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při pohledu do kalendáře je mi jasné, že
většinu z vás zastihne
toto vydání na cestách,
v dovolenkových nedbalkách nebo nad otázkou,
kam o prázdninách s dětmi. Soudě podle toho, že
už v polovině června na
úbočí Studniční hory
v Krkonoších roztálo sněhové pole „Mapa republiky“ (vloni až 4. 7.), je jasné,
že letošní léto se to chystá vzít hopem. Ve světle toho
možná hodlá až pětina lidí letos sáhnout po tzv. rychlé půjčce a využít ji k nákupu dovolené. Pozor, přestože státní dluh zatěžuje každého z nás asi 160 000 Kč,
na rozdíl od domácností státu exekuce nehrozí.
Brát si půjčku na dovolenou, zvláště na tu exotickou, se mi jeví jako bláznovství. Zvláště když si Češi ze
zahraničních dovolených přivážejí vedle hodnotných
zážitků také horečky dengue a chikungunya nebo
malárii. A to na nás letos ještě číhá virus zika, tradičně
žloutenky A i B, vzteklina či průjem. Pro řadu lidí jsou
stále častějším důvodem cesty za exotikou dnes tolik
oblíbení smažení červi i jiná hmyzí čeládka. Vězte, že
stačí v Hradišti na Teplicku navštívit kuchaře Pertla,
a nikam se nemusíte trmácet. Co se ale mne týče,
najít v čokoládovém bonbonu „delikatesu“ v podobě
moučného červa, nakrásně i smaženého, odmítnu.
Zajímavé také je, že ačkoli světové ceny ropy klesají, tento jev nemůže nikterak zabránit zdražování
pohonných hmot u našich čerpacích stanic. Problémem se zdají být, letos zřejmě více než v minulých
letech, také tolik přítulná klíšťata. Soudě alespoň
podle květnové předpovědi jejich aktivity vydávané
meteorology. Je tu sice očkování jako prevence, ale
není stoprocentní. Potom možná zvažte nákup dražé
B-komplex repelent, která sice také nejsou stoprocentní, stačí je ale začít brát tři dny před setkáním
s přírodou, k dostání jsou v lékárnách. Když už si vás
ale klíště oblíbí, je dobré vědět, že ho musíte před
odstraněním zakápnout dezinfekcí, uchopit těsně
u kůže a pomalu vytáhnout (nekroutit). Na malá
klíšťata postačí tampon namočený v mýdlové vodě
a vyviklání.
Dobrou zprávou na závěr je, že bude jen a jen
na vás, jak se rozhodnete prožít chvíle zaslouženého
volna, dovolených či prázdnin. V tomto vydání pro vás
totiž máme přesně tolik možností, kolik jste ochotni
zvládnout. Přeji vám, milí čtenáři, klidné léto plné
nevšedních zážitků a v září ve zdraví na shledanou.
Luděk Sládek, šéfredaktor

u.

Milí čtenáři,
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Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092),
český kníže (1061–1085) a první
nedědičný český král z rodu
Přemyslovců (1085–1092), byl titulární
král polský, který získal titul za vojenské
služby. Jako kníže byl Vratislavem II.,
jako král pak Vratislavem I. – Wratislaus
Primus Rex.
Na sklonku jeho
vlády však došlo k zásadním konfliktům mezi
Přemyslovci. Smrt Oty
Olomouckého (1086)
a zejména přání krále
dosadily Vratislavova
syna Boleslava na olomoucký úděl. Konrád I.
Brněnský byl však proti.
Vratislav se proto rozhodl prosadit svou vůli vojensky, tedy vpádem na Moravu v červenci 1091. Oblehl Brno, ale v královském vojsku došlo ke vzpouře
vedené Břetislavem, druhým synem krále. Vzniklá
situace donutila krále přidržet se stařešinského
řádu, sjednat mír a za svého nástupce určit Konráda I. Brněnského. Královští bratři se také usmířili, ale
Břetislav přece jen raději prchl do Uher a usadil se
v okolí Trenčína.
Josef Grof

KAM na výlet s ANNOU MATOUŠKOVOU
PhDr. Anna Matoušková se narodila 30. dubna 1954 v Plané u Mariánských Lázní. Po studiu
historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
hned nastoupila jako historička do Muzea Českého krasu v Berouně. Dále působila jako místostarostka Berouna, vedoucí odboru
kultury a památkové péče Středočeského kraje a jako ředitelka odboru památkové péče na
Ministerstvu kultury. V současné
době pracuje jako náměstkyně
ministra kultury.
KAM byste pozvala naše čtenáře na výlet po České republice?
Nejraději bych čtenářům
nabídla generální pozvánku na
všechny naše veřejně přístupné
památky a do všech našich muzeí,
galerií, památníků a skanzenů.
Dávají nám příležitost k poznání kulturního dědictví
země. Aby mé pozvání nebylo jen výzvou k celoživotní volnočasové aktivitě, ale mělo i konkrétní dimenzi, budu specifikovat své pozvání do těch památek
a muzeí, které letos připravily svým návštěvníkům
speciální akce k připomínce 700. výročí narození
Karla IV. Já sama se moc těším na hrad Karlštejn na

foto © Wikimedia Commons

Odnesli to jeleni (615 let) Dopisy čtenářů
Konflikt mezi Václavem IV. a panskou jednotou a královým bratrancem, moravským
markrabětem Joštem,
vyvrcholil v červenci
roku 1401 obležením
Prahy. Město obklopilo vojsko míšeňského
markraběte Viléma I.
a vojsko panské jednoty spolu s Joštem.
Obležení Pražané sami
svým obléhatelům dodávali potraviny, aby
vojska nerabovala. Jošt
Jošt Lucemburský na
a čeští páni nechtěli,
miniatuře z Gelnhausenova
aby vojáci Prahu nějak
kodexu (15. století)
poškodili, a tak vyvíjeli
na Václava psychický tlak, aby vyhověl jejich požadavkům. Král nakonec podlehl a v rámci dohod
se vzdal svých významných pravomocí. Obléhání
tak skončilo po dvou týdnech prakticky bez boje.
Míšeňané se nakonec zmohli jen na vybití jelenů
v Královské oboře, a aniž si něco naloupili, museli
urychleně opustit území Koruny české.
-mak-
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Vážená redakce, prosím o zaslání adresy na paní
Naďu Čížkovou, která shání květnové vydání magazínu (KAM na výlet Speciál, pozn. redakce).
Mohu poslat. Magazínu přeji mnoho dobrých nápadů, moc se mi líbí.
S pozdravem, Jan Bříško Žandov u České Lípy
P. S.: Předejte prosím paní Čížkové moji adresu.
Vážený pane Bříško, paní Čížkovou jsme kontaktovali
a Vaši nabídku předali. Osobně mi dovolte poděkovat
Vám za dnes tak málo vídanou vstřícnost, v tomto
případě ke spolučtenářům časopisu KAM po Česku.
Dobrý den, váš časopis jsem našla v Informačním
centru v Chebu. Velice mě zaujal svou nabídkou
i zajímavým úvodním slovem a líbil se i u nás
doma. Dokonce budeme posílat některé odpovědi
na otázky... Děkuji za krásný časopis.
S přáním všeho dobrého zůstává Bronislava Jakubíková,
Františkovy Lázně
Dobrý den, paní Jakubíková, děkujeme a vítejte v rodině KAMáků.
Dobrý den, pane Sládku, prosím o zaslání alespoň
10 kusů červnového vydání. Zájemci se jen hrnou.
Zdraví Městské informační středisko Boskovice

expozici Karlštejnský poklad – kultura císařského
dvora Karla IV.
Mám velmi silný vztah ke svému rodnému kraji.
Čtenáře proto také pozvu do širšího okolí své Plané,
konkrétně na tři památky, které zásadním způsobem
ovlivnily můj vztah k historii i mé
profesionální zaměření.
Zříceniny hradů Švamberk
(Krasíkov) a Gutštejn uchvátí nejen
svou bohatou a dramatickou minulostí, ale také úžasným krajinným
kontextem. Státní zámek Kynžvart
znám dodnes „nazpaměť“, a to díky
svému prázdninovému průvodcování v době studií. Ten ostrůvek velkých evropských dějin, diplomacie
a kultury v nádherném podhůří
Slavkovského lesa, notabene spojený s „krásným Klementem“, mne
nepřestane fascinovat a věřím, že
stejně tak všechny ty, kteří ho navštíví a nahlédnou
do bohatství příběhů, které v sobě nesou interiérové
instalace i exponáty zámeckého muzea.
Děkuji za zajímavou pozvánku na výlet pro
naše čtenáře. Za redakci KAM po Česku Vám přeji
pohodové a ničím nerušené léto.
Marie Kulinkovská

Toto je zatrolená věc. Na jedné straně představitel
města, který nás ujistil, že o magazín nemá město
zájem, a na druhé straně městské infocentrum, které
si to nemyslí. Nezbývá nám tedy, než vyhovět většině,
v tomto případě infocentru i našim čtenářům.
Vážená a milá redakce KAM po Česku! Úvodem
dopisu Vás všechny moc pozdravuji. Každé číslo
magazínu je pro mě svátkem, zvlášť se těším na
úvodní slova pana Sládka… Země se nyní tak nějak divně otáčí a houpe. Proti tomu mám dvě hezké
vzpomínky.  Jdu po polní cestě kolem třešňové
aleje, za mnou je vidět zámek Humprecht, přede
mnou v údolí se ukazují věže hradu Kost, přes pole
obilí, vpravo vidím obrysy hradu Trosky – Český
ráj to na pohled.  Sedím na lavičce vedle zámku
v Mělníku. Pode mnou vinice sv. Ludmily, a těch
sladkých hroznů. Nalevo se stýkají a míchají Labe
a Vltava. Přede mnou na obzoru nejkrásnější kopec
české země – hora Říp. Doma je doma (Czech? Czechia?). Přeji Vám krásné léto plné nejhezčích zážitků, k tomu hodně zdraví.
S přátelským pozdravem Vladimír Vejmelka, Okříšky
Děkujeme a také přejeme vše dobré…
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © redakce

Král Vratislav I. (925 let)

KAM to vidí

Brněnští Přemyslovci (915 let)

Ve vývoji moravské
větve Přemyslovců se
ale zdá být zlomovým
období, kdy se Oldřich,
nejstarší žijící Přemyslovec a nejstarší syn
Konráda I. Brněnského
a Virpirky z Tenglingu,
rozhodne v Řezně získat od římského krále
a císaře Svaté říše římské Jindřicha IV., podle
principu seniorátu a za
nemalý obnos, v léno také Čechy. Císař souhlasil,
ale za podmínky, že bude uznán i v Praze. Oldřich
však uznán nebyl a první válka o český knížecí stolec byla na světě. V srpnu roku 1101 vpadl Oldřich
s mladším bratrem Litoldem do Čech. Ke schylující se rozhodné bitvě s novým knížetem Bořivojem II. u Malína (dnes Kutná Hora), která počítala
s podporou české šlechty, ale vůbec nedošlo. Vojsko obou bratří složené především z německých

Rembrandt: Autoportrét, 1640

Génius šerosvitu (410 let)

Český denár Břetislava II. z období 1092–1100

spojenců se rozprchlo. Bořivoj II. přesto dovolil
Oldřichovi i Litoldovi vrátit se na Moravu, Oldřichovi na Brněnský a Litoldovi na Znojemský úděl. Ti
poté společně podporovali nároky olomouckého
údělníka Svatopluka proti Bořivojovi. Litold umírá
roku 1112 a Znojemsko připadne Oldřichovi, který
však bratra přežil jen o rok († 5. 1. 1113). Oby byli
pohřbeni v benediktinském klášteře v Třebíči, který
roku 1101 společně založili.
Antonín Fridrich

Největší nizozemský malíř Rembrandt Harmenszoon van Rijn přišel na svět 15. července 1606 v Leidenu jako deváté dítě zámožného měšťana a mlynáře Harmena Gerritszoona van Rijna a již za svého
života se stal slavným a váženým umělcem. Tvorba
geniálního malíře, rytce a grafika spadá do doby
tzv. nizozemského zlatého věku, období rozmachu
společnosti i kultury v 17. století. Mistr figurální
malby a šerosvitu vytvořil přibližně 600 maleb, 400
leptů a na 2 000 kreseb. Tématem byly ve velké míře
portréty, zejména autoportréty, ztvárnění holandské krajiny a obrazy s mytologickými a biblickými
tématy. Za Rembrandtovo nejvýznamnější dílo je
považován obraz Noční hlídka z roku 1642. Zemřel
4. října 1669 v Amsterdamu.
-aba-
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Zakladatelem brněnské vedlejší větve přemyslovské dynastie byl pravděpodobně
údělný kníže Konrád I. Brněnský. Údělná větev zaniká s vládou Přemysla Otakara I.,
který dal oslepit Spytihněva Brněnského (umírá bezdětný), a když o rok později za
neznámých okolností umírá i jeho bratr Svatopluk Jemnický, poslední žijící mužský
potomek.

Komu překáželi Přemyslovci? (710 let)

V osudný den odpočíval teprve šestnáctiletý král po obědě v komnatě bývalého děkanství
v Olomouci. Zrovna se chystal zakročit proti polskému povstání Ladislava Lokietka, někdy také
Lokýtek, který mu chtěl vzít polskou královskou
korunu. Václav III. neměl ani dobrou pověst. Svůj
život trávil pitkami a veselicemi s mladými dívkami
než státnickými povinnostmi. To se mu také stalo
nejspíš osudným. Motiv k zavraždění posledního
Přemyslovce měli mnozí. Od Lokietka přes Habsburky až po českou, stále nespokojenou šlechtu.
Vrah patrně uplatil stráže a spícího krále zavraždil
třemi ranami dýkou, mířenými do srdce. V nastalém zmatku se mu podařilo zmizet. Strážemi dopadený a na místě zabitý muž se zkrvavenou dýkou,
který nestihl ani promluvit, vrahem nejspíš nebyl.
Naopak, podle mnohých historiků Václava nejspíš
chránil a skutečného vraha dýkou dokonce zranil.
Šlo-li tedy o svědka královraždy, bylo nasnadě jej

rychle umlčet. Kdo
ale Václavovu smrt
zosnoval? Možná
to byl právě Lokietek, který tím
ušetřil za válku
o polskou korunu.
Nebo Albrecht I.
Habsburský, který
chtěl na český trůn
dostat své syny.
Možná krále zabil
některý z jeho „rozverných“ kumpáVyobrazení Václava III. ve
nů, možná někdo
Zbraslavské kronice
za peníze odbojné
šlechty. Jisté je, že vraždou Václava III. skončila éra
Přemyslovců a na dveře klepou Lucemburkové.
Marcela Kohoutová

Cenzura novin
v Čechách (165 let)
Česká žurnalistika prodělávala po revoluci
v roce 1848 v českých zemích v době českého národního obrození všeobecný úpadek. Byly kritizovány a omezovány všechny politicky nezávislé noviny, což vedlo často k jejich zániku. Do roku 1848
a znovu v letech 1851 až 1860 trpěla nově vzkříšená česká literatura silným cenzurním útlakem.
V červenci roku 1851 bylo vydáno vládní ustanovení, jež umožňovalo úřadům po dvojí předběžné výstraze zastavit bez soudního rozhodnutí jakékoliv
noviny. Zanikl tím veškerý nezávislý politický tisk.
Přísná cenzura šla ruku v ruce s policejním útlakem.
– mirea –

foto © Wikimedia Commons
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Přes 400 let na českém trůně. Jejich moc sahala v době
největší slávy od Baltského k Jaderskému moři. Ano, to
byli Přemyslovci. Český panovnický rod, který však vymřel
po meči poté, co byl 4. srpna 1306 nečekaně zavražděn
jediný mužský potomek, král Václav III. (1289–1306).
Okolnosti jeho smrti jsou dodnes nejasné a vyšetřování
bylo spíše povrchní. Za vraha tak byl překotně označen
muž ubitý strážemi.
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Historia magistra vitae Karel IV. je zvolen římským králem (670 let)

2. 7. 1396 (620 let)
Jan z Jenštejna vysvětil svého
synovce Olbrama ze Škvorce
pražským arcibiskupem a sám
na tento úřad abdikoval. Stalo
se tak po několika prohraných
sporech s Václavem IV. a církevní správou v Čechách. Zemřel
jako chudý a zlomený člověk
17. června 1400 v klášteře
sv. Praxedy v Římě.
7. 7. 1961 (55 let)
Na dole Dukla v Dolní Suché
u Havířova (dnes již uzavřeném) došlo k neštěstí, které si
vyžádalo život 108 horníků. Nejmladšímu z nich ještě
nebylo 17 let, nejstaršímu bylo
56 let. V podzemí vypukl požár
od hořlavého gumového pásu
dopravníku a lidé se udusili
oxidem uhelnatým a dalšími
zplodinami.
8. 7. 1866 (150 let)
V 9 hodin dopoledne vjelo
do Prahy pruské vojsko.
Okupace trvala až do 18. září t. r.
Hlavní síly pruské armády postupovaly přes střední Moravu
směrem na Vídeň. K ní se přesunula i část rakouské armády
po bitvě u Sadové. 12. července
bylo obsazeno Brno, k menším střetům došlo u Tovačova
a Dubu.
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Protože se v roce 1345 nejen
aktuální římský císař Ludvík Bavor
pokouší poškodit Lucemburky, nacházíme členy dynastie začátkem
roku 1346 v plné diplomatické
práci v duchu úsloví „nejlepší obranou je útok“. Král Jan Lucemburský a syn Karel jednají u prastrýce
Balduina v Trevíru a setkávají se
s papežem v Avignonu, kde domlouvají další postup. Výsledkem
je uvalení klatby na Ludvíka Bavora a sesazení jeho sympatizanta
ve volebním orgánu (mohučský
arcibiskup), výzva papeže říšským
kurfiřtům k uspořádání nové volby
a nakonec samotná dobře připravená volba na břehu Rýna nedaleko Rhens. Zúžený pětičlenný sbor

Karel IV. – kopie Parléřovy busty v papežském paláci v Avignonu

kurfiřtů (členem byl třeba král
Jan, výše zmíněný Karlův prastrýc
a také nový mohučský arcibiskup)
jednomyslně volí Karla římským
králem navzdory tomu, že další
dva řádní kurfiřti volbu na pokyn Ludvíka Bavora bojkotovali.
Tehdy už slepý král Jan si radosti
z výrazného úspěchu své dynastie
ale moc neužil. Oficiální korunovace v listopadu 1346 se nedočkal,
protože koncem srpna padl v bitvě
u Kresčaku, a tím uvolnil trůn svému synovi. Karlovi, oficiálně markraběti moravskému, tak během
šesti týdnů „spadly do klína“ hned
dva královské trůny a začíná jeho
éra krále a později císaře.
– babok –

foto © Wikimedia Commons

červenec 1496 (520 let)
Na Litoměřicku vypuklo nevolnické povstání proti Adamovi
Ploskovskému z Drahonic.
Vzbouření nevolníci si vynutili
propuštění z vrchnostenské
pravomoci a dobrovolně
se poddali rytíři Daliborovi
z Kozojed, který se jich zastal. Za tento čin byl Dalibor
v r. 1497 zajat, uvězněn ve věži
Pražského hradu (Daliborka)
a roku 1498 popraven.

Intriky, zákulisní jednání nebo spíše diplomatické umění? Zřejmě kombinace všeho dohromady
předcházela volbě Karla IV. novým králem Svaté říše římské dne 11. července 1346, k níž došlo ve
městě Rhens na Rýně.

