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 KAM po Česku vychází ZDARMA, v českém jazyce, 9x ročně
 zasilatelská cena (poštovné a balné) je 252 Kč
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Naši čtenáři dobře ví,
KAM kráčí evoluce…

Kraj mého srdce VI. ročník ankety

Hlasujte o kraj vašeho srdce a získejte jednu z DESETI CEN od všech partnerů ankety.
Slavnostní vyhlášení vítězných krajů proběhne v rámci doprovodného programu
prestižního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze (15.–18. 2. 2018). Hlavní
cenou je cyklistický balíček pro dvě osoby na dvě noci. Seznam deseti výherců bude
zveřejněn na www.kampocesku.cz a v březnovém vydání magazínu KAM po Česku.

Hlasujte na www.kampocesku.cz/anketa
do 31. ledna 2018.

Podpořte hlasem svůj
oblíbený kraj v deseti
kategoriích:
 pěší turistika
 cykloturistika
 zimní dovolená
 letní dovolená
 folklor a tradice
 lázně, lázeňství, wellness
 výlety s dětmi
 památky/historická sídla
 koně a koňské stezky
 zážitky a adrenalin

KAM vybírá z obsahu

Věřím, že ani v letošním roce nebude úsměv
věnovaný ženě pokládán za sexuální obtěžování.
Že optimistický pohled nám dá pochopit hlubokou
pravdu o tom, že i zítra vyjde slunce. Že se mladí
vzepřou programování své osobnosti na sociálních
sítích a pochopí význam slova empatie – porozumění
emocím a motivům druhých. Bez naší pomoci to ale
nepůjde, i když za to sklidíme třeba i hromobití. Nechceme přece, aby pokračovatelé odkazu Kosmase,
Karla IV., Husa, Tadeáše Hájka, Daniela z Veleslavína,
Komenského, Pelcla, Dobrovského, Kašpara Šternberka, Jungmanna, Purkyně, Palackého, Erbena nebo
Masaryka a bezpočtu dalších žili v duševní prázdnotě.
Věřím, že našinec je člověk moudrý, který dosud
nepřekročil Rubikon, odkud již není návratu. Naopak
si uvědomme možnost vlastní volby a mějme na paměti své kořeny. Dlouhé procházky nám pomou vyčistit hlavu, dobré knihy připomenou nejzákladnější
pravdy a život ve shodě s okolím nám dá sílu překonat
všechny nesnáze. Protože život je na doživotí, a proto
se nepíše, nýbrž žije. Rád nám sice přináší mnohá
překvapení a do cesty klade nejrůznější překážky, ale
bez toho by to nebyl život.
Přeji všem našim čtenářům vše dobré v roce 2018
a již tradičně – splnění alespoň jednoho z dosud nesplněných tajných přání.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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slušelo by se v tomto okamžiku ohlédnutí
za rokem uplynulým, ale
chci věřit, že ten letošní
bude lepší a radostnější.
Věřím, že se v něm oprostíme od šíření hněvu
mezi sebou a obav z budoucnosti. Nenecháme
se vtáhnout do hry mocných a soustředíme se sami
na sebe, na svou rodinu, blízké a krásné věci kolem
nás.

u.

Milí čtenáři,

k
m p oces
česká korektura: Marcela Wimmerová
grafický návrh a zpracování: Luděk Dolejší (dolejsi@kampocesku.cz)
webmistr: Jakub Novák
tisk: Akontext, spol. s r. o.
distribuce: PPL CZ s. r. o.
foto na obálce: © www.pexels.com
Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k jeho šíření v tištěné
i elektronické podobě. Za zveřejnění inzerce a PR článků odpovídá zadavatel,
za změnu programu odpovídá pořadatel. Přetisk a jakékoli šíření jsou povoleny
pouze se souhlasem vydavatele.

www.kampocesku.cz | 1
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Krvavý hodokvas (1 015 let) KAM na výlet s

Roku 1001 uprchli
jeho bratři Jaromír (na
příkaz Boleslava vykastrován) a Oldřich,
který měl být na Boleslavův příkaz zavražděn, do Bavorska. Roku
1002 povstali proti Boleslavovi Vršovci, a tak
se Boleslav III. uchýlil
Boleslav III., znojemská
rotunda sv. Kateřiny
k Boleslavu Chrabrému
do Polska. Jakmile byl
v lednu 1003 Boleslavem Chrabrým opět dosazen
na český knížecí stolec, 9. února 1003 slíbil odpouštění dřívějším odpůrcům. Krátce nato však vyvraždil nenáviděné Vršovce při „krvavém hodokvasu
vyšehradském“ (podle Veleslavína), což vyvolalo
povstání. Boleslav Chrabrý tedy povolal svého
chráněnce do Polska. Následně jej nechal oslepit
a uvěznit. Nikým neželen vězeň Boleslav III. umírá
roku 1037.

