festivalu pod širým
nebem.
www.zoodvurkralove.cz

Mláďata karakalů

otevírací doba zoo od dubna do října
denně od 8 do 19 hod.
www.zooplzen.cz

Otevřeno denně,
duben–srpen 9–18 hod.,
zoo je třeba opustit do 2 hodin
po uzavření pokladen

Gueréza angolská
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Zoo Olomouc
Darwinova 29
Olomouc – Svatý Kopeček
tel.: +420 585 151 601
info@zoo-olomouc.cz
www.zoo-olomouc.cz

foto © Lukáš Pavlačík; Simona Jiřičková

Gibon bělolící

KAM na výlet

HEZKÉ ZOO PRO RODINY S DĚTMI

NABÍZÍME:

ZOO
CHLEBY

 NOVÉ EXPOZICE
A TERÁRIA
 KONTAKTNÍ VÝBĚHY
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 SOCHY VYHUBENÝCH ZVÍŘAT

WWW.ZOOCHLEBY.CZ

ZOO CHLEBY, o.p.s., Václava Otty 1, 289 31 Chleby, okr. Nymburk
e-mail: info@zoochleby.cz

www.zoo-vyskov.cz
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Pohádkové Poodří
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.
Dvanáct pohádkových skřítků našlo svůj domov ve dvanácti objektech po celém Poodří –
Moravském Kravařsku. Záchrannou stanici v Bartošovicích 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
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 hlavolamů ve Fulneku a další skřítky, vodníka Puškvorečka a Plamínkového skřítka, pak v Muzeu obce
Albrechtičky a v Muzeu venkovského života a zemědělství ve Skotnici. Svého skřítka Větroplacha
má i větrný mlýn ve Spálově.
Další kouzelní skřítci, Picmochové, se už zabydleli v Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci. Rodinku roztomilých Picmochů tvoří Apolenka, Madlenka, malá Dorotka či Jozífek. Skřítků je tam však
mnohem více, sklepení se jimi jen hemží a stačí se
pozorně dívat.

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kdo jsou to Picmochové?
a) pidimužíci ze zámku ve Studénce
b) kouzelní skřítci z bíloveckého muzea
c) šotci z Muzea venkovského života a zemědělství ve Skotnici
2. Která významná osobnost nepůsobila
v oblasti Poodří – Moravského Kravařska?
a) Jan Amos Komenský
b) Johann Gregor Mendel
c) Mistr Jan Hus
3. Který skřítek žije ve větrném mlýně ve
Spálově?
a) Větroplach
b) Neposeda
c) Poletuška

?

Své odpovědi nám
posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží prstové maňásky
a propagační materiály turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko.

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 „Vanderbuch“ vyplněný, mohou se těšit na drobné ceny.
Na konci roku 2016 pak proběhne velké slosování
o hodnotné ceny.
Prvních tisíc návštěvníků získá na deseti místech již při návštěvě skřítka malého prstového
maňáska. Některé objekty si můžete prohlédnout
v kostýmech princezen, princů, mlynářských chasníků 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
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Co je to krpec?
a) měkké kožené boty
b) tradiční valašský pokrm
c) vědro na mléko
2. Co je to šindel?
a) nejstarší párový tanec na Valašsku
b) tradiční střešní krytina lidových staveb
c) okap ve valašském nářečí
3. Co je to žinčice?
a) nápoj z ovčího mléka podobný kefíru
b) oděv valašského pastýře
c) prostor na peci, kde se dříve vařívalo na
otevřeném ohni

Valašsko je hornatý kraj ležící ve východní části Moravy. Jeho základ tvoří oblasti
Rožnovska, Valašskomeziříčska, Vsetínska a Valašskokloboucka. Lidové obyčeje,
zvyky, písně a tance jsou významnou součástí českého národního bohatství.
Valašské muzeum v přírodě se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. Je to jedno z nejstarších
a nejkrásnějších muzeí v přírodě v Evropě, a pokud
se chcete s tradičním Valašskem seznámit, určitě
ho musíte navštívit. Po celý rok zde probíhají skvělé akce inspirované folklorem, lidovými zvyky a tradičními řemesly.

a chlapec samostatně – otáčejí se a dělají figury.
Velké oblibě se těší další valašský tanec s dlouholetou tradicí – odzemek. Jedná se o improvizovaný
sólový mužský tanec, který vznikal na pastvě. Tanec
je charakteristický vysokými skoky, proto ho zatančí
pouze fyzicky zdatný tanečník.