Mladíček Václav IV. –
umetená cestička pro
nového krále (640 let)
Synové slavných a mocných otců nemívají často na růžích
ustláno. A když je vaším tátou sám Karel IV., pro něhož jste
navíc syn prvorozený a obzvlášť milovaný, je zaděláno na
problém.
Prakticky téměř po 30 letech od
korunovace Karla IV. římským králem
se situace opakuje, akorát místo něj se
to tentokrát týká jeho syna Václava IV.
Šedesátiletý otec Karel se při slavnostním obřadu v Cáchách (6. 7. 1376) dme
pýchou, nějakou tu slzu uroní, protože se mu právě plní dávný sen, neboť
jeho milovaný a nedávno patnáctiletý
syn je korunován spolu se svou manželkou Johanou Bavorskou za římského krále. Celé události předchází
složitá diplomatická cesta a pojistky
před samotnou volbou (Frankfurt

10. 6. 1376) ve formě úplatků
a prebend pro některé volící
kurfiřty. Bohužel nový mladičký
král se nachází ve stínu svého
otce, který nadále drží otěže
moci ve svých rukou a nezasvěcuje syna do umění praktické politiky. Václav IV. je slabý,
nepřipravený a nezralý. To se
projeví hned v září po korunovaci, kdy
Karel místo Václava organizuje a vede
trestnou výpravu proti městům, která
odmítla korunovaci uznat. Oba ještě netuší, že období stability Karlovy

Václav IV. v době konání Kostnického koncilu 1415

éry se nachyluje, protože na obzoru
jsou morové epidemie, celospolečenské změny v podobě církevní krize
a následné husitství. Doba turbulencí
a změn přichází…
– babok –

1346

1421

1421

(670 let)
bitva u Kresčaku
26. 8. 1346
český král Jan
Lucemburský
padl v boji

(595 let)
husitští
duchovní
7. 7. 1421
odsoudili
odchylky od čtyř
pražských artikulí

(595 let)
druhá křížová
výprava proti
husitům
23. 8. 1421
počátek byl
ohlášen do
Chebu

foto © Wikimedia Commons

červenec 1306 (710 let)
Příprava osudného tažení Václava III. do Polska;
správa Čech a Moravy byla
svěřena zemskému hejtmanovi
Jindřichu Korutanskému, který
se ještě za jeho vlády oženil
s Václavovou sestrou Annou. Po
vraždě Václava III. v Olomouci
se stal hlavním uchazečem
o trůn Českého království.

KAM to vidí

Husité na tahu (595 let)

Historia magistra vitae

foto © Wikimedia Commons

Stalo se, že sedmého července léta Páně roku 1421 Pražané s žateckými, lounskými a slánskými
kališníky vypálili klášter panenský řádu premonstrátského v Doksanech. Odtud táhnouce
k Teplici a Oseku klášterům tamním totéž učinili. Potom v sobotu před sv. Markétou dobyli
i města Bíliny se zámkem, kde mnohé panoše, rytíře a kněží spálili (podle Veleslavína).
Panství
bílinské
bylo před rokem 1415
z valné části německé,
katolické a je jisté, že
šlechta, měšťané i sedláci myšlenky husitské
moc nevítali. Během
tažení Pražanů s Lounskými a Žateckými do
severozápadních Čech
4.–11. července 1421
zaútočili i na opevněnou Bílinu. Události
popsal také kolegiát
pražský: „... téhož roku
Pražané... Bílinu, město
i hrad zkazili útokem a četné lidi upálili a zavraždili.“ Podobně dobyli husité

dobytí Mostu. Osudná
bitva se odehrála 5. srpna 1421 u vrchu Hněvín.
Pražané vedení knězem
Janem Želivským, obléhající mostecký hrad,
byli poraženi oddíly míšeňského markraběte
Bedřicha I. Bojovného,
zmocněnce Zikmunda
Lucemburského (Bedřich o rok dříve utržil od
Jana Žižky potupnou
porážku na Vítkově).
První porážku husitů ve
velké bitvě využili královští k obležení Bíliny a Žatce.
Alois Rula

Hrad Hněvín, detail rytiny,
Jan Willenberg (1602)

Duchcov a vypálili osecký klášter. Kosa
na kámen padla, když se rozhodli pro

Bitva husitů u Domažlic
aneb strach má velké oči (585 let)

foto © Wikimedia Commons

spíše pronásledovali vystrašené prchající protivníky do Bavor, sbírali jejich výzbroj a cennosti a při tom jich
(vzhledem k celkovému množství) ne
příliš mnoho zabili. Významný podíl
na jejich úspěchu má jejich vůdce
Prokop Holý, který dokázal zorganizovat a přesunout početné vojsko od
Berouna během dvou dnů a z pohledu vojenské taktiky mistrně využít
psychologické převahy. Vítězství mu
otevřelo cestu k diplomatickému řešení a v konečném důsledku přijetí
Basilejských kompaktát a uznání části husitských požadavků katolickou
církví.
– babok –

25. 7. 1471 (545 let)
Se silným ozbrojeným doprovodem (bylo v něm podle
dobových pramenů na 10 tisíc jezdců) se Vladislav II.
Jagellonský vydal přes Slezsko
a Kladsko (ve vstupu na Moravu
mu zabránili stoupenci Matyáše
Korvína) do Čech. Do Prahy
dorazil už 19. srpna. Válka mezi
ním a Matyášem se protáhla až
do roku 1478.
28. 7. 1976 (40 let)
Stala se nejtragičtější letecká
havárie ČSA, kdy letadlo Il-18
na lince Praha-Bratislava po
poruše dvou motorů a nedokončeném pokusu o přistání
spadlo do jezera v rekreačním
areálu Zlaté piesky u Bratislavy.
Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky, pouze 3 cestující
nehodu přežili.

Sportovní terminologií by se dalo říct, že křižáci „neuměli na
husity hrát“ a báli se už v šatně. Zářným příkladem je bitva
u Domažlic, ke které ze strachu a paniky prakticky ani nedošlo.
Ačkoliv koncentrace vojáků na
obou stranách byla největší ve vzájemné historii válek (cca 100 000 křižáků proti cca 40 000 husitů), přesto samotná čtvrtá křížová výprava
prakticky skončila dříve, než začala.
Důvodem byla nízká bojová morálka
křižáků, zmatek ve způsobu velení
a přesunu vojsk a následná panika
podpořená „z doslechu“ zpěvem husitského chorálu. Naopak kališníci se
nacházeli na vrcholu svého bojového umění, sebevědomí čerpali z minulých úspěšných bitev v Čechách
i zahraničí a táhli za jeden provaz ve
vedení i mezi prostými vojáky. Husité u Domažlic místo samotného boje

19. 7. 1921 (95 let)
Národní shromáždění přijalo zákon o podporách v nezaměstnanosti podle tzv. gentského
systému. Poskytování podpor
bylo přeneseno na odbory,
jimž stát dodatečně hradil část
nákladů. Vstoupil v platnost
1. dubna 1925. Nejvyšší státní
příspěvek byl stanoven v r. 1924
na 12 Kč denně.

Husité pronásledují Němce po bitvě u Domažlic,
původní reprodukce obrazu Věnceslava Černého

1471

1611

1646

(545 let)
Vladislav
Jagellonský
22. 8. 1471
korunovace
českým králem
(jako Vladislav II.),
období
dvojkrálovství

(405 let)
Rudolf II.
11. 8. 1611
byl donucen
podepsat
abdikační listinu

(370 let)
Ferdinand IV.
Habsburský
5. 8. 1646
korunovace
českým králem

30. 7. 1366 (650 let)
Císař Karel IV. založil Karlovu
kolej pro dvanáct magistrů
artistické fakulty a věnoval jí
knihovnu s téměř dvěma tisíci
svazky. Chtěl podpořit rozvoj
univerzity, který se po jejím
vzniku r. 1348 pomalu rozbíhal.
Univerzitní kolej stála zhruba
v místech dnešní Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí.
30. 7. 1971 (45 let)
Atlet, otužilec a bývalý boxer
František Venclovský přeplaval jako první Čech a druhý
suchozemec kanál La Manche
za dobu 15 hodin a 26 minut.
Podruhé jej překonal v roce
1975, první neúspěšný pokus
však absolvoval již v roce 1970.
Patřil k průkopníkům otužování
a zimního plavání v Čechách.
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Historia magistra vitae Charismatický humanista (470 let)

5. 8. (dle jiných 5. 3.) 1876
(140 let)
V Klenčí u Domažlic se narodil
český hudební skladatel, klavírista, sbormistr a etnograf
Jindřich Jindřich. Působil
buditelsky v chodských vesnicích, sbíral lidové písně, vydal
Chodský zpěvník a vybudoval
v Domažlicích Chodské muzeum. Jeho největším dílem je
26dílný etnografický sborník
Chodsko.
9. 8. 1791 (225 let)
Na žádost českých stavů nechal
Leopold II. převézt svatováclavskou korunu z císařské
pokladnice ve Vídni do Prahy,
kde zůstala uložena v klenotnici
nad svatováclavskou kaplí na
Pražském hradě. Je chráněna sedmi zámky, k nimž má
klíč sedm představitelů české
státnosti.
10. 8. 1361 (655 let)
Císař Karel IV. dal stavět tzv.
Hladovou zeď (nebo také
Zubatou či Chlebovou) na
petřínském vrchu v Praze
z důvodu zesílení městského
opevnění Pražského hradu
a Malé Strany. Na stavbě našla
obživu část městské chudiny
a podle pověstí byla právě pomoc chudým účelem budování
zdi. Hladomor však vypukl až
později.
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Po sňatku s Annou,
notových tisků, tiskl překladcerou knihtiskaře Melandy filozofických nebo věroučných spisů, jako Rukověť
tricha z Aventina, musel
univerzitu opustit, protože
a Samotné rozmlouvání
se v té době na profesory
duše od Aurelia Augustina
vztahovala povinnost celinebo O řízení a opatrovábátu. Začal pracovat jako
ní božském od hugenota
Jan Vilímek: Daniel Adam
tiskař v tchánově tiskárně
Jeana de l'Espine. Dále
z Veleslavína
vydával hlavně naučnou
a v roce 1586 ji zdědil a dále
vedl. Zasloužil se o vydání mnoha výliteraturu, slovníky, jazykové učebnice.
znamných českých děl, mimo jiné BibPodílel se na překladech, jazykových
le kralické, která vyšla v šesti svazcích,
úpravách, psal předmluvy. Sám napsal
a čeština, do které byla přeložena, se
relativně jediné původní dílo Kalendář
stala vzorem pro tehdejší literární jahistorický z roku 1578 s údaji z domácí
zyk. Svojí činností tak ovlivnil českou
i zahraniční historie. Spolupracoval na
literaturu a tzv. „veleslavínská čeština“
kolektivním díle Kroniky dvě o založese stala základem spisovného českého
ní České země, které upravil a napsal
jazyka. Byl také prvním vydavatelem
k němu předmluvu.

Poté co se stal Daniel Adam roku
1576 staroměstským měšťanem, získal
od panovníka erb s přídomkem z Veleslavína. Štípený štít červeně a modře
nesl stříbrného Pegasa, na přílbě s točenicí byla dvě orlí křídla v barvách štítu
a mezi nimi stála zlatá šestihrotá hvězda. Tajný stoupenec jednoty bratrské
nepodceňoval také praktickou stránku svého povolání, byl velmi dobrým
obchodníkem, vedle tiskárny vlastnil
v Praze dva domy a koupil několik pozemků s vinicemi kolem Prahy. Za svého
života se stal natolik uznávaným, že po
jeho smrti 18. října 1599 přes třicet humanistických básníků složilo elegie na
jeho počest.
Alice Braborcová

foto © Wikimedia Commons

1. 8. 1696 (320 let)
V Žamberku se narodil český
katolický kněz Prokop Diviš
(vlastním jménem Václav
Divíšek). Je znám především
jako přírodovědec, který postavil první uzemněný bleskosvod
(hromosvod) v Čechách, a autor
mnoha vědeckých pojednání a spisů. Zemřel v klášteře
v Louce 21. prosince 1765.

Nakladatel, spisovatel, historik, filozof, překladatel, lexikograf, bohemista a vysokoškolský
pedagog, to vše byl Daniel Adam z Veleslavína. Narodil se ve vážené měšťanské rodině v Praze
31. srpna 1546. Absolvoval studia na pražské univerzitě s titulem bakalář v roce 1568, o rok
později mu byl udělen titul Mistra a v letech 1569–1576 zde přednášel historii.

Protestantský bojovník Jan Jiří Krnovský (395 let)
Fiktivní hlášení nebo zpráva z počátku léta 1621 mohly z pohledu nastupujících Habsburků
vypadat třeba nějak takto: „Normalizace probíhá úspěšně, Morava ale zlobí.“
Letní úspěchy ale netrvají
dlouho a s podzimem přichází
postupně obrat, jehož strůjcem
je mimo jiné vycházející hvězda
nové doby – Albrecht z Valdštejna. V bitvě o Olomouc (12. 11.
1621) Albrecht vítězí a po následné zradě Bethlena jsou zlomeny poslední protihabsburské pokusy na Moravě, která se
v průběhu roku 1622 dle jejich
pohledu stává „čistou“.
Významný moravský vladař Jan Jiří Krnovský, stoupenec kalvinismu (protestantská
možnost kritiky a svržení panovníka), přichází následně
o svůj majetek a umírá jako
bezzemek v roce 1624 v Levoči.
– babok –

Porážkou českých stavů na
Bílé hoře na podzim roku 1620
a hrůznou demonstrací síly
v podobě veřejné popravy na
Staroměstském náměstí v červnu 1621 přinášejí Habsburkové
do Čech zcela nové pořádky.
Na Moravě se ale prakticky
tři týdny po zmíněné exekuci
Jan Jiří Krnovský, stoupenec
„zimního krále“ Fridricha Falckého a významný představitel
protestantského odboje, staví 13. července 1621 do čela
vojska, které s pomocí přítele
Ladislava Velena ze Žerotína,
hraběte Thurna a uherského
vévody Gábora Bethlena postupně ovládá Opavu, Nový
Jičín a celou východní Moravu.

1756

1806

1851

(260 let)
Fridrich II.
Veliký
29. 8. 1756
vpád do
Saska, počátek
sedmileté války

(210 let)
zánik Svaté říše
římské
6. 8. 1806
František II.
se vzdal titulu
římského císaře

(165 let)
Alois Jirásek
* 23. 8. 1851
† 12. 3. 1930
český prozaik,
dramatik a autor
historických
románů

foto © Wikimedia Commons

srpen 856 (1160 let)
Ludvík II. Němec táhl proti
srbským Slovanům do Polabí;
při zpáteční cestě se vracel
(pravděpodobně) přes severozápadní Čechy, kde přinutil
některé české vévody k uznání
franské svrchovanosti. Moravu
se mu nepodařilo přes četné
expanze podřídit natrvalo.
Roku 876 uzavřel s knížetem
Svatoplukem mír.

KAM to vidí

Sbohem, míle, věrtele a lokte… (145 let)

Historia magistra vitae

foto © Wikimedia Commons

Měření je činnost stará jak lidstvo samo. Už v nejstarších dějinách měli lidé potřebu měřit, vážit
a porovnávat. A aby to bylo možné, bylo nutné zvolit vhodné jednotky. V průběhu historie jich
bylo používáno mnoho. Avšak jejich definice byly nedokonalé a nejednotné. Některé státy, města
i významná tržiště dokonce používaly své míry.
Snahy o sjednocování měrných
soustav v Evropě se začaly projevovat
od 18. století. Přispěl k tomu rozvoj
techniky, vznik mnoha vědních oborů
a rozšíření mezinárodního obchodu
a výroby. Na území habsburské monarchie byl několikrát učiněn pokus
o sjednocení vah a měr. Nikdy však
k němu úplně nedošlo. Marie Terezie
vydala nařízení a od roku 1764 platila
tzv. tereziánská (vídeňská) soustava
měr a vah. Nejznámější délkové míry té
doby byly palec, dlaň, stopa, sáh nebo
loket. Jako první nařídila sjednocení
měrných soustav revoluční Francie.
V Paříži byla v roce 1875 podepsána
první Mezinárodní konvence o metrickém systému, kterou podepsalo

i Rakousko-Uhersko. Metrický systém
je založen na dvou pilířích – na pojmu
metr a na dekadickém (desítkovém)
počítání jeho násobků a dílů. V roce
1871 byl zákonem ze dne 23. července ve všech zemích Předlitavska, tedy
i na území Čech, Moravy a Slezska, zaveden jednotný metrický systém. Zákon byl novelizován v roce 1876, 1884

a 1893 a platil až do roku 1962. Zákon
stanovoval materiály na zhotovení
měrných nádob, jejich rozměry a tvary, způsob cejchování atd. Ve veřejném
životě nová metrická soustava začala
platit 1. ledna 1876, tedy ve stejný den,
odkdy vstoupila v platnost i metrická
konvence.
Marie Kulinkovská

Mocnáři se domluvili (140 let)

foto © Wikimedia Commons, autor VitVit

Letos v červenci uběhne již 140 let od setkání ruského cara Alexandra II. s císařem Františkem
Josefem I., ke kterému došlo 8. července 1876 na zámku v Zákupech (u České Lípy). Vznikla tak
smlouva, která obsahovala společné chování smluvních stran v tehdy probíhající balkánské krizi.

Renesanční zámek Zákupy z 16. století

Na konci 19. století sílily rozpory na evropském kontinentě
a většina evropských velmocí se
připravovala na válku. V letech
1875–1876 proběhlo povstání
Bosny proti Turkům, které se šířilo
i do dalších zemí. Přestože se Turci Slovanům mstili a chtěli je potlačit, na pomoc jim přišlo Rusko
a v průsmyku Šipka (v Bulharsku)
se odehrávala rozhodující bitva,
v níž Rusko osvobodilo téměř celý
Balkán.
„Zákupská jednání“ otevírala
habsburské monarchii cestu ke
značné části Bosny a Hercegoviny
a nakonec vedla k podpisu vojenské konvence s Ruskem (leden,
březen 1877). Na tomto setkání

byly dohodnuty základní směry společného postupu v balkánské otázce.
Ruský car se v Zákupech s rakouským
císařem především domluvil na neutralitě Rakouska-Uherska v připravované válce s Tureckem. Obě velmoci měly
víc než dobré vztahy, protože již od
roku 1873 byly společně v alianci s Německým císařstvím díky tzv. Spolku tří
císařů. Zákupské schůzky se účastnili
i velvyslanci obou mocností.
Dohoda obsahovala také postup
v případě vítězství Turecka v srbsko-turecké válce. Rakousko tak získalo
právo na okupaci většiny Bosny a Hercegoviny a Rusko si mohlo po válce
anektovat jižní Besarábii a zakavkazské území.
Drahomíra Samková

1856

1921

1991

(160 let)
Nikola Tesla
* 10. 7. 1856
† 7. 1. 1943
americký
vynálezce
systémů
využívajících
střídavý proud

(95 let)
Zorka Janů
* 9. 7. 1921
† 24. 3. 1946
česká divadelní
a filmová
herečka, sestra
Lídy Baarové

(25 let)
vznik Policie ČR
15. 7. 1991
Česká národní
rada schválila
zákonem
č. 283/1991 Sb.