Jednooký král (790 let)

foto © Wikimedia Commons

Budoucí čtvrtý český král z rodu
Přemyslovců Václav I. (1205–1253)
byl druhorozeným synem Přemysla
Otakara I. a Konstancie Uherské. Od
dětství byl zvláštní – neurotický, možná
psychicky chorý. Miloval potulky
hlubokým lesem, rád lovil… A právě
při jednom z lovů přišel o levé oko
a vysloužil si přízvisko Jednooký.
Otec nechtěl ponechat synovu existenci
náhodě, a tak jej ve
dvou letech zasnoubil s Kunhutou Štaufskou (Kunhutě bylo
asi sedm). V jedenácti
zajistil synovo navržení na českého krále
na shromáždění české
šlechty v Praze (1216)
Václav I., Gelnhausenův kodex
a uspěl. Druhého dne již
z přelomu 14. a 15. stol.
chvátal posel za císařem
Fridrichem II. Štaufským, který 26. 7. s volbou také
souhlasil. V devatenácti letech syna s Kunhutou oženil (1224) a ve třiadvaceti, 6. února 1228, jej nechal
korunovat „mladším králem“.
Eliška Procházková

2 | www.kampocesku.cz

MUDr. Radim Uzel, CSc.,
se narodil 24. března 1940
v Ostravě. Po maturitě odešel studovat Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity
v Brně, kterou absolvoval
v roce 1963. Za svůj hlavní
obor si zvolil gynekologii,
porodnictví a sexuologii. Vedle lékařské praxe se věnuje
také literární činnosti. Od
roku 2014 je místopředsedou
Obce spisovatelů České republiky a rovněž je autorem
téměř dvaceti populárně-naučných publikací. Posledně vydaným knižním titulem je vtipně pojaté pojednání Jak se žije padesátkám aneb Čarodějnice neupalovat, kterou napsal
spolu s Danielou Kovářovou.

rodinná historie, ale rovněž samotná krajina a hlavně dobré
víno. Čtenáře vašeho časopisu
bych proto velmi rád pozval do
nějakého vinného sklípku. Zejména Jarošek má v Mutěnicích
krásné vinné sklepy.
Děkuji Vám za zajímavé
pozvání do vinařské oblasti
a dovolte mi, abych Vám popřála mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.
Tereza Blažková
Mutěnice, kostel svaté
Kateřiny Alexandrijské

KAM byste pozval naše čtenáře na výlet po
České republice?
Velice rád jezdím do Mutěnic, neboť tam mám
své kořeny. V letech 1904 až 1908 dělal v Mutěnicích
obvodního lékaře můj dědeček a také se zde narodil
můj tatínek. Mám tedy pocit, že sem patřím. Navíc
vždy, když do tohoto kraje přijedu, tak mě osloví nejen

Dopisy čtenářů
Vážená redakce, děkuji za výhru z města Třebíče.
Jsou to puzzle města, které mi i s brožurou udělaly velkou radost. Až se vyzdravím, tak bych ráda
toto město poctila svou návštěvou. A protože je již
spoustu let váš časopis zajímavý, hodně prospěšný
k vlastnímu studiu, uděluji vám 1*! Časopisy předávám dále k využití známým, kteří také děkují.
Jen tak dál! Květoslava Pavlíčková, Pardubice
Děkujeme Vám moc a přejeme brzké uzdravení.
Dobrý den, posílám pozdrav z Brna, Váš časopis
je skvělý a už mnoho let jsem jeho pravidelnou
čtenářkou. Děkuji za skvělé tipy na výlety, líbí se
mi jeho pěkná, barevná obálka s citátem a „společenská kronika“ o hercích, spisovatelích, vědcích
a panovnících atd. Jsem velmi ráda, že se na jeho
stránkách prezentuje i naše město, které je jistě dost
velké a má co nabídnout a je pro turisty atraktivní.
Velmi se mi líbil zářijový článek paní Blanky Mrkvičkové o rozhlednách... Uvítala bych jeden speciál
o rozhlednách. Nejen do dalšího roku přeji mnoho
zdaru Vaší úspěšné práci a těším se, že se s Vaším
magazínem budu moci setkávat i po celý rok 2018.
S. Galušková, DiS., Brno
Speciál rozhledny máme v plánu již delší dobu, počítám, že bude v redakčním plánu na rok 2019.