Kdo jsou Valaši?

Valašské nářečí

Na území Moravy se Valaši dostali při valašském osídlování, jež probíhalo od 14. do 16. století.
Byly to kmeny pastevců, které přicházely i se svými
stády ovcí z východních částí karpatského oblouku
(tedy ze Zakarpatské Ukrajiny a Slovenska). Slovo
„valach“ znamenalo „pastevec“ a právě chovem
dobytka byli Valaši po staletí proslulí.

Na Valašsku mluví lidé zvláštním jazykem – říká
se mu valašské nářečí. Jako by bohatost přírodních
krás Valašska měla vliv na bohatství řeči. Tradiční
mluva zdejších lidí je krásná, barvitá a melodická.
Toto nářečí je plné přejatých slov a změkčenin.

Lidová hudba a tanec
K tancům se na Valašsku zpívá za doprovodu
gajd, píšťal, houslí nebo malého cimbálu. Tanec,
hudba a písně tvoří jeden celek. K nejstarším párovým tancům na Valašsku patří třídobý tanec
„valaský“ a „točená“. Skládá se ze tří částí. První je
předzpěv chlapce, který přivolává dívku k tanci, druhou je párové točení (víření) a ve třetím tančí dívka
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Patří do východomoravské nářeční skupiny. Má
obsáhlejší abecedu než spisovný jazyk.
ukázka valašského nářečí:
cerena – děvče; ogar – chlapec; chlapák – muž;
fryško – rychle; gazda – hospodář; mašík – prase;
čerchmant – čert

Akce ve Valašském muzeu v přírodě v roce 2016:
10.–12. 6. Ondrášova valaška
18. 6.
Bouráme bariéry
24. 6.
Svatojánský večer
5.–6. 7.
Zvonečkový jarmark
8. 7.
Koncert skupiny Fleret
9. 7.
Hejův nožík
16. 7.
Pekařská sobota
23. 7.
Romská píseň
24. 7.
Anenská pouť
30.–31. 7. Dny řemesel a setkání kovářů
5.–7. 8.
Jánošíkův dukát
13.–14. 8. Starodávný jarmark
20. 8.
Hravá dědina
21. 8.
Rozmarné léto
27. 8.
Myslivosti zdar

www.vmp.cz

foto © Valašské muzeum v přírodě, Jan Kolář

Tradiční Valašsko žije!

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží ceny
věnované Valašským muzeem v přírodě.

KAM za rohem

Račte sfárat do dolů
Na pozvání sousedů z Polska jsem se zúčastnila novinářské cesty do města Zabrze.
Průmyslové město nedaleko Katovic na jihu Polska se nachází asi 80 km od
Ostravy. Hornická stopa je tu patrná na každém kroku…

foto © redakce; město Zabrze

Prohlídka dolu

Ve městě se nachází dva zachovalé důlní areály, GUIDO a KROLOWA LUIZA. My jsme měli možnost navštívit první zmíněnou oblast, která funguje
jako hornický skanzen. Turisté si mohou na chvíli
vyzkoušet, jaké je to stát se horníkem. Vysokorychlostní výtah sjíždí do hloubky 170, 320 a 355 metrů. Poslední zmiňované patro bylo otevřeno teprve
v únoru letošního roku. Trasa je určena pro fyzicky
zdatné návštěvníky a právě v hloubce 355 metrů si
mohou turisté vyzkoušet „šichtu“ horníků na vlastní kůži. Zážitek vskutku neopakovatelný, ale ne příliš vhodný pro jedince trpící klaustrofobií. V patře
320 metrů pod úrovní země jsou komory, které