12. 8. 1881 (135 let)
Vypukl rozsáhlý požár
v budově již dostavěného
Národního divadla v Praze
(architektem byl J. Zítek). V průběhu několika hodin byla budova téměř zničena. Katastrofa
vyvolala celonárodní sbírku
(Národ sobě), která během
krátké doby vynesla přes milion
zlatých. Opravy a dostavby se
ujal architekt Josef Schulz.
13.–18. 8. 1501 (515 let)
Po nepřetržitém pětidenním dešti zatopila povodeň
Staroměstské náměstí v Praze
až k Dlouhé ulici, zaplaveno
bylo celé Podskalí a voda sahala
asi 120 cm nad Bradáče, podemlela dům pod Vyšehradem
a mlýn na Malé Straně.
Poškozen byl Karlův most, jehož
oprava trvala až do 22. 6. 1503.
23. 8. 1866 (150 let)
V salonku pražského hotelu
U Modré hvězdy byla podepsána mírová smlouva mezi
Pruskem a Rakouskem (ratifikována byla 30. 8.). Rakousko
vyslovilo souhlas s rozpuštěním
Německého spolku a zavázalo
se nevměšovat se do dalšího
uspořádání Německa. Do konce
září 1866 opustila pruská vojska
habsburskou monarchii.
27. 8. 1301 (715 let)
Ve Stoličném Bělehradě byl
dvanáctiletý Václav III. korunován uherským králem. V hierarchii uherských králů získal jméno Ladislav V. Svatoštěpánskou
korunu obdržel po mnoha
jednáních především díky
snaze jeho otce Václava II., který
nakonec uplatil uherské pány
kutnohorským stříbrem.
29. 8. 1526 (490 let)
V bitvě u Moháče porazilo
osmanské vojsko v čele se
sultánem Sulejmanem I. vojsko
Ludvíka Jagellonského, jenž
v bitvě přišel o život. Výsledek
střetnutí předznamenal tureckou expanzi do Uher a smrtí
jagellonského krále se uvolnila
cesta k českému a uherskému
trůnu, čehož využili rakouští
Habsburkové.
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„Heroina“ Národního divadla (105 let)

První tramvaj
na elektřinu (125 let)

foto © www.praguecityline.cz; archiv DP Pavel Fojtík

Letenská pláň byla 18. července 1891
svědkem zahájení provozu první
elektrické tramvaje nejen v Praze, ale
i v celých Čechách. Za osm krejcarů
vás svezla na trati mezi Letenským
zámečkem a Královskou oborou
v Bubenči.
Elektrická dráha na Letné byla vlastně soukromým podnikem vynálezce a technika Františka Křižíka a postavena byla hlavně k propagačním účelům u příležitosti Jubilejní zemské výstavy v Praze.
Provozována byla sezónně až do roku 1900, definitivně zrušena byla pak o dva roky později. Trať vedla Oveneckou ulicí od horní stanice letenské lanové dráhy u Letenského zámečku k hornímu vchodu
Královské obory. Roku 1893 byla prodloužena až
k Místodržitelskému letohrádku ve Stromovce na
celkovou délku 1,4 km. Souprava obsahovala dva
otevřené vozy, k nimž pak přibyly i dva uzavřené.
Jeden z otevřených vozů vyrobila norimberská firma Schuckert, druhý pak firma Ringhoffer. Elektromotor, na jehož výrobě se podílel sám Křižík, měl
výkon osm koňských sil. Jeden z vozů je možno
si prohlédnout v Muzeu MHD ve Střešovicích. Jízda trvala necelých pět minut a nejvyšší povolená
rychlost byla 10 km/h. Křižík se při konstruování
inspiroval elektrickou dráhou firmy Siemens & Halske, která byla k vidění na průmyslové výstavě
v Berlíně roku 1879. Původně chtěl trať stavět směrem od holešovického přístavu a ostrova Štvanice,
ale nakonec navázal na stavbu městské lanovky.
Nejstarším dochovaným dokumentem o trati je
Křižíkova žádost Radě královského města z 6. března 1890 o udělení souhlasu ke stavbě, která byla
schválena již 20. března 1890.
Alice Braborcová

František Křižík (1899), první zkoušky na trati Nusle – Modřany
– Zbraslav – Měchenice
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Do myslí všech se zapsala nezapomenutelnou
rolí rázné vdovy v pohádce Bořivoje Zemana Byl
jednou jeden král, kde byla partnerkou Jana Wericha
a Vlasty Buriana.
Jejím manželem byl světově
uznávaný operní pěvec Eduard
Haken. Její životní pouť skončila
19. února 2000 v Praze. Spolu se
svým manželem je pochována na
Vyšehradském hřbitově.
Jak na svou maminku vzpomíná její dcera PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová?
„V mé mysli zůstává skvělá
žena, matka a manželka. Jsem
vděčná osudu, že jsem se mohla
mamince narodit. Vnímala okolní
svět se všemi podněty, které jí život
přinesl. Dokázala je zúročit a předávat dál divákům a posluchačům
ve svěřených postavách. Svou životní cestu brala jako poslání.“
-mak-

Jako kotě si příst (75 let)
V červenci si připomínáme narození českého herce, komika, zpěváka, textaře, ale
také divadelního autora a instrumentalisty, který spolu s Miloslavem Šimkem tvořil
známou dvojici komiků. Řeč není o nikom jiném než o Jiřím Grossmannovi, který
se narodil 20. července 1941 v Praze.
Po maturitě se věnoval studiu na Fakultě stavební ČVUT, ale
bylo to spíše na přání rodičů, proto pak studium předčasně ukončil. Pracoval jako dělník v Tesle
Karlín, ale také jako reklamní
textař u Poštovní novinové služby. Po večerech hrával v klubu
Olympik ve Spálené ulici v Praze,
kde se seznámil s Miloslavem
Šimkem, který klub založil. V této
době začaly vznikat jejich první
společné povídky a divadelní
hry. Jejich první hra se jmenovala
„V tomhle teta nehraje“.
V roce 1963 oba narukovali
na vojnu. Také v této době mohli společně tvořit. Jejich radost
však netrvala dlouho, protože
vojenský lékař u Jiřího zjistil vážné onemocnění. Po léčení ve vojenské nemocnici
se Jiří Grossmann již k útvaru nevrátil a byl propuštěn do civilu. Stal se jedním ze zakládajících

členů skupiny Country beat Jiřího Brabce, pro kterou napsal
spoustu písňových textů a některé také sám zpíval.
V roce 1967 dostali Šimek
s Grossmannem nabídku od Jiřího Suchého k účinkování v divadle Semafor, kam nastoupili
v roce 1968. Zde vznikaly známé
Návštěvní dny.
V roce 1969 se Jiřího nemoc
opět ozvala. Návštěvy v nemocnici byly stále častější a pobyty v ní delší. 5. prosince 1971
Jiří Grossmann v nemocnici na
Karlově náměstí umírá ve věku
pouhých třiceti let, na tehdy neléčitelnou Hodgkinovu chorobu.
Divadelní a písňová tvorba tak
v Jiřím Grossmannovi ztratila
výrazného autora. Pochován je na Vinohradském
hřbitově v Praze.
Lucie Sládková

foto © www.nwf.cz

Křižíkova tramvaj na Letné

Narodila se 11. července 1911 do rodiny lékaře,
znalce umění, filozofie a milovníka divadelní kultury ve Slezském kraji v Horní Suché u Karviné. V roce
1931 absolvovala pražskou konzervatoř, krátce hrála v Plzni a poté přijala nabídku
režiséra Jana Bora do pražského
Divadla na Vinohradech. V sezoně
1939–1940 se stala členkou činohry Národního divadla.
Svou první velkou filmovou
roli vytvořila u Josefa Rovenského v přepisu Koptova románu Hlídač č. 47. Ve 40. letech se
stala filmovou hvězdou. V diváckých anketách se umisťovala na
předních místech spolu s Jiřinou
Štěpničkovou, Natašou Gollovou,
Lídou Baarovou, Adinou Mandlovou, Hanou Vítovou a dalšími. Jejím velkým filmovým úspěchem
se stala titulní role v historickém
dramatu Otakara Vávry Rozina
sebranec.

foto © archiv M. Ulrichové-Hakenové

Letos v červenci si připomínáme 105 let od narození herečky Marie Glázrové. Na
jevišti naší první scény, kde působila pět desetiletí, před kamerami, rozhlasovým
mikrofonem i na koncertních pódiích odehrála stovky rolí, kterým pokaždé
propůjčila svůj melodický hlas.

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 je
zaměřena letošní hlavní sezonní výstava.
Ve spolupráci s předními odborníky na barokní
architekturu i s památkáři je prezentován „příběh
průčelí“ v průběhu 17. a 18. století. Pozornost je
zaměřena také na sochařskou výzdobu průčelí, která je od počátku velmi problematická. Díky

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

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 vystavního projektu je veřejnosti představen
soubor originálních torz soch andílků z loretánské
balustrády. Vystavena je také řada dobových vedut
Loretánského náměstí, návrhové kresby sochařské
výzdoby i rukopisy slavných architektů. Tři nové architektonické modely zachycují 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 je k dispozici
haptický model současné podoby Lorety, který si
užívají také nejmenší návštěvníci.
Výstava je pro veřejnost otevřena od 15. 6.
2016 do 31. 1. 2017.

2

www.loreta.cz

Do otevření tunelového komplexu
Blanka v Praze byl nejdelším silničním
tunelem u nás:
a) Komořanský tunel
b) tunel Panenská
c) Strahovský tunel

?

?

?

?

Důmyslně řešená numerická klávesnice

Mechanismus
pracující jak
sovětské hodinky
Námětem pro tento článek se mi stal
komediálně laděný krimifilm „Poklad
byzantského kupce“ (1966) režiséra
Ivo Nováka, v hlavní roli s Jiřím Valou
coby kapitánem Exnerem. V jednom
ze záběrů se totiž objevil počítací
stroj URAL 2, který zakrýval celou
stěnu místnosti. Ze zvědavosti jsem
si tedy vyhledal na internetu, o co šlo,
a nestačil žasnout.
O URALu 2 uvádí zdroj Necyklopedie neuvěřitelné věci. Jedná se prý o sovětský univerzální samočinný číslicový počítač, který byl pro velkou výpočetní kapacitu využíván převážně v meteorologii
a ve vojenských simulacích. URAL 2 vyráběly Závody
těžkého strojírenství v Prdelsku v letech 1886–1960.
Název města mě zaujal neméně a na Necyklopedii
jsem našel, že se jedná o rusky Прделск, oblastní
město v Šavlodarském kraji. Žije tu asi 20 000 obyvatel, má vlastní kulturák, náměstí se sochou Lenina
a rozpadlou továrnu na výrobu traktorů. Svůj název město získalo roku 1919, kdy jej velmi pravdivě
pojmenovali projíždějící českoslovenští legionáři.
URAL 2 se měl původně vyrábět pod jménem Petr
Veliký 2 (do roku 1917), poté jako Stalin 2 a od roku
1956 pod jménem Ural 2. Původně byl poháněn pěti
dieselovými motory, každý o výkonu 1 500 koňských
sil. Později byl pohon přebudován na jeden jaderný
reaktor typu Černobyl.
Neuvěřitelné, že? Pravdou je, že Necyklopedie
není zase až tak důvěryhodný zdroj, spíše úsměvně
recesistický. Na obranu URALu 2 je nutno dodat,
že jich bylo vyrobeno asi 200, což bylo v kontextu
doby hodně, a zda pracovaly jako sovětské hodinky,
stejně rychle, že zvládly hodinu za 45 minut, to by
nám řekli už jen pamětníci.
-lgs-

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

Mechanismus pracující jak sovětské hodinky
(největší a nejrychlejší)

foto a text © http://necyklopedie.wikia.com
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Ukázka jedné z pěti AV SLABERAKLAT

Zruč nad Sázavou
Chcete vyrazit na výlet za zábavou,
kulturou i poznáním? Přijeďte do Zruče
nad Sázavou, ráje pro děti i dospělé.

Bohemia Centralis, s. p. o.
– český středozápad
Cílem sdružení měst a obcí Bohemia Centralis je již od roku 1997 trvale udržitelné
využívání přírodního a kulturního dědictví regionu, podpora příznivých forem
cestovního ruchu, usměrňování cestovního ruchu prostřednictvím územních
plánů, rozvoj veřejných informačních služeb v regionu či ochrana a zlepšování
stavu přírodního a kulturního dědictví.

Zruč nad Sázavou je malebné město, kterému
dominuje zrekonstruovaný zámek, ležící na skále
nad řekou Sázavou, který si můžete prohlédnout
v jednom ze dvou prohlídkových okruhů. Děti potěšíte návštěvou Zábavné stezky rytíře Miloty
Kolowrata, kde si v zámeckém příkopu vyzkouší, zda by se staly platnými členy rytířské družiny
při střílení z luku, šplhu na totem, hodu sekyrkou
nebo např. lovu ryb. Holčičky nadchne návštěva
Království panenek s 6 tisíci exponáty z celého
světa. Zábavně naučnou stezkou zámeckým
parkem, kde děti potrápí své mozkovny, dojdete k nově zpřístupněné Kolowratské věži. Každé
patro věže je interaktivní a ve výšce 20 metrů je
překrásný výhled na celý zámecký areál a také na
unikátní Vodácké muzeum stojící v nedalekém
Zručském dvoře. Zde si můžete prohlédnout historické, ale i nejmodernější lodě a kajaky. Dětem se
zalíbí mluvící figurína a na modelu řeky si vyzkouší
sjetí lodičky na bezpečném a nebezpečném jezu.
Do kalendáře si zapište datum 6. srpna 2016, kdy
v areálu zámku proběhnou Historické slavnosti
s kejklíři, hudbou, divadelními scénkami a tradičním jarmarkem. Těšíme se na vás.
Infocentrum Zruč nad Sázavou
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
tel.: +420 327 531 329
e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz
www.mesto-zruc.cz/turista-1/
Vodácké muzeum

Velmi důležitá je také komunikace a spolupráce
mezi městy, obcemi a dalšími členy sdružení. Dále
pak i zlepšování povědomí a vztahu obyvatel ke
kulturním a přírodním hodnotám, informační propojení regionu do struktur EU. V současné době je
rozsah působnosti dán pomyslnou hranicí okresů
Kladno, Rakovník, Beroun, města Slaný a obce Tetín,
které považujeme za český středozápad – území
králů a prezidentů. Nachází se zde dvě chráněné
krajinné oblasti, množství přírodních rezervací, řada
středověkých hradů, zámků, historických památek

Více na www.bohemia-centralis.cz

Kladenský FOOD festival
Začátkem srpna, přesněji šestého, proběhne v zahradě Kladenského zámku
FOOD festival, který pořádá Statutární město Kladno.
V den festivalu se brzy po
poledni pro milovníky dobrého
jídla, pití a zábavy otevřou brány zámecké zahrady, kde kromě
ochutnávky specialit vybraných
lokálních restaurací čeká návštěvníky také degustace vína a piva.
Kladenskou letní party s ochutnávkou všeho dobrého okoření
Emanuele Ridi, kuchař původem
z italského ostrova Elba, který
návštěvníkům poodhalí něco ze
svého kuchařského umění. Vařit
zajímavá jídla vás naučí v odpoledním a podvečerním vstupu. Na
pódiu se bude střídat s Ondřejem
Rumlem a místní kapelou Rock
and Roll Band Fido.
Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno
tel.: +420 312 604 111
fax: +420 312 240 540
e-mail: magistrat@mestokladno.cz
www.mestokladno.cz
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i rozsáhlé lesy poskytující možnost poznání přírody
i historie, sportovního vyžití a rekreace. V neposlední
řadě je pro návštěvníky připravena zajímavá cestovatelská hra SLABERAKLAT, která provází místními
zajímavostmi formou nezáludných dotazů z jednotlivých členských měst. Odměnou je pak série pěti
absolventských vizitek, kterými si návštěvník rozšíří
svou sbírku vykoupenou poznáváním Česka.
Těšíme se na shledanou!

S OCHUTNÁVKOU VŠEHO DOBRÉHO

EMANUEL RIDI / ONDREJ RUML

06/08
2016

www.mestokladno.cz
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Blaníku, tak jak je to?
Kdo by neznal bájemi opředenou horu uprostřed Blanické pahorkatiny. První větší
pozornosti se Blaníku dostalo v 15. století, kdy si horu zvolili husité za významné
náboženské a zvláště kultovní místo. Opravdovou slávu mu ale přinesl až Alois
Jirásek, který do nitra hory situoval pověst o spícím vojsku.
vydat a přijít celé záhadě na kloub. Po zdejší naučné stezce dojdete k rozhledně, která vám po jejím
zdolání dopřeje potřebný nadhled.
Josef Grof

K poutnictví patří především cesty a v období baroka se počet poutních cest vysoce navýšil.
K cestám pak byly postupně do krajiny začleňovány kříže, kapličky nebo také boží muka. Poutní
cesta z Prahy do Hájku si nese významné prvenství,
její kaple byly a dosud jsou největšími výklenkovými kaplemi, které kdy poutní cestu lemovaly. Postavení dvaceti těchto kaplí na hájecké cestě bylo
schváleno a posvěceno pražskou arcibiskupskou
konzistoří.
Nově bylo nyní na celé, skoro osmnáct kilometrů dlouhé trase umístěno devět informačních
tabulí s mapou poutní cesty a stručným popisem
její historie.
Lucien

Mělnické
kulturní léto
2016

KONCERTY NA NÁMĚSTÍ MÍRU
Poletíme? – 20.7. | Doctor PP – 27.7. | Mezcla
Orquesta – 10.8. | začátky ve 20.00
EKOMPILACE – TATA BOJS + Zrní – 26.8.

DIVADLO POD ŠIRÝM NEBEM
Commedia dell´arte aneb Konec šejků
v Čechách | 12.7. | 19.30 | Radniční dvůr
Divadlo Víti Marčíka: Sněhurka
a sedm trpaslíků | 26.7. | 16.00 | sady u MKD*
Bratři v tricku: Plovárna | 17.8. | 19.30 |
sady u MKD*

FILMY
LETNÍ KINO AUŠPERK – 14.7. | 21.7. | 28.7. |
11.8. | 25.8. | 1.9. – začátky po setmění
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ – náměstí
Míru – 19.8. | 20.8. | 21.8.
FILM mekuc – MKD* – 4.8. | 16.00 | Chlapec
a svět | 20.00 | Amy

AKCE SPOJENÉ S VÍNEM
Mělnický košt – 13.8.
Mělnické vinobraní – 16.–18.9.
A mnoho dalších akcí... Mělník Vás bude bavit!
Kompletní program na www.mekul.cz
TIC Mělník: denně 9–17, tel. 315 627 503
* Masarykův kulturní dům

mekul.cz
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Sv. Václav v čele blanických rytířů

Podle pověsti má zdejší armáda přispěchat
českému lidu na pomoc, až bude ohrožen nepřáteli nejvíce. Zajímavé na celém příběhu ale je, že
se v minulosti našla také celá řada očitých svědků,
kterým se tu na mou duši zjevovali obrnění muži.
Inu, to se dá i vysvětlit, zvláště pokud se onen očitý
svědek nad ránem vracel třeba z nedaleké hospůdky. Ale jak si vysvětlit svědectví, která se zmiňují
o blanickém časoprostorovém tunelu do jiných
světů. Ne že bychom nebyli odborníky na tunely,
ty nám jdou zvlášť dobře, ale nikdy se zatím nejednalo o tunel do paralelního světa. Dobrou zprávou
je, že o prázdninách budete mít dost času se sem

Rozhledna na Velkém Blaníku

foto © Wikimedia Commons; livefoto.cz

foto © Hornické muzeum Příbram

Barokní poutní cesta

KAM na výlet

ocelovém schodišti čítajícím 102 schodů, nebo po
dřevěném schodišti o 128 schodech.
Jindrova naučná stezka vás provede romantickým Jindřišským údolím podél Hamerského
potoka. Stezka vede po červené turistické značce
mezi Jindřichovým Hradcem a Malým Ratmírovem.
Více se dozvíte z informačních panelů na naučné
stezce, děti potěší na každém zastavení hravé úkoly žabáka Jindry. Procházku lze spojit s další místní
atrakcí – Jindřichohradeckou úzkokolejkou. Ta
více než století neodmyslitelně patří ke koloritu
Jindřichohradecka. Dvě tratě lokálky s rozchodem
kolejí pouhých 760 mm nabízí nevšední zážitky pro
každého. Severní trať do Obrataně nabízí spoustu
půvabných výhledů do krajiny lesů a slunných strání. Cílovou stanicí jihočeské trati, která vás provede
romantickou a zároveň drsnou krajinou přírodního
parku Česká Kanada, je pak Nová Bystřice.
V parných letních dnech vám jistě přijde vhod

Jindřichův Hradec zve
na aktivní dovolenou
Jak nejlépe poznat město Jindřichův Hradec než s novým interaktivním
průvodcem Poznej Hradec, který pro vás i letos město připravilo. Tištěnou verzi
průvodce si můžete vyzvednout v informačním středisku, které je zároveň
výchozím i cílovým bodem celé trasy. Vlastníci chytrých telefonů mohou využít
mobilní verzi průvodce. Trasa je inspirována kalendářem města na rok 2016
a knihou s názvem Genius loci.
Můžete tak během ní kromě 6 hlavních bodů
obdivovat krásy historického města a jeho genius
loci. Po zvládnutí celé trasy se prokážete výslednou
tajenkovou větou v informačním středisku a obdržíte věcné odměny. Tajenkový lístek je zároveň slosovatelný o hodnotné ceny.
Přímo v centru města si můžete zpestřit váš
volný čas zajímavou a moderní hrou discgolf, která
je určena pro všechny věkové kategorie, a nabízí

tak zajímavé zpestření volného času. Disky pro hru
jsou v prodeji a k zapůjčení v informačním středisku.
Příznivci pěší turistiky si mohou udělat procházku na rozhlednu Rýdův kopec, která se nachází za
obcí Děbolín, cca 5 km od Jindřichova Hradce. Rozhledna o celkové výšce 33 m stojí v nadmořské výšce 551,5 m n. m. a je dominantou širokého okolí.
Vyhlídková terasa je umístěna ve výšce 24 m a návštěvníci na ni mohou vystoupat buď po točitém

osvěžení v jindřichohradeckém venkovním aquaparku, celoročně pak v krytém plaveckém bazénu.
K areálu náleží také hřiště pro plážový volejbal,
dětské hřiště a velká louka s výhledem na rybník
Vajgar a starobylou část města.
Krásy Jindřichohradecka a České Kanady lze
obdivovat i z cyklistického sedla, jelikož oblast je
protkaná cyklotrasami různých obtížností. Stačí si
vybrat. Každý si přijde na své.
www.infocentrum.jh.cz
www.jh.cz
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Vimperk – město, které okouzlí atmosférou
Šumavské město v údolí řeky Volyňky je známé bohatstvím kulturních památek,
jejichž dominantou je zámek. Kromě zámku u nás můžete navštívit také
Minimuzeum Zlaté stezky nebo Městskou zvonici s výhledem do širokého okolí.
uděláte v letních měsících čas a přesvědčíte se, že
jeden den u nás opravdu nestačí.