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Boleslav III. Ryšavý (okolo 965–1037)
byl českým knížetem v letech 999–1002
a krátce roku 1003. Jeho násilnická
vláda byla korunována snahou zbavit
se svých bratrů coby konkurentů.

MUDr. RADIMEM UZLEM

Dobrý den všem. Jsem pravidelnou čekatelkou dalšího čísla v našem TICu, ale především čtenářkou
KAM PO ČESKU. Všechny výtisky poté předávám synovi, protože v každém vydání je plno zajímavých
článků, které ocení, a navíc se určitě mohou hodit
i jeho dětem ve škole. V posledním – adventně laděném výtisku – mám malou připomínku: hrníčky
nemá pouze Brno. Své hrníčky už loni měla i Olomouc. Mám jej doma. Přeji celé redakci další skvělé
nápady při tvorbě cestovatelského časopisu.
Děkuji za tipy. Eva Kubenová, Lanškroun
Pokud myslíte „hrníčky“ to samé, co Brno uvádí jako
zavedení používání vratných obalů, máte pravdu.
Olomouc je má už nejméně pět let.
Vážení..., děkuji za šikovný, praktický dárek (cena ze
soutěže), mapu Česka. Váš magazín, který je příjemnou formou poučný jak historicky, tak cestopisně,
mám velmi ráda. Přeji Vám všem do roku 2018 pevné zdraví a magazínu nadále hodně spokojených
čtenářů.
Vlasta Luxemburková, Praha
Přeji, aby se vám stále dařilo tvořit ten nádherný
časopis a byl dostupný.
S pozdravem z Pardubic Ivuše Houdková Sochorová
P. S. Přeji klidné vánoční svátky a zdraví a úspěchy
v novém roce!
Děkujeme všem našim čtenářům za krásná přání.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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Mužská záležitost (1 025 let)

Busta Jana Lucemburského z katedrály sv. Víta

Moravské bezvládí (700 let)
Za vlády Lucemburků procházela
Morava obdobím rozvoje, ale také
úpadku. Po zavraždění posledního
Přemyslovce, českého krále Václava III.
(1306), zavládly na Moravě nepokoje.
Nástupcem Václava III. byl Jindřich Korutanský, tyrolský hrabě, korutanský vévoda a český král
(1306 a 1307–1310). Tehdejší římský král Jindřich
VII. Lucemburský však Korutanského králem neuznával a Moravu zastavil Habsburkům. To Moravě přineslo úpadek a bezvládí, které neskončilo
ani nástupem Jana Lucemburského na český trůn
(1310). Nadějí mohl být vpád krále Jana na Moravu
dne 6. 1. 1318, kdy se svým vojskem obsadil Brno,
odkud podnikal válečné cesty proti povstalcům.
-Lucas-

Korunovace druhého Přemyslovce (860 let)

Osvícený hrabě (340 let)

Od smrti prvního českého krále Vratislava II. uplynulo dlouhých 66 let, než kníže
Vladislav II. z rodu Přemyslovců získal pro České knížectví opět královskou korunu.
Stalo se tak 11. ledna 1158 v německém Řezně.

Jan Adam z Questenbergu, který se
narodil 23. února 1678 ve Vídni, patřil
mezi osvícené české šlechtice a stal se
velkým mecenášem barokního umění.
Díky přestavbě, kterou inicioval, se
zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou
proměnil v honosné sídlo.

Za korunovací Vladislava II., vnuka prvního
českého krále Vratislava II., stojí pražský biskup
Daniel, který vyjednal smlouvu mezi knížetem
a císařem Fridrichem I. Barbarossou o české
pomoci při dobývání odbojných měst v severní Itálii. Smlouva, ze které jako odměna plynul
pro Vladislava II. dědičný královský titul, byla
ujednána na Barbarossově svatbě (1156). O dva
roky později byl 11. ledna v Řezně Vladislavu II.
položen na hlavu vínek, který je v české historii považován za akt korunovace krále. Barbarossa však tímto gestem učinil z Vladislava II.
prozatím jen velmože. Definitivní korunování
Vladislava II. králem proběhlo bez obvyklého
církevního obřadu až 8. září 1158 v Miláně. Na
jaře roku 1159 pak proběhla korunovace domácí, o jejímž konání vypovídají pouze dochované
korunovační denáry. Královské panování Vladislava II. ale nemělo dlouhého trvání. Kvůli roztržce s císařem a následným mocenským sporům se roku 1172 vzdal trůnu. Královské koruny
se nakonec po více než dvaceti letech znovu
ujal až jeho mladší syn Přemysl Otakar I.
Tereza Blažková