Fotbalový stadion Ernesta Pohla

slouží jako kulturní a konferenční sály, nachází se
zde i restaurace. Důl je součástí Muzea uhelného
hornictví ve městě Zabrze a nachází se na Trase
technických památek Slezského vojvodství.
Ve dnech 15.–16. dubna hostilo město Mezinárodní veletrh turistiky a průmyslového dědictví
a podzemní turistiky. Veletrh je celostátně unikátní událostí, jež propaguje industriální památky
a podzemní turistiku. Na veletrhu se prezentovali
i zástupci českých měst a regionů. Nový Jičín dokonce vyhrál 1. místo za nejatraktivnější stánek ze
všech vystavovatelů. Na veletrhu se představovali
objekty průmyslového dědictví, regiony z Polska,

ale i z Francie, Německa, Slovenska a dalších zemí.
Při procházce městem jsme navštívili kostel sv. Josefa. Netradiční kostel představuje ukázku moderního umění. Zabrze má svůj fotbalový klub Görnik
Zabrze založený v roce 1948, proto je v Zabrze fotbalový stadion Ernesta Pohla pojmenovaný podle
známého polského fotbalisty. Stadion pojme až
25 000 lidí a je zajímavé, že jedna část stadionu je
zatím nedostavěna. Zabloudili jsme také na starý
židovský hřbitov z 19. století. Návštěva hornického
města stojí za to. Kdo sem přijede, určitě neprohloupí…
Marie Kulinkovská

Vítejte v Goralském dvoře
Goralský dvůr se nachází v malebné krajinné oblasti Pieniny v Prešovském kraji.
Hornatou krajinou z bílého vápence, která patří do pohoří Východní Beskydy, se
prodírá nejhlubším kaňonem střední Evropy řeka Dunajec.
Turisticky nejnavštěvovanější je Prielom Dunajca, který se nachází mezi obcemi Červený Kláštor a Lesnica. Jde o nejhodnotnější území Pienin,
s hlubokými kaňony a meandry řeky zařezanými
hluboko do skal, nepřístupnými skalními bradly
a dalšími útvary. Turisticky atraktivní je splutí Dunajce na pltích v délce 11 km, které je možné objednat v Goralském dvoře.
Součástí Goralského dvora je 14 chat a velmi dobře vybavený kemp s veškerým moderním

zázemím. Jídlo si můžete připravit v letní kuchyni,
nebo můžete navštívit bezbariérovou slovenskou
restauraci a letní kolibu, kde ochutnáte i tradiční
speciality, připravované na otevřeném ohništi.
Součástí areálu je fotbalové a volejbalové hřiště,
zahradní šachy, dětské hřiště s houpačkami i pro
dospělé, půjčovna kol, raftů a kajaků, kemping pro
přívěsy a stany. Na dovolenou k nám si můžete přivézt i svoje čtyřnohé miláčky. Rekreační areál hlídají naši dva čtyřnozí přátelé.

Brána Goralského dvora

Plavba na pltích na Dunajci

Bazén v kempu

Na pěší výlet můžete vyrazit do Haligovských
skal, navštívit přístaviště pltí, vystoupat na Tri Koruny či navštívit Národopisné muzeum v Červenom
Kláštore. Okolí poskytuje mnoho příležitostí k vyjížďkám na horských kolech, a to i do blízkého okolí, případně do Polska, kde můžete navštívit zámek
v Niedzici a lázeňské městečko Sczawnica.
-red-
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc květen 2016
Celkem došlo 2 803 odpovědí, z toho 2 724 z internetu a 79 dopisů.