Závěr léta – Staročeská
konopická v Hoslovicích
Konopická je lidová veselice, při které se oslavoval
konec sklizně lnu a textilního konopí. Je to bujará
oslava, při níž ženy pijí pivo, zpívají, tančí a pořádají
fiktivní svatbu Konopičáka a Konopičky. Konopička
není moc hezká, Konopičák není bohatý, přesto
Kecal, stejně jako v prodané nevěstě, představuje
pár jako zcela dokonalý, ideální a je třeba udělat
veselku. Konopická bude vypravena jako velké venkovní divadlo, při kterém se celý akt odehraje. Bude
veselo, dost piva, hodně speciálních koláčů! Pravá
jihočeská začíná ve vodním mlýně v Hoslovicích
dne 3. 9. 2016 od 13.00.
Sledujte www.muzeum-st.cz.

Díky své poloze je město ideálním výchozím
bodem pro turisty i cyklisty. Neméně významnou je také naše nabídka kulturních, sportovních
a společenských akcí. Věříme, že si na naše město

Když se daří houbaři
Šumava – 18. 6. 2016
Doba je uspěchaná, nic nového, jen
mi vrtá hlavou, zdali podléhá shonu
také příroda. V posledních letech jsme
totiž svědky jevu, kdy jen s obtížemi
rozpoznáme končící zimu od léta.
Tradičně to lze svádět na pochybení
vládce, rozumějme vládce hor, tůní, lesa
a tak. Ale co tam, kde žádného vládce
nemají.

Bezvládí panuje také na Šumavě, navzdory
pokusům z posledních let sem instalovat alespoň
nějakého vládce. Možná i proto tu běh věcí má
svůj osobitý ráz a jen málo kohokoli překvapí, že
v polovině června tu můžete nasbírat za hodinu
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Turistické informační středisko
nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.vimperk.cz

koš hřibů. Abych byl přesný, koš hřibů kovářů, jinak
lidově modráků. Dobrá zpráva pro houbaře, kteří
mi letos ale tak trochu připomínají cestáře, které
zaskočila zima.
-lgs-

foto © Martin Kalous

Prázdninové pozvání
červenec–srpen | Vimperský kašpárek – každou
neděli nová pohádka pro děti
25.–29. 7. | 16. ročník setkání dřevosochařů – jedinečná šance být přitom, když vzniká dílo (Městský park)
6. 8. | Bitva na Winterbergu – 6. ročník válečného
klání
27. 8. | Městská zámecká slavnost – tradiční řemeslné trhy s bohatým doprovodným programem
(Státní zámek)
10.–11. 9. | Dny evropského dědictví (EHD) – navštivte běžně nepřístupné památky
20.–23. 9. | NaturVision – 15. ročník filmového
festivalu o zvířatech a přírodě (MěKS Vimperk)

KAM na výlet

ČESKÉ BUDĚJOVICE – každý den
Metropoli jižních Čech oživí už devátým rokem unikátní výstava soch v exteriéru
pod názvem UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2016. Svá díla v rámci této výstavy prezentují
sochaři z Čech a Slovenska. I tento rok jde především o přehlídku soch a instalací,
které kladou důraz na vizuální vnímání a tradiční práci s materiálem.
nejen místním divákům přes tři desítky sochařů
z Čech i zahraničí, má stále co nabídnout a do Českých Budějovic patří.
Další akce v rámci festivalu LÉTO VE MĚSTĚ 2016
1.–6. 7. Múzy na vodě – vícežánrový hudební festival na slepém rameni Vltavy (soutok Vltavy a Malše)
červenec–srpen Radniční léto – koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé
(nádvoří radnice)

Jednotlivé instalace zasazené do kontextů ulic,
náměstí i zákoutí mají rozptýlit mysl diváků a procházejících a vybídnout je k zastavení, zamyšlení
nebo je jenom pobavit. Cílem expozice je přinést
městu novou energii a přitáhnout pozornost obyvatel i návštěvníků. Mezi nejmonumentálnější
objekty budou patřit ocelové sochy slovenského
umělce Richarda Ketka inspirované ženským tělem. Organizátoři výstavy pevně věří, že ojedinělá výstava, která za 9 let své existence představila

18.– 4. 7. Eurogym 2016 – největší evropský mládežnický festival v gymnastice (Výstaviště České
Budějovice)
26. 7. – 30. 8. Hudební večery na náměstí – kapely různých žánrů se představí jedenáct večerů
(náměstí Přemysla Otakara II.)
5.–6. 8. Jihočeský jazzový festival – hvězdy jazzu
pod letní oblohou (Piaristické náměstí)
26.–27. 8. Město lidem / lidé městu – kulturní
a společenská setkání v exteriéru města (historické
centrum města)
25.–30. 8. Země živitelka – tradiční výstava věnovaná nejen zemědělství (Výstaviště České Budějovice)
26. 8. – 15. 9. Hudební slavnosti Emy Destinnové – festival vážné hudby k poctě slavné operní
pěvkyně
9. 9. Vltava žije – audiovizuální show na Vltavě
Turistické informační centrum
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
tel.: +420 386 801 413
tel./fax: +420 386 801 414
e-mail: info@c-budejovice.cz
www.inbudejovice.cz
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Když malí nevědí, velcí poradí…

Nepomuk – Pod Zelenou Horou

1. Který významný světec se v Nepomuku
narodil?
a) sv. Jan Nepomucký
b) sv. Justin
c) sv. Jan Křtitel
2. Který slavný film z vojenského prostředí
se natáčel na zámku Zelená Hora u Nepomuka?
a) Copak je to za vojáka
b) Černí baroni
c) Dva muži hlásí příchod
3. Kdo byl Augustin Němejc?
a) básník
b) sochař
c) malíř

V malebné krajině jihozápadních Čech, 35 km jihovýchodně od Plzně, leží
pod Zelenou Horou město Nepomuk. Narodil se tu významný český světec
sv. Jan Nepomucký, patron země české, ale i ochránce proti povodni a vodnímu
nebezpečí, zároveň patron duchovních, loďařů, vorařů, vodáků, mlynářů a mostů.
Jeho sochy jsou typické svatozáří s pěti hvězdami a najdeme je po celém světě,
hlavně na mostech.

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze
nebo poštou na adrese. Deset autorů
správných odpovědí obdrží ceny věnované
městem Nepomuk.

V Nepomuku na místě jeho rodného domu
dnes stojí barokní chrám sv. Jana Nepomuckého.
V budově arciděkanství je od loňského roku možné
navštívit Svatojánské muzeum, kde se dozvíte vše
o Janově životě a kultu. Kromě toho zde můžete
zhlédnout sbírku starých hudebních nástrojů.
Na náměstí v budově bývalé piaristické koleje
sídlí Městské muzeum a Galerie Nepomuk. Můžete si vybrat, zda chcete vidět trosky amerického
válečného bombardéru B-24 Liberator, model původní podoby cisterciáckého kláštera, měšťanskou
jizbu, selskou místnost nebo pohádkové loutky ze
soukromé sbírky. V letošním roce zde byla nově
otevřena expozice Zelená Hora, která připomíná
na velkoformátových fotografiích někdejší podobu zámeckých interiérů. V sousedství muzea se
nachází rodný dům Augustina Němejce, slavného
regionálního malíře a autora opony plzeňského divadla J. K. Tyla. Prohlídky galerie mistrových obrazů
zajišťuje městské muzeum.
Nedaleko náměstí na Zelenohorské poště v Expozici veteránů si můžete prohlédnout soukromou
sbírku prvorepublikových a poválečných motocyklů, automobilů, jízdní kol a dalších historických
strojů.
S místní historií a přírodou se můžete seznámit na naučné stezce Pod Zelenou Horou. Trasa je
dlouhá 4,5 km a dá se projet na kole i s kočárkem.
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Cesta vede částečně lesem, což oceníte zejména
v parném létě. Zastávku si můžete udělat v Klášteře na dětském hřišti nebo u rybníka. Dětská hřiště
najdete také v Zeleném dole a u základní školy,
kde jsou i městské bazénky vhodné pro koupání
s dětmi. Vykoupat se je možné i v Novém rybníku,
kde je autokemp a restaurace. Příjemné odpoledne
můžete strávit s dětmi v zábavním parku nebo lze
využít sportovní areál u základní školy s víceúčelovým hřištěm a skateparkem.
Domácí kuchyně vás určitě nezklame ve Švejk
restaurantu U Zeleného stromu. V zadní části objektu můžete využít venkovní dětské hřiště. Naobědvat se můžete i v restauraci Sokolovna, která
nabízí rovněž venkovní posezení a hned vedle hřiště na pétanque. Kvalitní a vyhlášené steaky můžete ochutnat v restauraci Angusfarm v nedalekých
Soběsukách.
V létě se v Nepomuku koná mnoho kulturních
akcí. Každou letní sobotu bude na Malé letní scéně
v centru města koncert. V červenci (23. 7.) se můžete těšit na pohádku pro děti v rámci Nepomuckých
farmářských a trhů. Podrobné informace o akcích
najdete na našich webových stránkách.
Okolí Nepomuka nabízí množství zajímavých
míst s historickými a přírodními památkami, včetně nově otevřené chráněné krajinné oblasti Brdy.
Vydat se za nimi můžete autem nebo můžete

?

využít bohaté sítě značených turistických a cyklistických tras. Ve Vrčeni můžete od konce června
navštívit Historickou a modelovou železnici.
Zámek Zelená Hora – otevřeno 13.–14. 8.
a 20.–21. 8.; www.zelenahora.cz
Svatojánské muzeum – mobil: +420 734 435 445;
www.sjmn.cz
Městské muzeum a galerie Nepomuk a Rodný
dům malíře A. Němejce – tel.: +420 371 592 546
Zelenohorská pošta – mobil: +420 731 015 547;
www.zelenohorskaposta.cz
Zábavní park pro děti –
www.zabavniparknepomuk.cz
Kulturní a informační centrum
Náměstí A. Němejce 126
335 01 Nepomuk
tel.: + 420 371 591 167
e-mail: infocentrum@nepomuk.cz

www.nepomucko.com
www.nepomuk.cz
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Zažijte RIO v Plzni!
5.–21. srpna. 2016 Park za OC Plzeň Plaza
po–pá 16.00–02.00 • so–ne 12.00–02.00

Horšovský Týn

slavnostní zahájení • velkoplošné přenosy z LOH RIO DE JANEIRO
prezentace plzeňských sportovních klubů
atraktivní program pro celou rodinu • příměstské tábory pro děti
víkendové programy na plzeňských sportovištích

Zveme vás do malebného města
Horšovský Týn, jehož dominantou je
státní hrad a zámek. Národní kulturní
památka patří k nejvíce zpřístupněným
objektům v České republice.

www.sport.plzen.eu

Původně biskupský gotický hrad byl roku 1547
přestavěn na renesanční zámek Popelů z Lobkovic a v letech 1623–1945 byl v majetku rodiny
Trauttmansdorffů. Turisty láká k procházkám zámecký park s naučnou stezkou. Historické centrum
města a celé jeho okolí si můžete prohlédnout
z věže kostela sv. Petra a Pavla či z nedaleké rozhledny na Šibeničním vrchu.

ÆÙèä\æíâìÝëáîäÝìÜçÈäòæhëÛÝäçíêçÜáæçí
\

© Dana Raunerová
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îëìíèÝæãÙ

letní akce 2016
Jak se co dělá – putování s kastelánem zámku po
knihovnách, historie a restaurování knih (každá sobota a neděle v červenci a srpnu)
8. , 9., 15. 7. Divadlo na půdě
9., 10. 7. Divadlo na nádvoří pro děti
16. 7. – 5. 8. JAN ŠKAMPA – výstava plastikových
modelů ve výstavním sále MKZ
16. 7. – 2. 10. KAREL IV. VE FILMU – výstava kostýmů a rekvizit z filmů Noc na Karlštejně, Slasti Otce
vlasti a Hlas pro římského krále
21.–24. 7. SLAVNOSTI MĚSTA – ANENSKÁ POUŤ
tradiční pouťové oslavy, hudební vystoupení, historický jarmark, divadelní a filmová představení,
střelecká soutěž, chovatelská výstava a další
19., 20., 26. a 27. 8. ZPĚTOHLEDY – hrané noční
prohlídky, které se letos věnují Vilémovi z Lobkovic
27. 8. HRADOZÁMECKÁ NOC
www.horsovskytyn.cz
www.horsovsky-tyn.cz
www.mkzht.cz
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Ohodnoťte

EXKURZE
& DEGUSTACE

muzea a galerie
na novém
webovém
portálu

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

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

1200 muzeí, galerií
a památníků z celé České republiky
na jednom místě

ČEKÁME VÁS DENNĚ

9.00 - 17.00

Soutěžte každý měsíc

o věcné ceny i volné vstupenky

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

www.do-muzea.cz
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vlakového nádraží. Návštěvníci si mohou užít nejen pohled na okolní čarokrásnou krajinu, ale i průjezd technickou památkou – Masarykovým zdymadlem z roku 1936, pod zříceninou hradu Střekov.
Pokud vás naše nabídka zaujala, přijeďte a vyplujte s námi za dobrodružstvím!

Vyplujte s námi z Ústí nad Labem
za krásou Českého středohoří
Město Ústí nad Labem leží v překrásné krajině Labského údolí v srdci Chráněné
krajinné oblasti České středohoří, které vévodí údolí řeky Labe s Portou
Bohemicou – Bránou Čech.
Město samotné nabízí řadu možností sportovního, kulturního a relaxačního vyžití a také velký
počet kulturně-historických památek. Zámky, muzea, technické památky nebo zoologická zahrada
nejsou však jeho jediné atraktivity. Také řeka Labe
může být vaším cílem a současně i vaší motivací.
Lodní doprava byla letos zahájena v březnu, na počátku turistické sezóny. Krom tradiční a oblíbené

linkové lodi Marie z roku 1929, která křižuje mezi
Vaňovem a Píšťany, je v provozu i nová turistická
lodní linka mezi městem Ústí nad Labem a Litoměřicemi.
Ta je zajištěna lodí Porta Bohemica nebo lodí
Ústí nad Labem, které jsou vybaveny i restaurací. Tato linka za příznivého stavu vody vyplouvá
z přístaviště v centru města v blízkosti hlavního

Turistická lodní linka 901
 trasa Ústí nad Labem – Litoměřice a zpět
 březen až říjen
 aktuální jízdní řád na www.labskaplavebni.cz
Linková loď Marie
 trasa Vaňov – Píšťany a zpět
 červen až září
 aktuální jízdní řád na
www.amjirousek.cz/lod-marie
 loď Marie zajišťuje také přívoz z Vaňova do Brné
Přívozy
Svádov – Neštěmice * Velké Březno – Neštědice
* Malé Žernoseky – Velké Žernoseky * Církvice –
Dolní Zálezly *
Více informací naleznete na
www.usti-nad-labem.cz/cz/turistum/lodni-doprava
Informační středisko města Ústí n. L.
Mírové nám. 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz G

'ÙË1-(%2Ŀ
FB/decinproturisty
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Letní adrenalinová zábava
v Krušných horách
Novinkou letošní sezony v Ústeckém kraji je v městských lesích Jáchymova 22 km
pozvolně klesajících plynulých stezek speciálně navržených pro potěšení z jízdy na
horském kole. Stezky jsou odstupňovány do tří úrovní náročnosti, a odpovídající
obtížnost tak naleznou jak začínající cyklisté, rodiny s dětmi, tak i zkušenější
jezdci. Pro ty nejzdatnější je dále připravena 3,3 km dlouhá sjezdová trať.
Během návštěvy můžete využít služeb restaurace U Staré lanovky v blízkosti začátku stezek, občerstvení u spodní stanice lanové dráhy, půjčovny
kol, obchodu s cyklistickým vybavením a servisu
kol. K dispozici jsou bezplatná parkoviště, myčka
kol a sprchy. Sekce jednotlivých stezek můžete podle vlastního uvážení kombinovat pomocí v mapě
vyznačených vrstevnicových lesních cest nebo se
nechat jednou stezkou dovést pohodlně až do cíle.
Vždy však následujte pravidla chování na stezkách,
respektujte provozní řád a vybírejte stezku odpovídající vašemu vybavení, dovednostem a fyzické
kondici. (www.trailpark.cz)
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Bikepark Klíny
Adrenalinové dobrodružství na kole v terénu,
zábava pro děti, dospělé i celé rodiny v Krušných
horách? Vyrazte do Bikeparku Sport areálu Klíny!
Tratě pro děti, začátečníky i náročné bikery jsou
vedeny částečně lesem i po sjezdovce. Těšit se můžete na singltreky, downhill, lesní terén, překážky
i skoky. Bikepark pro každého:
* modrá trať pro začátečníky a pokročilé * červená
trať pro náročné se skoky * černá trať pro zkušené
jezdce * ve výstavbě dětský pumptrack (od 4 let)
* přeprava kol na čtyřsedačkové lanovce * horská kola lze v areálu zapůjčit * parkování zdarma

u hotelu Emeran, restaurace, bar s terasou *
(www.kliny.cz)