Janu Adamovi nejvíc učarovala Francie,
především zámek ve
Versailles. Rozhodl se,
že něco podobného
vybuduje také doma,
a tak se roku 1706 pustil do velkolepé přestavby jaroměřického
Portrét Jana Adama
sídla. Hrabě byl také
z Questenbergu od malíře Jana
velkým
milovníkem
Kupeckého (asi 1720)
hudby a na svém sídle
dlouhodobě zaměstnával hudebního skladatele Františka Antonína Míču. Ze svých poddaných
hrabě sestavil zámeckou kapelu a hudba zněla
při každé příležitosti. A na zámku v roce 1730 také
proběhla premiéra opery F. A. Míči „O původu Jaroměřic“. Byla to první opera, která promlouvala
česky. Osvícený šlechtic zemřel v Jaroměřicích
10. května 1752.
– makFridrich I. Barbarossa jako křižák

foto © Wikimedia Commons

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty v Praze-Břevnově, jak zní jeho plný
název, leží na půl cesty mezi Pražským hradem
a Bílou horou. Ve své historii si prošlo lecčíms, ale
v podstatě svému účelu slouží dodnes. Od počátku
v něm působí mniši benediktinské řehole, mezi nimiž žila i řada vynikajících osobností, jako např. Jan
z Holešova, který zřejmě jako první používal pravopis s diakritikou. Sám zakladatel sv. Vojtěch se
však kvůli sporům mezi Přemyslovci a Slavníkovci

rozhodl již roku 994
odejít do Říma. V době
husitských válek byl
klášter poničen husity
a mniši, kteří přežili,
odešli do Broumovského kláštera. Vyhnul
se i zrušení za josefínských reforem. Obnova postupně proběhla
v letech 1708–1745
podle projektu K. Dienzenhofera a jeho syna
K. I. Dienzenhofera.
V roce 1950 však byl zabrán komunistickou vládou
a tehdejší opat Anastáz Opasek strávil léta ve vězení. V 90. letech byl klášter opraven a roku 1997
jej navštívil papež Jan Pavel II. V současnosti jsou
pro návštěvníky pořádány prohlídky s odborným
průvodcem, který je zavede třeba i do románské
krypty z 11. století. Při každoroční břevnovské
pouti nebo přímo v klášterním pivovaru můžete
ochutnat i zdejší pivo Benedict.
Alice Braborcová

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Břevnovský klášter, nejstarší mužský klášter v Čechách, byl založen 14. ledna 993
pražským biskupem Vojtěchem a českým knížetem Boleslavem II. Pyšní se i dalšími
dvěma nej. Je nejdéle fungujícím klášterem s nejstarší tradicí vaření piva.
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Historia magistra vitae Osvícený biskup Arnošt (675 let)

1. 1. 1428 (590 let)
Husitské svazy vedené
Prokopem Holým vyrazily na spanilou jízdu přes
jižní Moravu až k Prešpurku.
Povážím kolem Trnavy se pak
stočily zpět na Moravu a nečekaně vpadly do Slezska, kde se
jim vzdala řada měst a pevností.
V květnu se přes Kladsko vrátily
s bohatou kořistí do vlasti.
1. 1. 1818 (200 let)
V Radnicích u Rokycan byl místním farářem A. J. Puchmajerem
založen první český čtenářský spolek. Činnost zahájil
28. září t. r. Po jeho vzoru
vzniklo do roku 1820 dalších
sedm spolků (v Chlumci nad
Cidlinou, v Ústí nad Orlicí,
v Litomyšli, v Úvalech,
v Prachaticích, ve Spáleném
Poříčí a v Nepomuku).
11. 1. 1158 (860 let)
V Řezně se konal říšský sněm,
při kterém vyzval císař Fridrich I.
českého knížete Vladislava II.
k účasti na italském vojenském
tažení. Vladislav II. svou účast
potvrdil a za své služby získal
královský titul. Česká šlechta
však přijala tyto zprávy zpočátku s rozpaky.
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Prvorozený
syn
Arnošta
z Hostýně a paní Adličky získal
své první vzdělání v Kladsku, kde
s rodiči trávil své dětství. Po studiích u broumovských benediktinů
a pražských škol strávil čtrnáct let
na univerzitách v Padově a Boloni.
Stal se z něj vynikající diplomat
a teolog. Právě v Itálii poznal budoucího českého krále a císaře Karla IV., kterému se stal později důvěrným rádcem a přítelem. Během
své církevní kariéry se snažil o reformu církve, podporoval založení
kláštera na Slovanech, angažoval
se při založení pražské univerzity, své právnické vzdělání využil
k vytváření důležitých dokumentů
a listin pro Karla IV., jenž mu vděčí