Litvínov – tip na školní i rodinný výlet
otázka 1: a) Michael archanděl
otázka 2: c) zámek Valdštejnů
otázka 3: b) hokej
soutěžilo: 463 čtenářů; správně 444; špatně 19
výherci: Jana Cancellaro, Praha; Hana Čermáková, České Meziříčí; Miroslava Járová, Hrušovany;
Vladimíra Malásková, Tišnov; Zdeněk Kaněra, Červený Kostelec; Milan Novotný, Liberec; Jan Řípa,
Česká Lípa; Jakub Skřiváněk, Kyjov; Martin Tlach, Olomouc; Karel Uhlíř, Lanškroun

Za pohádkou na Sychrov
otázka 1: b) pod Arturovým hradem
otázka 2: a) 9x
V tištěné verzi KAM po Česku zaúřadoval tiskařský šotek a změnil správnou odpověď
u otázky č. 2. V soutěžích na www.kampocesku.cz byla správná odpověď opravena.
Redakce se všem soutěžícím omlouvá.
soutěžilo: čtenářů 427; správně 292; špatně 135
výherce: Radka Hauková, České Budějovice; Věra Pojmanová, Havlíčkův Brod; Petra Šponarová,
Žamberk; Eva Slaninová, Chotýšany; Marie Štecherová, Opařany; Oldřiška Urbanová, Zubří; Tomáš
Jirka, Jablonec nad Nisou; Jaromír Mašinda, Hodonín; Zdeněk Rossý, Kounov; Bohumil Zoufalý,
Znojmo

Jaro na kolečkách
otázka 1: b) v Náchodě
otázka 2: c) 60 km
soutěžilo: 520 čtenářů; správně 445; špatně 75
výherci: Lenka Bednářová, Nová Bystřice; Eva Halbrštátová, Přelouč; Marie Kocourková, Praha;
Marie Lohynská, Zámrsk; Dana Kápičková, Třemošnice; Daniela Nischová, Karlovy Vary; Miluše,
Thüringová, Praha; Pavla Šimková, Nová Paka; Jiří Autrata, Brno; Vladimír Velan, Ústí nad Labem

Pohádkové Poodří
otázka 1: b) Moravskoslezský kraj
otázka 2: b) Kulíšek
otázka 3: c) Vandrbuch
soutěžilo: 477 čtenářů; správně 402; špatně 75
výherci: Blanka Mrkvičková, Hradec Králové; Olga Jiráčková, Sedlčany; Jiřina Liškutínová, Břeclav;
Lucie Radoušová, Litoměřice; Hana Šochmanová, Praha; Jana Vyskočilová, Plzeň; Ivana Ziegelbauerová, Telnice; Lukáš Cvešper, Ostrava; Josef Harnušek, Jihlava; Štěpán Piťha, Praha

Edice ČT
otázka: Jak se jmenuje Bertin malý bráška, se kterým se setkáváme ve druhé sérii večerníčků?
odpověď: c) Bartoloměj
soutěžilo: 522 čtenářů; správně 500; špatně 22
výherci: Verča Brendejská, Ústí nad Labem; Hana Medová, Jindřichův Hradec; Ivana Smotlachová,
Praha

Křížovka
... rozsáhlou zahradou…
soutěžilo: 394 čtenářů; správně 392; špatně 2
výherci: Miloslava Kárová, Benešov; Lada Schiller, Uherské Hradiště; Josef Našinec, Klatovy

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Poznáte místo na fotografii?
Tajenku křížovky a odpovědi
na fotohádanku nám zašlete
do 15. června
z www.kampocesku.cz/
souteze nebo na adresu
redakce. Dvakrát tři autoři
správných odpovědí

Nejvíce odpově

dí na soutěžní
otázky do red
akce zaslali
čtenáři z okolí
distribučního
místa Opava.
Poměr počtu oby
vatel v závislo
sti na počtu doš
odpovědí rozhod
lých
l, že prestižní
certiﬁkát

Mazaní čtená

ři

uděluje redakc

e magazínu KA
M po Česku
za vydání květen
2016

obdrží mapu věnovanou
vydavatelstvím
Kartografie PRAHA.

MIC Opava

Horní náměstí

a) Nový Jičín (1890) b) Františkovy Lázně (1900) c) Humpolec (1903)
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Luděk Sládek
šéfredaktor

67, 746 26 Opa

va

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
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR; Jan Hamáček, předseda PS Parlamentu ČR; Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR; Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje; Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
a další starostové pražských městských částí, měst i obcí
Partneři projektu:

Mediální partneři:

Když všechny cesty
vedly do Prahy
www.karlovapraha.cz