Koloběžky na Klínech
Zaručený adrenalinový zážitek na vás čeká při
sjezdu na terénních koloběžkách ve Sport areálu
Klíny. Horské koloběžky si u nás můžete zapůjčit.
Konstrukce koloběžky a její komponenty dovolují
sjíždět prudké kopce, překonávat těžký kamenitý terén, lesní stezky s kořeny, downhillové tratě
s boulemi a skoky, klopenými zatáčkami a podobnými prvky, kterých je v Krušných horách nespočet. Terénní koloběžky vám zapůjčíme v areálu

KAM na výlet
a nechte se vyvézt lanovkou. * jízda po upravených tratích bikeparku * trasy pro začátečníky i pro
pokročilé jezdce * trasy končí přímo u nástupiště
lanovky * koloběžku i přilbu vám rádi zapůjčíme *
(www.kliny.cz)

Autodrom Most
Motokáry – moderní venkovní motokárová
dráha s kvalitním asfaltovým povrchem je dlouhá
přes 300 m. Je vybavena pěti identickými motokárami Birel N35 s motorem Subaru 200 cm3. V ceně
každé jízdy je start na světla a profesionální časomíra, je tak možné uspořádat i závod.
Čtyřkolky – komu chutná terén, může si vyzkoušet zcela novou čtyřkolku Buyang Delta Force
300 4x4. Tato dvoumístná vozidla smějí řídit pouze
dospělí, ale dítě mohou vzít jako spolujezdce. Je
možné uspořádat například i narozeninovou oslavu.
Buggy – komu chutná terén, může si vyzkoušet
zcela novou čtyřkolku Buyang Delta Force 300 4x4
nebo Buggy 150 Dong Fang. Tato dvoumístná vozidla smějí řídit pouze dospělí, ale dítě mohou vzít
jako spolujezdce.
Offroad – offroadová trať mosteckého autodromu představuje v současné době to nejlepší
jak pro motokrosové nebo čtyřkolkové nadšence,
tak i pro ty, kteří milují terénní jízdu v automobilu nebo na motocyklu. K dispozici jsou dvě různě
obtížné tratě.
(www.autodrom-most.cz)

Tipy na ubytování...

a lyžování. Firmy a skupiny jsou vítané. Pořádáme
firemní teambuildingy, svatby i dětské tábory.
(www.hotelemeran.cz)

kouzelné krajiny na úpatí Klínovce, vrcholu Krušných hor. Snadná dostupnost horských hřebenů
je ideální pro milovníky pěší turistiky, jízdy na horských kolech i pro všechny, kteří chtějí jen relaxovat. Pro cyklisty je tu možnost ubytování na jednu
noc, energeticky vydatné snídaně, možnost praní
a usušení, základní nářadí pro jednoduché opravy, mytí kol a půjčovna koloběžek a horských kol.
(http://leto.pravyklinovec.cz)

Hotel Ján Nové Město
Hotel s vlastní restaurací nabízí vkusně a moderně zařízené pokoje a luxusně vybavené mezonetové apartmány. Všechny pokoje hotelu jsou
nekuřácké. Designová restaurace s barem a otevřeným krbem má oddělený salonek a součástí je zahradní terasa s grilem a dětským hřištěm. Prioritou
pro nás jsou maximálně spokojení hosté, kteří mohou jak ubytování, tak i restauraci komukoliv dále
doporučit, a toho si velmi vážíme.
(www.hoteljan.cz)

Horský hotel Lesná
Hotel se nachází přímo na hřebenu Krušných
hor, na vrcholu stejnojmenného návrší (914 m).
V letních měsících je pro hosty v provozu krytá
venkovní terasa (cyklistické odpočívadlo). Přímo
v hotelu je půjčovna horských kol. Nedaleko od hotelu, u bývalé hájovny, je významná křižovatka značených turistických cest. Rozsáhlá síť cyklostezek
a turistických tras vás zavede do klidných zákoutí
Krušných hor, k historickým, přírodním a kulturním
památkám. Hotel a jeho okolí společně nabízejí
spoustu možností sportovního vyžití.
(www.horskyhotellesna.cz)

Hotel Emeran
Hledáte místo pro svou dovolenou s rodinou
a přáteli? Zvolte stylový Hotel Emeran*** se zázemím Sport areálu Klíny v Krušných horách a mějte
vše k dispozici! Hotel a celý areál si nejvíce užijí rodiny s dětmi, sportovci, milovníci výletů, cyklistiky

Pravý Klínovec
Sportovní a relaxační areál nabízí příjemný a všem cenově dostupný pobyt uprostřed

www.branadocech.cz
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Letní lounské vábení druhý víkend v srpnu
Královské město Louny bude již po třinácté hlavním organizátorem městských
slavností, které vyvrcholí večerní oslavou řeky Ohře, která je nedílnou součástí
života ve městě i mimo něj. Pokud hledáte zajímavou kulturní akci, která je určena
celé rodině a nabízí širokou škálu hudebních vystoupení, potom si zapište do
svého diáře 12.–14. srpna a město Louny.

Geokešing
v Krušných horách
Pro všechny, kteří mají rádi tajemná
místa s příběhem, ze kterého trochu
mrazí, rádi objevují nová zákoutí a jsou
navíc lovci „kešek“, připravila Destinační
agentura Krušné hory zážitkový okruh.
Jedná se o ucelený okruh geokešingu
v Krušných horách na místech, s jejichž
tajemstvím se lovci „keší“ mohou
seznámit v krátkém filmu.
Deset krátkých sedmiminutových hraných filmů natočených na konkrétním místě v destinaci
provede turisty napříč celými Krušnými horami.
Komu nestačí zapsat se do logbooku v kešce, ale
chtěl by na prázdninové dobrodružství v Krušných
horách také další vzpomínku, může si v informačních centrech v Krušných horách vyzvednout svůj
turistický pas Krušné horory. Do pasu pak sbírat
razítka uschovaná ve všech keškách okruhu Krušné horory a na konci prázdnin pas poslat na adresu Destinační agentury Krušné hory. Pasy jsou
slosovatelné a na vítěze čeká cena. Všechny filmy
najdete na www.krusnehorory.cz. Projekt podpořila Severní energetická, a. s., z výtěžku z Uhelného
safari. Destinační agentura Krušné hory, Mostecká
1, Litvínov, www.krusne-hory.org, FB – Krušné hory
– volný čas a turistika.

Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.
Klíny 61, 436 01 Klíny
www.krusne-hory.org

Během víkendu na několika hudebních scénách
vystoupí kapely více či méně zvučných jmen. Například Yo Yo Band, Fleret, Big Band Felixe Slováčka
nebo Mandrage a řada dalších. Lounské vábení
nabídne v rámci doprovodného programu turistický pochod, divadelní představení pro děti, závody
dračích lodí či ohňostroj nad řekou. Těšit se můžete
také na vypouštění nebeských luceren v Masarykově parku, v části známé Zkamenělý les.
Navštívit také můžete:
 lounský chrám sv. Mikuláše s vyhlídkovou věží
 lounské malebné uličky v historickém jádru
města
 lounské minipivovary
 archeologický skanzen v Březně u Loun
 některý z okolních kopců Českého středohoří
Městské informační centrum
Pražská 95, 440 01 Louny
tel.: +420 415 621 102
e-mail: info@mulouny.cz
www.lounskevabeni.cz
www.louny.eu

Obec Březno
Pár kilometrů jižně od Chomutova nabízí na jednom místě celou řadu aktivit
v nečekané kvalitě a pestrosti s možností dostupnosti Krušných hor, Nechranické
přehrady a okolních královských měst.
Na území obce je vybudováno zázemí nejen
pro cca 1 300 obyvatel, ale také pro turisty a návštěvníky. U místního rybníka vybaveného tobogánem a skluzavkou naleznete restauraci s místem
vhodným pro stanování, blízkou in-line dráhu
a navazující sportoviště pro plážový volejbal, tenis
a další sporty. Přímo z obce je značeno 25 km cyklostezek, které vás provedou po jejím zajímavém
okolí. Pro rodiny s dětmi je připravená Pohádková
dračí stezka a Drak Severus. Pro milovníky přírody je atrakcí Střezovská rokle. Rybáři si přijdou na
své u blízké řeky Ohře či přímo na Nechranické

přehradě. Zájemcům o filmovou tvorbou slouží
letní kino. V obci Březno a jejím okolí se pěstovala
již ve 14. století réva vinná. K 700. výročí narození
Karla IV. zde bylo vysázeno nově 54 roubovaných
sazenic stolních odrůd jako picurka, muscat blau
a další. Tradice vinařství v obci stále žije.
letní akce 2016
9. 7. od 10 hod. Indiánské války připomínající dobývání Divokého západu
23. 7. od 10 hod. Velká cena vodníka Březuly
19. 8. koncert skupiny SILENTIUM24 v kostele od 18 hod.
Revival Waldemar Matuška od 20 hod. v parku
20.–21. 8. od 10 hod. tradiční pouť v parku a před
restaurací U Rybníčka
16. 9. Stezka odvahy pro děti
8. 10. od 10 hod. uspávání místního draka Severuse; od 15 hod. vinobraní ve Stranné.
Přijeďte a nebudete litovat.
Infocentrum Březno
Štefánikova 82, 431 45 Březno
tel.: + 420 474 692 016
e-mail: infocentrum@obecbrezno.cz
www.obecbrezno.cz
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Navštivte Kadaň, oblíbené
město císaře Karla IV!

foto © Václav Vlasák; autor textu: doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D

Královské město Kadaň, ležící nad řekou Ohří na rozhraní Krušných hor
a Doupovských vrchů, je dnes městskou památkovou rezervací a důležitým
turistickým cílem severozápadních Čech.

Ve svých hradbách hostilo české krále i římské
císaře a k těm nejvýznamnějším patřil Karel IV., od
jehož narození letos uplynulo úctyhodných 700
let. Ten v zemském zákoníku Maiestas Carolina
zahrnul Kadaň mezi nezcizitelná královská města, stejně jako všechny doly severně od Kadaně,
z nichž pocházejí acháty a ametysty zdobící pražskou katedrálu sv. Víta nebo hrad Karlštejn. Roku

1367 navštívil císař Kadaň a několik dní úřadoval
na Kadaňském hradě, kde přijímal k audienci českou i cizí aristokracii. Když v roce 1374 pobýval
v Kadani podruhé, dovolil Kadaňanům založení nových vinohradů, čímž z města učinil jedno z center
českého vinařství.
Královské město Kadaň, označované též
jako „český Carcassonne“, vás oslní krásou

a velkolepostí památek z časů panování velkého
císaře. Bloumat můžete po parkánech městských
hradeb či Katovou uličkou, nejužší ulicí v České
republice, stejně jako komnatami Kadaňského
hradu. Na zdejších ulicích a náměstích lze obdivovat majestátní chrámy i honosné měšťanské
domy, navštívit můžete zcela unikátní františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků. Z gotických
věží městské radnice a Mikulovické (Svaté) brány
lze spatřit úchvatná panoramata města, které je
architektonickou perlou celého Poohří. A rovněž
je neopakovatelnou kulisou historických slavností,
úzce souvisejících s Karlem IV., ať už jde o Císařský
den s velkolepým císařským průvodem, rytířskými
turnaji, pouličním divadlem a desítkami kejklířů a hudebníků, středověkým tržištěm a nočním
ohňostrojem, nebo o Svatováclavské vinobraní.
O slavných karlovských časech můžete meditovat
v expozicích Městského muzea, ve zdejších restauracích a kavárnách, anebo na reprezentativním Nábřeží Maxipsa Fíka podél řeky Ohře, na němž mimo
jiné najdete i kopii hodinového stroje pražského
staroměstského orloje, jehož autorem byl Mikuláš
z Kadaně, někdejší královský hodinář.
Turistické informační centrum Kadaň
Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 550, 725 763 497
e-mail: infocentrum@mesto-kadan.cz
www.mesto-kadan.cz

Pivovar Chalupník v obci Perštejn
V kouzelném údolí Krušných hor, připomínajícím návštěvníkům italské Merano,
doporučujeme navštívit pivovar Chalupník, jenž vznikl citlivou rekonstrukcí
objektu bývalé fabriky na prýmky.

Pivo zde vaří od roku 2013 podle starých postupů, které jsou pro český typ piva tradiční. Vzniká
tak přírodní produkt vyráběný pouze z místní vody,
humnového sladu a chmele žatecké oblasti. Uvařené pivo je nefiltrované a nepasterizované. K pivům
zde vařeným patří 10° světlé spodně kvašené pivo
SLÁDEK s minimální dobou zrání 21 dní. Vyniká
zlatavou barvou, sladkým tělem a jemnou hořkostí
s obsahem alkoholu min. 4 %. Dalším pivem je 12°
světlý, spodně kvašený ležák PREMIANT, tentokráte s minimální dobou zrání 40 dní, který vyniká plným sladovým tělem a výraznou hořkostí, vytvářející kompaktní chuťový zážitek charakteristický pro

ležák českého typu. Obsah alkoholu tohoto piva
je min. 4,8 %. Posledním pivem ze základní řady
je 12° tmavý ležák HARMONIE, spodně kvašené
pivo s minimální dobou zrání 40 dní. Tento tmavý
ležák s hustou krémovou pěnou a harmonickou
hořkostí je vyvážené plné chuti, doprovázené karamelovými tóny tvořenými směsí sladů. Obsah
alkoholu tohoto tmavého ležáku je min. 4,8 %.
Vedle piv základní řady nabízí pivovar Chalupník
také pivní speciály. V současné době například
velmi oblíbené letní RED ALE 11°. Gastronomický
zážitek podtrhuje pivovarská restaurace s tradiční
českou kuchyní, umístěná v interiéru bývalé industriální stavby. Její konstrukční prvky z období
vzniku objektu v roce 1889 byly citlivě renovovány
a doplněny přiznanou moderní technologií zajišťující standardní restaurační provoz. Chuťové zážitky
z pivovaru Chalupník vizuálně obohatí malebné
okolí s rybníkem a výhledy na krajinu mezi Krušnými horami a Doupovskými vrchy, což oceníte
zejména z terasy pivovaru. Zdejší pivo si můžete
zakoupit i domů, pro chvíle vzpomínek na zážitky
prožité při putování po tomto koutu naší země. Těšíme se na vaši návštěvu a rádi vás přivítáme.

provozní doba
ne–čt: 10–22 hod.; pá–so: 10–24 hod.
Pivo Chalupník Perštejn
Husova 47, 431 63 Perštejn
mobil: +420 734 675 168; +420 604 270 205
e-mail: info@chalupnik.cz
www.pivochalupnik.cz
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Památník Terezín
si připomíná…
Pro zřízení ghetta v Terezíně bylo záhodno, aby nacisté přesvědčili Židovskou
náboženskou obec v Praze, že ghetto bude samosprávným územím, kde budou
moci v klidu žít a pracovat. Cílem bylo udržet klid v řadách budoucích obětí
genocidy a získat čas pro jejich systematickou likvidaci.
Zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava Heydrich, jeden z hlavních organizátorů holocaustu, 10. října 1941 rozhodl, že několik tisíc Židů bude deportováno z protektorátu do ghett v Lodži, Rize
a Minsku. Další budou soustředěni v ghettu Terezín, o čemž bylo rozhodnuto 17. října 1941. Do Sudetských
kasáren v Terezíně 24. listopadu 1941 dorazilo 342 mladých židovských mužů, jejichž úkolem bylo připravit další objekty ve městě pro přijetí transportů, které sem začaly proudit 30. listopadu 1941.

Akce Památníku Terezín pořádané k 75. výročí vzniku terezínského ghetta
a zahájení deportací Židů z českých zemí.
do 7. 7. | Stefan Hanke –
Přežili koncentrační tábory
(výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti)
14. 7. – 31. 10. | Svědectví o proměnách města
Terezín ve stavebních plánech a dokumentech
židovské samosprávy 1941–1945.
Dokumentární výstava bude zahájena vernisáží
14. 7. ve 14 hod.
(předsálí kina Muzea ghetta)

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
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17. 10. | Zpřístupnění dalších prostor bývalého
Kolumbária
Jedná se o další část prostor, které v době terezínského ghetta sloužily k ukládání papírových uren
s popelem obětí.
Začátek v 11 hodin.

Mrtvým
Hrob mezi hroby, kdo jej pozná,
čas setřel mrtvým podobu.
Svá svědectví, tak zlá a hrozná,
vzali jsme s sebou do hrobu.
Jen tma a někdy větru ševel
usednou k hrobu s pokraje,
jen hrstka trávy, hořký plevel
tu rozkvétají do máje…
Jaroslav Seifert

17. 10. |
Komorní koncert
Koncert se koná
u příležitosti setkání bývalých vězňů
terezínského ghetta
od 12 hodin v půdním divadle bývalých
Magdeburských kasáren nebo v kulturním
domě (dle počtu přihlášených). Akce je pořádána
ve spolupráci s Terezínskou iniciativou, sdružením
bývalých vězňů terezínského ghetta.
účinkují: Revesz trio (Holandsko); Jaroslav Svěcený
14. 11. 2016 – 31. 3. 2017 | „Nezapomeň své
jméno – Osvětimské děti“
Dokumentární výstava bude zahájena vernisáží
v předsálí kina Muzea ghetta 14. 11. ve 14 hod.,
poté bude uvedena dětská opera Brundibár v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru.
Stálé expozice Památníku Terezín
(letní otvírací doba platí do 29. 10.)
 Malá pevnost
do 29. 10. | denně 8–18 hod.
 Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna
do 29. 10. | denně 9–18 hod.
 Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední
márnice
do 29. 10. | denně 9–18 hod.
 Bývalé krematorium na židovském hřbitově
do 29. 10. (soboty zavřeno) | 10–18 hod.
 Modlitebna z doby terezínského ghetta
a replika mansardy
do 29. 10. | denně 9–18 hod.

KAM na výlet

Po stopách ﬁlmu
v Libereckém kraji

Podsemínský mlýn

Liberecký kraj a jeho turistické regiony jsou krajem filmů. Nevěříte? Více než 250
českých i zahraničních filmů natočených v tomto kraji a přes 140 filmových lokací
to jistě potvrzuje. Ať už se vydáte do Jizerských hor, Českého ráje, Krkonoš či na
Českolipsko, jistě si vybavíte scény z filmů, pohádek a seriálů, které dobře znáte
z televizních obrazovek.
A proč vám to vůbec říkáme? Liberecký kraj
Rybník Věžák
připravil pro své návštěvníky filmovou mapu, která
putování po stopách filmu nejen v Libereckém kraji jistě zpříjemní. K tomu lze navíc využít i turistický
portál www.liberecky-kraj.cz, kde jsou jednotlivé
lokace na mapovém portálu označeny symbolem
filmového místa, a přináší krátký popis filmu, rok
natočení i hlavní herce. Kromě filmové mapy můžete využít i filmové tipy na výlet, které vás do
jednotlivých lokací zavedou. Navíc jsou filmové
lokace automaticky přebírány do mobilní aplikace
Průvodce Libereckým krajem, která je pro uživatele zcela zdarma, a tak ji můžete mít stále zcela při
ruce.
Tak schválně, víte, z jakého filmu je hláška „To
není děda, to je Herodes!“? Ano, správně – z rodinného filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“.
A věděli jste, že většina filmu se natáčela v Českém
ráji?

Vybavujete si scénu, kdy se mamince (Jana
Preissová) rozlije úsměv na tváři, když zjistí, jakou
kulisu skýtá výhled za dědovou chalupou? Teda jen
do doby, než u ní uvidí malého Vaška s Lubošem
(František Němec). „Já nechci do Krkonoš, a ty mě
přivedeš sem, kde přímo před chalupou trčí z vody
takováhle skála!“ A kde že je ono místo? U rybníka
Věžák. Maminka sice vydá zákaz lezení na skálu za
rybníkem, ale kdyby jen věděla… Samotná chalupa ale na louce u rybníka nestojí, tu si vybrali filmaři v Dobšicích u Jičína.

Zřícenina hradu Trosky

Podsemínský mlýn
„A tamhle je skála! A tamdle taky.“ Právě takhle
se Vašek užasle diví, když jedou poprvé s Lubošem





Rybník Vidlák

na nákup do nedaleké vesnice. V jedné ze scén
přejíždí přes kamenný most, který se nachází
u Podsemínského mlýna. Ostatně film „Jak dostat
tatínka do polepšovny“ není jediným filmem, kde
si most „zahrál“ důležitou roli. Objevil se i v pohádce „O uloupené divožence“ a ve filmu „Kletba bratří
Grimmů“ s Mattem Damonem a Heathem Ledgerem.
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Zřícenina
hradu
Trosky – symbol Českého ráje. Aby ne! Kromě toho, že je hrad
sám o sobě symbolem,
posloužil jako kulisa
pro několik dětských
filmů a pohádek. Svoji
impozantnost ukázal
ve filmu „Pohlaď kočce uši“ a o svou lásku
k Večernici zde bojoval princ Velen s Mrakomorem v pohádce
„Princ a Večernice“.
Tak co, nalákali
jsme vás trochu? Tak se
potkáme v létě v Libereckém kraji, až budete hledat další filmová
místa.







Rybník Vidlák
„Vodník! A říká mi Fando.“ Vodník alias děda (Josef Karlík) malého Vaška (Tomáš Holý) se málem
srazí s pošťákem Fandou (Petr Nárožný) u rybníka
Vidlák. Ten nakonec skončí i s babetou v rybníku.

#

Rybník Věžák
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Trosky

www.liberecky-kraj.cz
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Zažij na vlastní kůži!
6 podlaží, 10 expozic, 400 interaktivní exponátů

TOP 10
· Planetárium UltraHD | Humanoidní robot
· /ŶƚĞƌĂŬƟǀŶşǀŽĚŶşƐƚĢŶĂͮDĂƌƐZŽǀĞƌ
· ^ŝŵƵůĄƚŽƌŬŽƐŵŽŶĂƵƟĐŬĠŚŽǀǉĐǀŝŬƵͮsŽĚŶşƐƚĢŶĂ
· dĞƐůƽǀƚƌĂŶƐĨŽƌŵĄƚŽƌͮ^ŝŵƵůĄƚŽƌǌĞŵĢƚƎĞƐĞŶş
· KŚŶŝǀĠƚŽƌŶĄĚŽͮ^ǀĢƚĞůŶǉƚƵŶĞů
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Science centrum iQLANDIA –
letní rodinná výprava do minulosti i budoucnosti
Přemýšlíte, kde o prázdninách strávit den s dětmi zábavně a přitom chytře? Už
nehledejte a vydejte se do iQLANDIE. Liberecké science centrum nabízí dokonalý
mix zábavy a poučení. A program je skutečně nabitý – kromě osvědčených
taháků, jako je mluvící robot Thespian, tu v nových expozicích uvidíte pitvu
mimozemšťana nebo se podíváte na Mars a zažijete pocity prvního člověka ve
vesmíru. Rodiče pak mohou zavzpomínat na vynálezy, které jsme ještě nedávno
používali, a teď už jsou nenávratně v propadlišti dějin.

Mìsto s kolejištìm a vláèky
Témata z filmové tvorby:
the Simpsons, Mimoni!

hnízdech půjde o to poznat, na co máte vlohy. Je to
matematika? Hudba? Nebo sport? To zjistíte právě
tady.

Expozice Star Wars

Dìtská herna

Gigantický model srdce

Projížďka po Rudé planetě
Nové jsou v iQLANDII i dvě expozice. V té s názvem Kosmo se můžete projet v Mars Roveru po
povrchu Rudé planety, nebo se převtělit do prvního člověka ve vesmíru v napodobenině modulu
Vostok. Nedávno v iQLANDII vznikla také expozice
Talent! Jak už název napovídá, v osmi speciálních

a mnoho
dalšího
.....

Fanoušci vesmíru
by si neměli nechat ujít
také Planetárium a poučnou zábavu přináší
další stovky exponátů
od simulátoru zemětřesní po gigantický
model srdce, které je
pětadvacetkrát větší
než to lidské. Lze do
něj vstoupit a dokonce
si i změřit vlastní tep.
Více o science centru iQLANDIA a jeho letním
programu najdete na webu www.iQlandia.cz.
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Novinky pro „kačery“ na Hradecku!
Hradecko připravilo pro geocachingové nadšence nové trakovací geocoiny ve
tvaru loga. Pro soutěživé nadšence je připravena i soutěž. Na Markétu, tedy 13. 7.
2016, vypustíme geocoiny do světa! Přijďte do turistického informačního centra

na Velkém náměstí v Hradci Králové.
Pro prvních deset zájemců, kteří
budou znát heslo „Hradecko jde do
světa!“, je připraven geocoin Hradecko
úplně zdarma a pro dalších 20 za
symbolických 100 Kč.
Navíc budeme celý měsíc (do 13. 8. 2016) sledovat, který z geocoinů urazí nejvíce kilometrů,
a pro jeho prvního majitele budou připravené milé
ceny. Tak neváhejte a přijďte! Na území Hradce
Králové jsou pro vás připraveny úplně nové kešky,
které vás zavedou na neobjevená místa, a v brzké
době také čekejte nové schránky na území celého
Hradecka.

Kam v pondělí na Hradecku!
Vyrážíte na týden po českých luzích a hájích
a záhy vyvstane otázka, co budete ale dělat v pondělí? V našich zeměpisných šířkách je totiž ve většině památek a atraktivit v pondělí zavřeno. Na
Hradecku jsme pro vás našli ta místa, která se této
zásady nedrží, a můžete je v pohodě navštívit.
Jejich seznam najdete na webu www.hradecko.
eu. Navíc v průběhu sezony spatří světlo světa i tištěný
leták s jejich přehledem.

www.hradecko.eu

Užijte si prima léto v Náchodě!
V létě je Náchod pomyslnou startovní čárou pro turisty i cyklisty díky svému
napojení na řadu turistických tras a cyklostezek v Kladském pomezí. Je i centrem
zábavného dění pro malé i velké. Druhý víkend v srpnu bude Masarykovo náměstí
patřit Vavřinecké pouti a 26. srpna bude město hostit celorepublikovou soutěž
Muž roku 2016. Vrcholem letní sezony jsou Náchodské Kuronské slavnosti v areálu
zámku.
Městské informační centrum nabízí prohlídku města
s průvodcem, kde si můžete zvolit ze dvou tras.
Trasa 1 vede městskou památkovou zónou a seznámí vás s historií i současností města.
Trasa 2 mapuje stopy náchodského rodáka Josefa
Škvoreckého.
Prohlídkové okruhy lze přizpůsobit individuálním
požadavkům návštěvníků v českém i v anglickém
jazyce. Rezervace nutná: tel.: +420 491 426 060,
e-mail: infocentrum@mestonachod.cz

Doporučené akce
13.–14. 8. Vavřinecká pouť – doprovodný program s hostem (Masarykovo náměstí)
20. 8. Se starostou do pevnosti Dobrošov (Pevnost Dobrošov)
26. 8. Muž roku 2016 (Městské divadlo Dr. J. Čížka)
27. 8. Den dobrých skutků (Městské divadlo
Dr. J. Čížka)
3. 9. Náchodské Kuronské slavnosti – dobová
akce, host Monika Absolonová (Státní zámek Náchod)
17. 9. Akce složek Integrovaného záchranného
systému (Masarykovo náměstí)
Městské informační centrum
Masarykovo nám. 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
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KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
1. První písemná zmínka o Rychnově
pochází…
a) z 1. února 1258
a) z 15. února 1258
c) z 29. dubna 1258
2. Rychnov nad Kněžnou je branou do…
a) Železných hor
b) Orlických hor
c) Jizerských hor

„Putování se Zilvarem“
Rychnovem nad Kněžnou
Určitě všichni znáte Karla Poláčka i jeho román Bylo nás pět. Ústřední postavou
příběhu je Petr Bajza, syn majitele koloniálu Vendelína Bajzy. Petr chodí
s nejlepšími kamarády Antonínem Bejvalem, Čeňkem Jirsákem, Josefem Zilvarem
a Eduardem Kemlinkem v Rychnově nad Kněžnou nejen do školy, ale vyvádí tu
i celou řadu alotrií.

3. Ve znaku města je dívka sedící na…
a) oslu
b) kozlu
c) jelenu

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží zajímavé ceny
věnované infocentrem města Rychnov nad
Kněžnou.

Co u nás můžete ještě zažít?
žongléra Ondru a uvidíte mistrné ovládání koní. Na
závěr je připravena ohňová pohádka Dračí příběh.
(Poláčkovo náměstí: pá 16–23 hod., so 10–22 hod.)
Eva Urbanová

 Putování se Zilvarem je program pro děti
i dospělé, který vás během asi hodinové prohlídky se Zilvarem z chudobince, zásobeným kapsou
bonbonů, co uloupil v cukrářství pana Svobody,
provede po nejdůležitějších místech města. Uvidíte synagogu, Starou radnici, Kolowratský zámek…
a díky známým scénkám z románu či filmu poznáte
také historii města i jeho tehdejší život. Pro děti je
připraveno několik soutěžních otázek či úkolů a za
jejich vyřešení je čeká sladká odměna od Zilvara.
Během programu se vám také zjeví Magdaléna
Dobromila Rettigová, která v Rychnově dopsala
svou slavnou kuchařku a i dnes má pro vás nějaké to sladké překvapení. Na závěr prohlídky se
podíváte do zvonice se třetím největším zvonem
Čech zvaným Kryštof, který budete moci prostřednictvím jeho srdce sami rozezvučet. Za příznivého
počasí se akce koná každý prázdninový pátek od
18 hod. u kašny na Starém náměstí. Vstupenky je
nutno rezervovat osobně, telefonicky či e-mailem
do pátečních 11.30 hod. Vstupné pro dospělé je
80 Kč a pro dítě od 6 let 40 Kč.
(www.rychnovsko.info; www.rychnov-city-cz)

 Prázdninové pohádkové pátky pořádané
o letních prázdninách od 17 hod. v amfiteátru Pelclova divadla. Dětem, rodičům i všem ostatním přináší možnost setkat se s herci i loutkoherci a jejich
prostřednictvím také se světem princezen, draků,
skřítků a víl. Vstupné je dobrovolné.
(www.kulturark.cz)
 26.–27. 8. Rychnovský jarmark. Chybět nebude nic z toho, co k opravdovému jarmarku patří
– rytíři, žongléři, muzikanti, kejkle, pohádky, řemeslníci i dobrá kuchyně. V pátek od 16 hod. se můžete těšit na kapelu Band-a-ska, pohádku divadelní
společnosti Kozlík a humorné vystoupení šermířů
skupiny Fext. Program zakončí středověká kapela
Gnomus. V sobotu od 10 hod. až do půlnoci zažijete plejádu hudebních i divadelních vystoupení,

 20. 9. v 19.30 hod. EVA URBANOVÁ a sólisté
Národního divadla představí slavné árie a duety
z českých a světových oper W. A. Mozarta, G. Verdiho, G. Pucciniho, A. Dvořáka, B. Smetany a L. Janáčka za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice.
(zámecká jízdárna)
Městské informační centrum
Staré náměstí čp. 68
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 539 027
mobil: +420 739 019 331
e-mail: mic@kulturark.cz
www.rychnovsko.info
www.rychnov-city.cz
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KAM na výlet

Prázdniny v Chocni

Naučná stezka Dívčí doly – přístup je ze tří míst:
„U Tunýlku“, od Darebnic a od „Trojhránku“. Průvodcem 5 km dlouhé trasy je dívka Zdislava, svázaná
s tímto místem pověstí, která vás provede lesní
oblastí v okolí Chocně prostřednictvím devíti zastavení s informačními tabulemi s lesnicko-pedagogickou tematikou.
Na kolech i kolečkách nenáročnou trasou z Chocně do Brandýsa nad Orlicí malebným údolím
Podorlicka podél řeky Tichá Orlice, z velké části
vhodnou pro in-line bruslaře.
Vodácká putování z Chocně údolím Tiché Orlice
a přírodním parkem Peliny, s možností výletů do
Bošínské obory, lipové aleje na Chlum či k poutnímu kostelu na Hemžích.
Sport – v Chocni je stadion baseballu a softbalu,
krytá volejbalová hala, koupaliště, basketbalové
a tenisové kurty, víceúčelová hala s horolezeckou
stěnou, fotbalový areál, kurty na nohejbal a několik
dětských hřišť.
Prázdninová pozvánka…
 Letní kino od 5. 7. do 27. 8. (volejbalové kurty)
 23. 7. od 17 hod. Léto s Blaníkem – P. Kolář,
J. Smolík, Kamélie, vstup zdarma (park Peliny)
 20. 8. od 16 hod. XV. pivní slavnosti – Prague
Conspiracy, Imodium, Free Fall, ARAKAIN, The Paranoid, Taipan, dětské atrakce, občerstvení, vstup
zdarma (park Peliny)
Informační centrum města
Tyršovo náměstí 301, Choceň
tel.: +420 465 461 949
e-mail: ic@chocen-mesto.cz
www.chocen-mesto.cz
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Bitva u Hradce Králové, Georg Bleibtreu

Bitva u Sadové (150 let)

Vzpomínám si, jak jsem coby žáček obecné školy prvně navštívil tehdy ještě
Válečné muzeum, severozápadně od Hradce Králové, kde byla 3. 7. 1866 svedena
jedna z největších bitev 19. století. To, co jsem si tenkrát odtud odnesl, byla
nikdy nenaplněná touha vlastnit takové figurky vojáčků, které tu ve skleněných
vitrínkách znázorňovaly průběh bitvy.
Prusko-rakouská válka je nicneříkajícím označením konfliktu ve střední Evropě, kterých do roku
1866 byla celá řada. Příznačnějším označením by
bylo německá či sedmitýdenní válka. Její začátek
lze, pokud přimhouříme jedno oko, situovat buď
do 7. června 1866, kdy Prusové obsadili Holštýnsko spravované Rakouskem, nebo do noci z 15. na
16. června, kdy Prusové přepadli Sasko, spojence
Rakouska. Ať tak či onak, schylovalo se k rozhodné
bitvě, která se odehrála 3. 7. 1866 u Hradce Králové (někdy u Sadové či na Chlumu). Počtem vojáků
šlo o největší bitvu na našem území, kde se střetlo

bezmála 440 000 mužů. Válka skončila vítězstvím
Pruska, vyjednáváním a uzavřením příměří v Mikulově (26. 7. 1866) a podpisem mírové smlouvy
v Praze 23. srpna 1866. Zajímavostí je, že šlo o poslední válečný konflikt, kde sehrála významnou roli
jízda, a zároveň o první válečný konflikt, kde rozhodovaly technické vynálezy (pruská zezadu nabíjená puška oproti rakouské, zdlouhavě ládované
předovce, telegraf či železnice). Šlo také o první
skutečně velký válečný konflikt, kde sehrál svou
úlohu Červený kříž.
-lgs-

Nezapomenutelné zážitky
v Klášteře Broumov
Pokud v létě přijedete na Broumovsko, nenechte si ujít návštěvu broumovského
kláštera. Impozantní barokní komplex je nejvýznamnější památkou
broumovského regionu a nedávno prošel velkou opravou.
Při celoročních prohlídkách mohou návštěvníci prozkoumat vzácně dochovanou klášterní
knihovnu se 17 000 svazky knih, tajemné Vamberecké mumie ve sklepení nebo unikátní kopii
slavného Turínského plátna. V letních měsících
jsou oblíbené zejména noční hrané prohlídky,
které se letos zaměří na filmy, pohádky a pověsti,
spojené s klášterem.
Zajímavou novinkou broumovského kláštera je Skriptorium, funkční středověká písárna, jediná v Čechách. Právě v létě sem mohou
zavítat zájemci z řad veřejnosti při speciálních
interaktivních prohlídkách. Originální je také
nová expozice Infobod „Krajina, pískovec a člověk v broumovském klášteře“. Jedná se o hravou
interaktivní výstavu zaměřenou na Broumovsko.
Vyřádí se tu malí i velcí návštěvníci. Kdo by chtěl
na Broumovsku zůstat déle a prozkoumat například Broumovské stěny s kamennými hřiby
nebo slavné Adršpašsko-teplické skály, může se
ubytovat přímo v klášteře, v renovovaných mnišských celách Domu hostů.

www.klasterbroumov.cz

foto © Wikimedia Commons

Choceň je město v parku i park
ve městě, stejně jako je důležitou
křižovatkou Podorlicka, s dobrou
dostupností především vlakem,
autobusem či autem. Proto je také
oblíbeným místem turistů, zvláště pro
svou polohu a následné výlety pro
pěší, cyklisty i vodáky do Orlických hor
a Českomoravské vrchoviny.

KAM na výlet

V Žamberku to v létě žije
22.–23. 7. Orlická brána – kulturní festival plný
divadla, hudby a filmu pro celou rodinu (okolí rozhledny)
19.–20. 8. Ejhle, loutka – nejen divadelně-hudební festival (areál Pod Suticí)
21. 8. – 4. 9. Festival Harriet Parish – 16 benefičních koncertů (Žamberk)
3.–4. 9. Žamberská pouť (Masarykovo náměstí)
Další informace o možnostech využití volného
času, turistiky, cyklovýletů, stejně jako propagační materiály o městě a okolí vám rádi poskytneme
v informačním středisku.
Turistické informační středisko Žamberk
Kostelní 446, 564 01 Žamberk
tel.: +420 465 612 946
e-mail: info@zamberk.eu
www.zamberk.cz

Přijeďte vyzkoušet síť cyklostezek
v okolí Ústí nad Orlicí. Vhodné jsou
pro kola, koloběžky a jejich kvalitní
povrch umožňuje jízdu také na inline bruslích. Cyklo&in-line království
vám nabízí jedinečné trasy kolem
meandrů řek Tichá Orlice a Třebovka.
Tyršova rozhledna

Vítá vás Letohrad…
Půvabné městečko, které se až do roku 1950 jmenovalo Kyšperk, návštěvníky
překvapí pestrou nabídkou. Jeden den vám stačit nebude.












Zámek – při pravidelných prohlídkách si prohlédnete první část stálé expozice a poslechnete „polyfon“, unikátní hrací skříň.
Muzeum a světnička Járy Cimrmana – ve sklepení zámku se nachází muzeum tohoto českého
velikána.
Městské muzeum láká svou zbrusu novou interaktivní expozicí, která byla otevřena v roce
2016 a zabaví všechny věkové kategorie.
Strašidelná jeskyně v parku ukrývá draky, bazilišky a jiné nadpřirozené bytosti.
Strašidelné noční prohlídky (22. a 29. 7.,
5. a 19. 8.) – při prohlídce projdete parkem

Cyklistika
v Cyklo&in-line
království

plným pohádkových bytostí, budete plnit úkoly a na závěr vás zámkem provede Bílá paní. Na
prohlídku je nutné se předem objednat.
Výstava „Expedice středověk“ – interaktivní
výprava, kde si děti mohou vylézt na maketu
turnajového koně, vozovou hradbu, vyzkoušet
dobové kostýmy či brnění, psát husím brkem
nebo razit mince.

CYKLISTICKÉ CÍLE
 rozhledna na Andrlově chlumu
 tábořiště Cakle – horolezecká stěna, vodáctví
 zříceniny hradů Lanšperk a Potštejn
 pomník J. A. Komenského v Brandýse nad
Orlicí
 hrad Litice a zámky Potštejn, Častolovice
a Kostelec nad Orlicí
 tvrz Orlice a Muzeum řemesel v Letohradě

PRÁZDNINOVÉ AKCE
2. a 30. 7. | Taneční léto v aquaparku – animační programy pro děti i dospělé (aquapark
Ústí nad Orlicí)
16. 7. | Barmanská show v aquaparku – míchání exotických nealkoholických nápojů, soutěže
(aquapark Ústí nad Orlicí)
9. 7. | Hasičské odpoledne – oslava 15 let spolupráce hasičských sborů SDH Černovír a polský
Starý Waliszów, program: přátelské fotbalové
utkání, hasičské soutěže, hry pro děti, občerstvení z grilu, živá hudba a tanec (Černovír, hřiště
Pod Lesem)
13.–14. 8. | 91. ÚSTECKÁ STAROČESKÁ POUŤ
– pouťové atrakce a jarmark , ukázky starých řemesel (Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí)
13. 8. | Janouškovo Ústí – folkový festival v Cakli
(Ústí nad Orlicí)
13. 8. | Elektro Sychra cup 2016 – VII. ročník
tenisového turnaje čtyřher (tenisové kurty v Ústí
nad Orlicí)

Během prázdnin jsou expozice zpřístupněny denně.
Městské muzeum a informační centrum
Václavské nám. 77, 561 51 Letohrad
tel.: +420 465 622 092
www.info.letohrad.eu

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

www.kampocesku.cz | 31

KAM představuje
Lidové stavby Libereckého kraje
Petr Zikmund

Liberecký kraj prostřednictvím Muzea Českého
ráje v Turnově vydává novou knihu věnovanou
lidové architektuře. Na knize spolupracovali odborníci z řad památkářů i etnografů. Čtivý text je
doplněn dosud nepublikovanými fotografiemi.
Kniha je k dostání na pultech kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje: Severočeské
muzeum v Liberci, Masarykova 37/11, Liberec, Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, Liberec,
Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě,
nám. Osvobození 297/1, Česká Lípa, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1,
Liberec.
cena: 390 Kč
www.kraj-lbc.cz
www.liberecky-kraj.cz

Petr Zikmund

Já, Mattoni
Ergall

Legenda o prodavači vody – kniha k připravovanému historickému seriálu České televize o Heinrichu Mattonim, zakladateli světově proslulé stáčírny
minerálních vod. Heinrich Mattoni dokázal ve své
době nepředstavitelné – díky až pošetilé touze po
úspěchu, vášnivé dravosti a geniálnímu, byť spíše
intuitivnímu obchodnímu duchu to dotáhl z malého
chudého úředníka na velkopodnikatele, jehož jméno dodnes vyslovuje přinejmenším polovina Evropy.
Kniha ovšem není popisem podnikání v druhé polovině 19. století. Není ani biografií raného kapitalisty
a charismatického bouřliváka v jedné osobě, i když
obsahuje reálné prvky ze života skutečných postav. Je to sága o dramatických rodinných zvratech
v dramatické době soumraku rakousko-uherské říše
a nástupu nového řádu. Je to legenda o vnitřní síle
a až bezbřehé odvaze, ale také o náhodě a štěstí,
a zejména o vztazích, v nichž často platí, že od lásky
může být jen krůček k nenávisti.

?

Ve které obci se nacházela původní hlavní
stáčírna minerální vody firmy Mattoni?
a) Karlovy Vary
b) Kyselka
c) Františkovy Lázně
Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na
adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí
obdrží od Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní
síti nebo v internetovém knihkupectví České
televize www.ceskatelevize.cz/eshop nebo na
telefonním čísle 387 222 555.
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Galgad, příběh strážce země
V dávných dobách, v dolině v prastarém lese obehnaném horami, se probudí nejmocnější strážce
Gathary. Není to náhoda. Na svět přišli ti noví, odlišují se od ostatních, narušují snad křehkou rovnováhu? Navíc se schyluje k válce mezi lidmi, nadvláda zdvojeného kříže rozpíná ruce. Galgad pátrá po
pravdě. Nenalézá však vlky ani ostatní. Nechte se
okouzlit poutavým příběhem, nechte se uchvátit
prastarými lesy, v nichž tečou čisté řeky. Budete mít
pocit, jako byste sami chodili těmi místy, potkávali
tvory z prastaré říše. Obdivujte hrdiny i obyčejné
lidi, kteří se snaží bojovat s nepřízní osudu. Odhalte kruté pravdy našich činů. Kniha je první ze série
příběhů.
cena: 179 Kč
www.bux.cz
www.kosmas.cz

Automapa České republiky
a Jihočeského kraje

V červnu vyšla nová automapa České republiky a jižních Čech. Mapa by vám jistě
neměla chybět při vašich toulkách po krásách naší vlasti.
www.pohadkovekralovstvi.cz

?

Kdy byl Zdeněk Troška korunován
pohádkovým králem?
a) 19. 10. 2003
b) 19. 11. 2003
c) 19. 12. 2003
Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou
na adresu redakce. Pět autorů správných
odpovědí obdrží od Turistického a mapového
centra Jižní Čechy mapu a pohádkový pas.

KAM na výlet

Třebíč žije památkami UNESCO
Díky bohaté historii Třebíče mohou návštěvníci obdivovat mnoho cenných
památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO, a to baziliku sv. Prokopa řazenou ke skvostům středověkého stavitelství
evropského významu, unikátní židovskou čtvrť a nejlépe zachovaný židovský
hřbitov v České republice.
Svatoprokopská pouť
2.–3. července (areál zámku Třebíč)
Obnovení tradice slavné třebíčské pouti.
Oživené židovské město
15.–17. července (židovská čtvrť)
IV. ročník víkendové kulturně-historické akce s cílem
navrátit původní živou tvář památce UNESCO.
Třebíč však není jen městem památek UNESCO, ale
přívětivým domovem pro své obyvatele a pozornou hostitelkou pro své turisty a návštěvníky. A právě pro ně je připravena bohatá nabídka kulturních
a společenských akcí v areálech třebíčských památek UNESCO.
Přijeďte do Třebíče navštívit naše živé památky
UNESCO a pobavit se na festivalu židovské kultury,
oslavit 13. výročí zápisu třebíčských památek na
seznam UNESCO, „roztočit to“ na historických pouťových atrakcích a společně s námi oživit židovskou
čtvrť.

Šamajim
27. července – 1. srpna (Zadní synagoga, židovské
město)
Festival židovské kultury, navazující na slavnou židovskou historii Třebíče.
Slavnosti Tří kápí
19.–21. srpna (Podzámecká niva)
Oslavy výročí zápisu třebíčských památek na seznam UNESCO.
www.visittrebic.eu

Údolí Doubravy
Přírodní rezervace Údolí Doubravy leží
v chráněné krajinné oblasti Železné
hory, severovýchodně od Chotěboře.
Úzký, strmý kaňon řeky Doubravy je
zmenšeným obrazem obřích kaňonů
nacházejících se po celém světě. Údolí
je však o to víc krásné, romantické a tak
trochu tajuplné.
V roce 1993 zde byla otevřena naučná stezka,
která je dlouhá 4,5 km a je turisticky středně náročná. Naučná stezka sleduje tok Doubravy, která
mezi Horním mlýnem u Chotěboře a Bílkem vytváří malebná i divoká zákoutí s četnými peřejemi.
Na 11 zastaveních seznamuje s romantickými místy, nalezišti chráněných rostlin a živočichů.
Nejzajímavější a také nejdivočejší částí údolí je bezesporu skalnatý kaňon Koryto a mohutné peřeje
Velký vodopád. Zdejší skalní útvary jsou také oblíbeným cílem horolezců.
-mak-

foto © Wikimedia Commons

Akce léta 2016:

Léto ve Žďáře nad Sázavou
Žďár nad Sázavou leží v překrásné přírodní scenérii Chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy. Osada Žďár vznikla při cisterciáckém klášteře roku 1252.
Dnešní dynamicky se rozvíjející město má podobu moderního střediska
regionu. S památkou UNESCO – poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého
a jako východisko do nejkrásnější části Českomoravské vrchoviny je stále více
vyhledávaným turistickým cílem.
Příměstská rekreační oblast Pilák
Moderní rekreační areál o ploše 5 hektarů byl vybudován u Pilské nádrže a je v provozu každoročně nejpozději od
1. května a nejdéle do 31. října. Celý
areál je bezbariérově přístupný. Je
zasazen do krásného přírodního
prostředí
ohraničeného lesem
a poskytuje všem
návštěvníkům nepřeberné množství sportovních
a rekreačních aktivit: hřiště pro mladší děti, hřiště
pro předškoláky, lanová pyramida, lanová dráha,
půjčovna loděk a šlapadel, fitpark a fitness hřiště,
minigolf, discgolf, plážové písčité i travnaté hřiště.
www.sportispo.cz

Pozvánka na letní akce:
 2. července
otevřena věž kostela sv. Prokopa
 8.– 9. července
Festival KoresponDance
areál zámku Žďár
 16. července
Žďárský farmářský trh
náměstí Republiky
 22.–23. července
Festival Pod Zelenou horou
I. nádvoří zámku Žďár
 30. července
Xtrail Vysočina
Pilská nádrž
 5.–6. srpna
Horácký džbánek
I. nádvoří zámku Žďár
 11. srpna
Letní trh
náměstí Republiky

 20. srpna
Žďárský farmářský trh
náměstí Republiky
 18. srpna – 18. září
Slavnosti jeřabin
nám. Republiky, Stará radnice, Městské divadlo
 27. srpna
Pilman triatlon
Pilská nádrž
 27. srpna
Diecézní pouť rodin
areál zámku Žďár
Informační a turistické centrum
Stará radnice, nám. Republiky 24
tel.: +420 566 628 539
e-mail: ticzdarns@seznam.cz
www.zdarns.cz
www.zelena-hora.cz
www.zamekzdar.cz
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Strážnické kulturní léto
Na prázdniny se asi nejvíce těší děti. Pro dospělé je to převážně
doba dovolených a zasloužené relaxace. Město Strážnice a jeho
okolí nabízí k odpočinku nepřeberné množství aktivit.
u sv. Martina, kde budou mít možnost se setkat
na konci prázdnin se světoznámým rybářem Jakubem Vágnerem. Dalším místem zajímavých aktivit
je Hotařská búda ve strážnických vinohradech,
u které se uskuteční významná vinařská slavnost
Zarážání hory. Přijeďte do města Strážnice ležícím
v samém srdci jižního Slovácka.

Beskydy to mají!
Pokud jste Ostraváci, kteří to mají do
Beskyd jen 30 kilometrů, víte, o čem je
řeč. Jste-li turisté z větší dálky, budete
příjemně překvapeni. Moravskoslezské
Beskydy udělaly v minulých letech
významné kroky pro posílení
cestovního ruchu a každá nová sezona
přináší řadu zajímavých novinek.

foto © redakce; Beskydské informační centrum

Vzhled a vybavenost horských středisek Čeladná, Ostravice, Horečky u Frenštátu p. R. nebo Bílá
snesou srovnání s kdejakou cizinou. Dobře je to
vidět na hotelových a jiných zařízeních, které nabízejí čtyřhvězdičkové služby, vyhlášenou kuchyni,
bazény, wellness centra a významné kulturní pořady v kongresových sálech nebo otevřených amfiteátrech. Pustevny, které jsou dostupné lanovkou,
na kole i pěšky, jsou významné poutní místo s charakteristickými stavbami D. Jurkoviče. Na Radhošti
se nachází kaple a kostel sv. Cyrila a Metoděje,
kousek také socha Radegasta. Obnova dřevěnice
Libušín od architekta Dušana Jurkoviče, památkově chráněného objektu, se sousední Maměnkou
dotváří kolorit Pusteven. V Beskydech můžete vybírat z nepřeberného množství cyklostezek a ani
klasická turistika není v pozadí. Když si započteme služby několika informačních středisek, snadno dostupné mapy, prospekty, webové stránky
(www.beskydyportal.cz) nebo návštěvnickou kartu
Beskydy Card, a ovšem i krásnou přírodu, je jasné,
že Beskydy nezklamou nikoho. Dovolím si tvrdit, že
takto intenzivně využívá svůj turistický potenciál
jen několik regionů v naší republice. Zkuste to letos
v Beskydech!
Aleš Krejčí
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Zájemci o historii si jistě nenechají ujít možnost prohlídky kamenného valbového sklepení
městského muzea nebo mramorový náhrobek
Bernarda Hanna z panského rodu Žerotínů v kostele sv. Martina opředeného zajímavou legendou.
Okolo města vedou naučné stezky určené pro pěší
i cykloturistiku a protéká jím oblíbená vodní turistická cesta Baťův kanál. Zámecký park se svým amfiteátrem využívá i folkový Festival Slunce a v letošním roce zde bude mít koncert i zpěvák a muzikant
Jaromír Nohavica. Sváteční lidový kroj je ozdobou
strážnické srpnové svatomariánské pouti. Děti
svým vybavením i programem přiláká zahrada

Turistické informační centrum Strážnicko
Vinohradská 35, 69662 Strážnice
tel.:+420 518 325 721
mobil: +420 722 804 151
e-mail: infocentrum@straznice-mesto.cz
www.straznice-mesto.cz

Strašidla, panenky, princezny i loupežníci
Prázdninové výstavy v Muzeu dr. Aleše Hrdličky v Humpolci patří dětem. Máte-li
pro strach uděláno, přijďte se v červenci podívat na kočovnou výstavu strašidel
a pohádkových bytostí.
Čekají vás strašidla v životní i nadživotní
velikosti, zvukové i světelné efekty, interaktivní prvky i hrací koutek. Ale pozor, kdo se
bojí, nesmí do muzea, ten ať si návštěvu nechá radši až na srpen, kdy strašidla vystřídají

krojované panenky paní Marie Žilové a její
vnučky Markétky. V srpnu a září jeden z výstavních sálů obsadí humpolečtí loutkáři,
kteří slaví 85. narozeniny, takže nebude
nouze o princezny, loupežníky, kouzelníky
a chybět nebude ani Kašpárek. Prázdniny v muzeu
budou jedna velká pohádka!
Co dalšího v muzeu uvidíte?
Humpolecké muzeum nabízí v současné době
k návštěvě 5 expozic: v hlavní budově je k vidění
národopisná expozice seznamující s historií města
a s dřívějším životem na Humpolecku. Antropologická expozice popisuje teorii vzniku a vývoje života na Zemi. Na ní navazující Hrdličkova expozice
s indiánskou vesničkou přibližuje život a dílo místního rodáka a významného antropologa dr. Aleše
Hrdličky. Expozice loutek vás zavede do světa pohádek a představí humpolecké loutkáře a expozice
Jak se žilo, jak se šilo ukazuje práci švadlen a ševců
v minulém století. V pobočce muzea pak můžete
zhlédnout stálou výstavu Peklo. Tu vytvořili žáci výtvarného oboru ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci.
www.infohumpolec.cz/muzeum/
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Léto v Brně?
Nudit se určitě nebudete…
V Brně je totiž krásná přehrada a po ní pravidelně plují lodě z přístaviště v Bystrci
až do Veverské Bítýšky a zpět. Využijte zvýhodněné jízdenky na brněnskou lodní
dopravu spolu s návštěvou dalších atraktivních míst!
VIDA! science centrum

Lodí doplujete až na hrad Veveří, kousek od přehrady najdete zoologickou zahradu, nad historickým
centrem města se vypíná hrad Špilberk. Navštívit
můžete také vědecký zábavní park Vida! science
centrum. Více informací o pojízdných vstupenkách
naleznete na www.dpmb.cz.

telefon nebo tablet s připojením na internet a tužku. Zoo je otevřena 365 dnů v roce a kopcovitý terén zahrady pomáhá překonat zoo vláček.
www.zoobrno.cz, www.dotkni-se-evoluce.cz

VIDA! science centrum
Hrad Špilberk
Královský hrad ze 13. století, později přestavěný na
barokní pevnost, býval nejtvrdší věznicí v Evropě
zvanou „žalář národů“. Dnes je hrad sídlem Muzea
města Brna a kromě muzejních expozic a vyhlídkové věže jsou veřejnosti přístupné také kasematy – temné prostory v opevnění hradu, původně
sloužící jako úkryt vojáků, později jako vězení pro
nejtěžší zločince.
www.spilberk.cz

Hrad Veveří

Hrad Veveří
Okolí Brněnské přehrady s rozlehlými lesy je ideálním cílem pěších i cyklistických výletů. Jedním
z nejoblíbenějších míst je královský lovecký hrad
tyčící se nad vodní hladinou. Hrad Veveří nabízí
prohlídku historických interiérů i krátkodobé výstavy. V letní sezoně se tu koná řada koncertů, dobových jarmarků a slavností.
www.veveri.cz

Vida! je zábavní vědecký park o rozloze téměř
5 000 m2 s více než 150 interaktivními exponáty,
kde se zapojí do hry každý bez ohledu na věk. Těšit
se můžete na unikátní stálou expozici rozdělenou
do čtyř témat: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Park nabízí také Dětské science centrum pro
děti od 2 do 6 let a Divadlo vědy s pravidelnými
představeními plnými zábavných pokusů.
www.vida.cz
www.GOtoBRNO.cz

Zoo Brno

Hrad Špilberk

Moderní zoo, která se proslavila zejména úspěšným odchovem ledních a kamčatských medvědů.
V nedávné době byla otevřena unikátní voliéra pro
orly, průchozí expozice klokanů a Africká vesnice.
Novinkou letošního roku je šifrovací hra „Dotkni se
evoluce“, při které si užijete spoustu zábavy na 10
stanovištích. Potřebujete jen dobře nabitý chytrý

Zoo Brno
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Když malí nevědí, velcí poradí…

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.

1. Kolik objektů je zapojeno do projektu
Pohádkové Poodří?
a) 13
b) 12
c) 11
2. Jak se jmenuje princezna z Fulneku, kterou můžeme vidět v expozici hlavolamů?
a) Terezka
b) Madlenka
c) Apolenka
3. Co hlídá Rarášek?
a) vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder
b) větrný mlýn ve Spálově
c) zámek ve Studénce

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
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.
Malí návštěvníci získají na pohádkovém místě
malého prstového maňáska-skřítka. Některé objekty si můžete prohlédnout v kostýmech princezen, princů, mlynářských chasníků apod. Novinkou
je pohádkový lis, ve Fulneku, Bílovci a ve Studénce
si můžete vyrazit i pohádkovou minci.
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.
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www.pohadkovepoodri.cz
www.moravskekravarsko.cz
FB Pohádkové Poodří
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Nejstarší lázně na Moravě
Na úpatí Velkého Kosíře leží lázně Slatinice s několikasetletou tradicí. Přírodní
mineralizované prameny léčivé vody s obsahem sulfidické síry mají blahodárné
účinky nejen na pohybový aparát, ale také na celý organismus.

Saunový svět v Penzionu Majorka

Lázeňský dům Balnea

UHERSKÉ
HRADIŠTĚ – město
s otevřenou náručí
Na špičkové úrovni je poskytována také péče
v oblasti rehabilitace. V Odborném léčebném
ústavu rehabilitačním léčí pacienty po totálních
endoprotézách, po těžkých úrazech, po operacích
páteře nebo s revmatologickými a neurologickými onemocněními. Slatinice jsou lázně rodinného
typu, kde je každému pacientovi věnována individuální péče. Přijet můžete i se svým čtyřnohým
členem rodiny. Pro domácí mazlíčky mají připraveny vybrané pokoje v lázeňském domě Hanačka
a v Penzionu Majorka.
-mak-

Za historií i kulturou do Nového Jičína
Pokud máte rádi města, která dýchají starobylou atmosférou, pak navštivte Nový
Jičín. Uchvátí vás nejen pravidelné malebné uličky, ale také loubí, které lemuje celé
náměstí, a už jenom projít jimi je skutečný zážitek.
Za kulturním zážitkem navštivte Žerotínský
zámek sloužící jako muzeum nebo Návštěvnické
centrum se sídlem na náměstí. Tady se dozvíte, jak
vznikají klobouky nebo kdo to byl ve své době slavný generál Laudon.
Zavítejte do Nového Jičína o prázdninách, kdy
jsme pro vás v rámci Novojičínského léta, které se
stalo již tradiční součástí letního programu města,
připravili bohatý kulturní program.
letní akce 2016
15. 7. Klára Vytisková – představení nového sólového alba Home zpěvačky kapely Toxique (Masarykovo náměstí)

25.–31. 7. Letní kino – promítání filmů pod širým
nebem (zahradní restaurace Nové slunce
30. 7. Jičínfest Light & Totální nasazení – rockový festival (Amfiteátr Skalky)
6. 8. Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska – Open
Air 2016 (Amfiteátr Skalky)
3. 9. Slavnost města Nový Jičín – tradiční slavnost, letos ve stylu barokním, hlavní koncert – David Koller (Masarykovo náměstí a centrum města)
28. 9. Svatováclavská vyjížď ka veteránů (Masarykovo náměstí)
Více o programu najdete na
www.icnj.cz

Přijměte pozvání do Uherského
Hradiště, města s bohatou historií
a neméně zajímavou současností.
Nabízíme vám během letních měsíců
pestrou nabídku kulturních programů.
Slovácké léto
Významná sportovně-kulturní událost, která se již
podeváté odehraje ve dnech 1.–10. července. Slovácké léto promění historické prostory Uherského
Hradiště v plážové centrum plné sportu, hudby
a zábavy.
výběr z koncertů
1. 7. TURBO
2. 7. MANDRAGE
4. 7. NO NAME
5. 7. PETER CMORIK
7. 7. DESMOD
9. 7. KONTRAFAKT
Více na www.slovackeleto.cz
Letní filmová škola
Největší nesoutěžní filmový festival v České republice je na vrcholu příprav 42. ročníku, který se letos
koná od 22. července do 30. července 2016. Jako
každý rok čeká návštěvníky i bohatý a rozmanitý
hudební program. Jak akreditovaní, tak široká veřejnost se mohou těšit na Anetu Langerovou, Vladimíra Mertu, Musicu Folkloricu či skupinu Mňága
a Žďorp – a pokud by vám té pestrosti bylo málo,
můžete zvolit virtuózní večer s violoncellem a Jiřím
Bártou. Více na www.lfs.cz.
Těšíme se na vás v Uherském Hradišti.
www.uherske-hradiste.cz
www.mesto-uh.cz

foto © město Uherské Hradiště

Historie Lázní Slatinice sahá až do 16. století,
takže se skutečně jedná o nejstarší lázně na Moravě. Pramen středně mineralizované vody s obsahem sirovodíku se zde využívá k léčbě pohybového ústrojí, oběhového ústrojí, nemocí nervových,
kožních a onkologických. Klienti přijíždějí na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči hrazenou
z prostředků zdravotních pojišťoven. Připraveny
jsou ale i pobyty pro širokou veřejnost. Vybrat si lze
z pestré nabídky speciálních léčebných nebo relaxačních programů a přijet do sirných lázní. Ubytování vám zajistí v lázeňských domech Balnea,
Hanačka, Mánes nebo v nově zrekonstruovaném
Penzionu Majorka.
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KAM pro děti

Srdce Slovácka hrou
Zažijte Uherské Hradiště jinak – poučně, ale hlavně zábavně! Kdo se někdy
zúčastnil klasické prohlídky hradu, zámku nebo třeba města s malými dětmi, moc
dobře ví, že to není ono – suchý výklad děti nudí, nedokážou se soustředit na
slova, kterým mnohdy ani nerozumí, pobíhají a dělají věci, které dospělí vnímají
jako nepatřičné. Uherské Hradiště má pro vás řešení!
středoškoláky a pro každého, kdo má aspoň základní zkušenost s luštěním šifer, je totiž určena
Hradišťská šifrovačka, která je kombinací klasické
šifrovací hry a hledačky. Brožurka, jejíž součástí jsou i šifrovací pomůcky, je k vyzvednutí také
v Městském informačním centru, ale v tomto případě vám trasu neprozradíme – na tu si totiž musíte přijít sami tím, že budete postupně luštit šifry.
A když budete pořádně žhavit mozky, dostanete se
i do TOP 10. Měli byste to zvládnout tak za dvě až
tři hodinky.
Jestli se chcete dozvědět něco o historii města
a zároveň pobavit děti, stavte se v Městském informačním centru na Masarykově náměstí a vyzvedněte si brožurku nazvanou Hradišťská hledačka
aneb O poklad Přemysla Otakara II. A ponořte se
do zhruba hodinového dobrodružství, na jehož
konci vás čeká opravdový poklad. Hra je vhodná
pro rodiny s dětmi už od čtyř let, ale garantujeme,
že se při ní zabaví i senioři, prostě všechny věkové
kategorie. Kilometrová trasa je vedena přes dvě
hlavní hradišťská náměstí a je nabitá zajímavostmi
o nejvýznamnějších památkách, úkoly, které s pomocí rodičů zvládnou i předškoláci, a co je obzvlášť
důležité, i cukrárnami s výbornou zmrzlinou.
Ale to není vše – mysleli jsme totiž i na starší
děti, které se nebojí čelit složitějším výzvám. Pro
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kdo založil Uherské Hradiště?
a) Přemysl Otakar I.
b) Přemysl Otakar II.
c) Karel IV.
2. Která řeka protéká Uherským Hradištěm?
a) Morava
b) Olšava
c) Dyje
3. Jak se jmenuje významný filmový festival, jehož 42. ročník se v Uherském Hradišti
koná letos v červenci?
a) Letní filmová štola
b) Lesní filmová škola
c) Letní filmová škola

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží ceny věnované
Regionem Slovácko.

Informační centrum pro mládež
Masarykovo nám. 21
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 526
www.najdicestu.cz
A kdyby se vám v Hradišti chtělo dělat něco
úplně jiného (a že možností je přehršel), poradíme
opět v infocentru. Jsme pro vás otevřeni každý den
v týdnu od 8 do 18 hodin. Těšíme se na vás!

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

KAM za rohem

Objevit a zažít
město Budyšín
Vyjet si do Budyšína se vždy vyplatí.
Hlavní město Horní Lužice ležící v česko-německo-polském trojmezí se pyšní
zajímavou městskou kulisou a rostoucí
návštěvností ze sousedních Čech.

Kousek Slovenska, který možná neznáte
V místě, kde středoslovenský Hron vytéká z posledních kopců do Podunajské
nížiny, založil roku 1075 uherský král Gejza I. pro benediktiny klášter Hronský
Beňadik. Ten plnil několik staletí svou náboženskou funkci, ale v 16. a 17. století
byl opevňován proti postupujícím Turkům. Ti nebyli jediným nebezpečím.
Místní obyvatelé byli ohroženi i nájezdy hajduků a zbojníků, od 14. století se
totiž v kopcích okolo města Nová Baňa těžilo zlato a stříbro. To nás v Pohroní
nepřekvapí, proslulá horní města Kremnica a Banská Štiavnica odtud nejsou
daleko.

text, foto a aerofoto © Aleš Krejčí

My se však soustřeďme na oblast kolem Nové
Baně a Žarnovice, která je na západním břehu
Hronu lemována zalesněnými kopci Pohronského
Inovce a Vtáčniku, na východě pak Štiavnickými vrchy. Klidný a dosud „neobjevený“ kousek Slovenska.
Těžba drahých kovů přestala být rentabilní
v 19. století. Leccos se o ní dozvíte v Pohronském
muzeu v Nové Bani. Potom se s průvodcem podívejte do některé z původních štol – v turistickém
infocentru vám poradí, ve kterém z rodinných
domků ústí štola přímo na zahradu! Moderní

průmysl přišel do regionu až ve 20. století. Roku
1928 se začalo svážet dřevo z pohoří Vtáčnik do
Žarnovice. Dnes je údolí Hronu koridorem rychlíkové trati i dálnice Bratislava-Zvolen, na které shlíží
zřícenina gotického hradu Revište. Z koliby Drevenica Revište můžete podniknout vyhlídkový let ultralightem typu vírník. Neméně adrenalinu poskytne motocyklová plochá dráha v Žarnovici, jediná
na Slovensku. Rodiny s dětmi spíš potěší návštěva
nedalekého Zveroparku, ve kterém jsou k vidění
daňci, losi, jeleni sika a také spousta papoušků či
bažantů. Na východním břehu Hronu leží Vulkán
Putikov vŕšok, nejmladší sopka na Slovensku.
Když vyjedete z údolí Hronu do kopců, jste
najednou v jiném světě. Na kopanicích se osady
stále jmenují podle rodin – Šimunovci, Kršlovci...
Pro horské cyklisty jsou vyznačeny 3 trasy z Nové
Baně a několik dalších v Kľakovské dolině pod Vtáčnikem. Základnou k výletům, odpočinku s dětmi
i koupání poslouží u Žarnovice dobře vybavená Koliba Riečky v obci Župkov anebo u Nové Baně Penzion Tajch u vodní nádrže Tajch, pozůstatku důlní
činnosti. Výletních cílů je tu spousta: Starohuťský
vodopád, andezitové kamenné moře v Malé Lehotě, naleziště nerostu tetradymit v Župkově, expozice úzkokolejky v Hrabičově, naučné stezky. A můj
tip na závěr? Lov pstruhů na Ranči Blanc v Ostrém
Grúni, kde vám je hned připraví k jídlu.
Aleš Krejčí

Město s dobře zachovaným městským opevněním, věžemi, kostely, středověkými uličkami
a barokními domy je stále poznamenáno českými
dějinami a kulturou. Poukazuje na to mnoho důkazů. Zvláštností je dvojjazyčnost Němců a Srbů,
kteří zde spolu v míru žijí více než tisíc let, na což
poukazují místní názvy a jména ulic. V Budyšíně
se úžasným způsobem snoubí staré s novým. Po
prohlídce romantického starého města nebo po
nákupech v malých obchůdcích či v nákupním
centru Kornmarktcenter si lze odpočinout v útulných restauracích. Strávit v Budyšíně jeden den
je napínavé, ale vlastně nedostačující. Aby člověk
mohl poznat více, měl by zde zůstat déle. Lákavé
je také okolí. Mezi Drážďanami a Zhořelcem, jakož
i mezi lužickou jezerní krajinou a horami se nachází
celá řada turistických zajímavostí. K pobytu srdečně zvou hotely i penziony. Zaměřily se obzvláště
na české hosty. Objevujte Budyšín, užijte si město
a region, utvářené pod vlivem německých, srbských a českých tradic.
www.tourismusvereinbautzen.de
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KAM pro bystré hlavy

Tajenku křížovky nám zašlete do 15. srpna z www.kampocesku.cz/souteze nebo na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí obdrží mapu věnovanou vydavatelstvím Kartografie PRAHA.

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc červen 2016
Celkem došlo 4 632 odpovědí, z toho 4 382 z internetu a 250 dopisů

Kartografie PRAHA
otázka: Základní organizační jednotka židovské pospolitosti je:
odpověď: c) židovská obec
soutěžilo: 277 čtenářů; správně 245; špatně 32
výherci: Marie Černá, Kraslice; Kamila Dosedělová, Litomyšl; Alexandr Wolf, Ostrava-Hrabůvka

Borovany zaujmou i pobaví
otázka 1: a) u Nového rybníka
otázka 2: b) dvanáctý
soutěžilo: čtenářů 345; správně 332; špatně 13
výherce: Naďa Jínová, Olomouc; Irina Obradovičová, Hranice u Aše; Jana Načeradská, Suchdol; Jarka Seimlová, Praha; Zdenka Slováková, Fulnek; Petr Čekal, Třeboň; Oldřich Krejčí, Brno; Petr Pecka,
Vysoké Mýto; Richard Štěpán, Kroměříž; Miroslav Zachariáš, Tábor

Železná Ruda – pojďte s námi v Rudě odolávat nudě
otázka 1: b) sklářským
otázka 2: c) sokol stěhovavý
soutěžilo: 331 čtenářů; správně 282; špatně 49
výherci: Naďa Hladká, Brno; Markéta Heinrichová, Telnice u Brna; Nela Mašková, Chýnov; Marie
Štecherová, Opařany; Jaroslav Jeřábek, Česká Lípa

Za pohádkou a skřítky na Šumavu
otázka: Kdo vládne na Šumavě?
odpověď: b) víla Šumava
soutěžilo: 296 čtenářů; správně 126; špatně 170
výherci: Alena Jelínková, Benešov; Lucie Kejmarová, Stochov; Jana Morávková, Brandýs nad
Labem; Dana Nešetřilová, Neratovice; Miluše Smolíková, Beroun; Věra Soukupová, Lomnice nad
Popelkou; Veronika Váňová, Praha; Vítězslav Čmelík, Javorník; Daniel Polman, Nová Paka; Martin
Schwarz, Praha

Rodina na vodě aneb Horký letní den v Klášterci nad Ohří
otázka 1: b) Ohře
otázka 2: a) Egerie
otázka 3: b) 128 km
soutěžilo: 404 čtenářů; správně 391; špatně 13
výherci: Jiřina Hellerová, Králův Dvůr; Růžena Holcová, Česká Třebová; Štěpánka Chaloupková, Teplice; Lucie Möllerová, Ostrava; Olga Průchová, Kladno; Eva Samková, Břeclav; Petr Jaroš, Jičín; Robert
Jordán, Jevíčko; Bohumil Lichna, Metylovice; Jiří Šinfelt, České Budějovice

Královéhradecký kraj pro děti
otázka 1: b) Africký
otázka 2: c) Kytice
soutěžilo: 405 čtenářů; správně 340; špatně 65
výherci: Ludmila Amchová, Liberec; Vendula Brýdlová, Přerov; Alena Černínová, Ostrava-Poruba;
Marcela Machů, Uherský Brod; Petra Merhulíková, Nová Paka; Hana Nováková, Pardubice; Michaela
Vršecká, Hrádek nad Nisou; Kamil Čejka, Ševětín; Jiří Jochman, Břeclav; František Samek, Blížkovice

Edice ČT
otázka: Další kniha úspěšné autorky Šárky Váchové, kterou si čtenáři spojují hlavně s večerníčkem
a dvěma stejnojmennými knihami. O který večerníček se jedná?
odpověď: a) Chaloupka na vršku
soutěžilo: 371 čtenářů; správně 359; špatně 12
výherci: Zdeňka Kriklová, Olomouc; Veronika Velechová, Úvaly; Filip Vyskočil, Plzeň

Panský dvůr Telč
otázka 1: c) Telč
otázka 2: c) děti, rodiče i prarodiče společně
otázka 3: b) horolezectví
otázka 4: a) první
soutěžilo: 297 čtenářů; správně 280; špatně 17
výherci: Jitka Lelková, Karlovy Vary; Marie Petřinová, Klatovy; Michaela Píková, Praha; Lenka Rybářová, Vysoká nad Labem; Lucie Trnková, Polička; Josef Cerman, Jilemnice; Šimon Fiala, Karlovy Vary;
Milan Kovář, České Budějovice; Petr Rosendorf, Praha; Miloš Siblík, Praha

Navštivte pohádkové království
otázka 1: c) na jižní Moravě
otázka 2: b) umělecká litina
otázka 3: b) bílá věž
otázka 4: b) 2
soutěžilo: 379 čtenářů; správně 319; špatně 60
výherci: Jana Chudíková, Vnorovy; Šárka Izsóvá, Morávka; Marta Komňacká, Bakov nad Jizerou;
Miroslava Skořepová, Liberec; Marie Štecherová, Opařany; Jiří Autrata, Brno; Lukáš Cvešper, Ostrava;
Ladislav Hanuš, Lužany nad Trotinou; Zdeněk Kaněra, Červený Kostelec; Jindřich Trejtnar, Týniště
nad Orlicí

Pohádkové Poodří
otázka 1: b) kouzelní skřítci z bíloveckého muzea
otázka 2: c) Mistr Jan Hus
otázka 3: a) Větroplach
soutěžilo: 337 čtenářů; správně 271; špatně 66
výherci: Alexandra Hauzerová, Rumburk; Dagmar Klimešová, Brno; Eva Kracíková, Poděbrady;
Alena Povýšilová, Praha; Janina Rundová-Vyskočilová, Plzeň; Miluše Thüringová, Praha; Renata Šotolová, Police nad Metují; Milan Novotný, Liberec; Jiří Tomáš, Zlín-Příluky; Stanislav Vrána, Kroměříž
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Tradiční Valašsko žije!
otázka 1: a) měkké kožené boty
otázka 2: b) tradiční střešní krytina lidových staveb
otázka 3: a) nápoj z ovčího mléka
soutěžilo: 422 čtenářů; správně 407; špatně 15
výherci: Hana Bednářová, Praha; Alice Cimrová, Plzeň; Marie Hemplová, Hradec Králové; Olga Jiráčková, Sedlčany; Lucie Malásková, Tišnov; Radmila Petrová, Valtice; Věra Zelenková, Břidličná; Ivo
Kašpárek, Ostrava; Lubomír Kolman, Brno; Ota Kopsa, Doudleby nad Orlicí

Křížovka
… v Jizerských horách nevyskytuje …
soutěžilo: 380 čtenářů; správně 371; špatně 9
výherci: Kristýna Müllerová, Uherské Hradiště; Dana Svobodová, Svinov; Milan Drahoš, Jablonec
nad Nisou
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Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: a) Nový Jičín
soutěžilo: 388 čtenářů; správně 362; špatně 26
výherci: Anna Železná, Jablonec nad Nisou; Pavla Sýkorová, Spálené Poříčí; Ladislav Jelen, Uherské
Hradiště

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Městskému inf
ormačnímu
a turistickému
středisku ve Zlí
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PRAŽSKÝ

Pražský přehled
kulturních pořadů – předplatné

přehled
64. ročník

KULTURNÍCH POŘADŮ

soutěž o vstupenky do objektů Národního muzea



Pražský přehled vychází 12x ročně



celoroční předplatné je 312 Kč



cena zaslání jednoho vydání je 26 Kč
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adresa: Adiservis, s. r. o.
Na Nivách 18, 141 00 Praha 4
e-mail: predplatne@kampocesku.cz
mobil: +420 603 215 568

Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music Theatre International. www.MTIshows.com

www.hdk.cz

30 Kč

www.kampocesku.cz

S námi máte PŘEHLED…
Vaše redakce KAM po Česku
www.kampocesku.cz
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KAM až domů k vám
 KAM po Česku vychází ZDARMA, v českém jazyce, 9x ročně
 zasilatelská cena (poštovné a balné) je 252 Kč
 cena zaslání jednoho vydání magazínu KAM po Česku je 28 Kč
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Jak objednat?
adresa: Adiservis, s.r.o.
Na Nivách 18
141 00 Praha 4
e-mail: predplatne@kampocesku.cz
mobil: +420 603 215 568

Zveme vás na
top pražské akce
27. – 31. 10. 2016

MFF Praha
– Febiofest

www.designblok.cz

23. – 31. 3. 2017

Volkswagen
Maraton
Praha

www.febiofest.cz

7. 5. 2017

Designblok
18. 8. – 4. 9. 2016

Signal
festival

www.letniletna.cz

13. – 16. 10. 2016

Letní Letná

www.signalfestival.cz

www.runczech.cz

Pražské
jaro
12. 5. – 2. 6. 2017
www.festival.cz

United
Islands of
Prague
22. – 25. 6. 2017
www.unitedislands.cz