Arnošt z Pardubic, anonym, 14. století

za mnohé úspěchy své vlády. Jako
první český církevní hodnostář obdržel od papeže právo korunovat
české krále. Arnošt z Pardubic byl
osvíceným a vzdělaným člověkem,
štědrým mecenášem umění. Nejvýznamnějším dílem, jehož vznik
inicioval, je deskový obraz Panny
Marie s Ježíškem na trůnu, nazývaný Kladská madona, který daroval
klášteru augustiniánů kanovníků
v Kladsku. Sám byl také šikovným
řezbářem. Založil několik klášterů,
např. v Jaroměři a Rokycanech.
Zemřel 30. 6. 1364 na svém hradě
v Roudnici nad Labem, pochován
je v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Kladsku.
Alice Braborcová

foto © Wikimedia Commons

leden 1378 (640 let)
Císař Karel IV. navštívil v Paříži
roku 1378 francouzského
krále Karla V. Jednali o rozdělení Evropy. Země Ludvíka I.
z Anjou, krále polského
a uherského, se měla rozdělit
mezi českého a francouzského
panovníka. K Českému království mělo být připojeno Polsko,
k Francii pak Uhersko.

Arnošt z Pardubic byl 14. 1. 1343 zvolen posledním biskupem pražským. Do této pozice postoupil
z funkce kapitulního děkana svatovítské kapituly. Po roce byl jmenován prvním pražským
arcibiskupem.

Skromný začátek velké cesty (300 let)
Inženýrské vzdělávání odstartovalo před 300 lety. Na začátku byl jeden byt s malou knihovnou,
v něm jeden profesor a dvanáct studentů. Za první den výuky na dnešním Českém vysokém
učení technickém lze považovat 7. 1. 1718, kdy profesor Willenberg zahájil výuku ve svém bytě
pro dvanáct studentů.
Nyní na ČVUT studuje více než
21 tisíc studentů. Vše ale začalo o něco
dříve. Christian Josef Willenberg požádal v roce 1705 císaře Leopolda I.
o souhlas vyučovat tzv. „ingenieurský kunst“. Ovšem až jeho syn, císař
Josef I., nařídil v roce 1707 českým
stavům zajistit v Praze inženýrskou
výuku. Jak bývá v Čechách zvykem,
dlouhou dobu se nic nedělo. Willenberg tedy svou žádost zopakoval
v roce 1716 směrem k českým stavům
i císaři Karlu VI., po jehož urgenci byla
konečně 9. 11. 1717 dekretem českých
stavů ustanovena první inženýrská
profesura ve střední Evropě. A snad
každý student ČVUT zavítá do Národní technické knihovny, jež nabízí přes

Národní technická knihovna

1,1 milionu svazků knih. Tento fond
se začal vytvářet ve stejném roce, kdy
začala v Praze inženýrská výuka, tedy
v roce 1718. Šlo vlastně o sbírku výše

uvedeného prvního stavovského profesora inženýrství, Ch. J. Willenberga
(1655–1731).
Pavel Edvard Vančura

1888

1813

1878

(130 let)
Eduard Bass
(Eduard Schmidt)
* 1. 1. 1888
† 2. 10. 1946
český spisovatel
a novinář

(205 let)
Boleslav
Jablonský
(Karel Tupý)
* 14. 1. 1813
† 27. 2. 1881
český národní
buditel, básník
a kněz

(140 let)
Karel Langer
* 16. 1. 1878
† 2. 5. 1947
český malíř,
představitel
realismu
a krajinářství

foto © www.fit.cvut.cz

leden 1003 (1015 let)
Boleslav III. Ryšavý, narozen
kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku 1003. Právě tehdy
byl na trůn dosazen Boleslavem
Chrabrým, kterému slíbil, že se
zúčastní povstání proti římskoněmeckému králi Jindřichovi II.
Zemřel v roce 1037 v Polsku.

foto © Wikimedia Commons

KAM to vidí

Kočovný život milovníka umění i žen (210 let)

Historia magistra vitae

Josef Kajetán Tyl zasvětil svůj život dramatickému umění. Jeho vlastenecké cítění, literární,
publicistická, překladatelská, a především rozsáhlá divadelní činnost mu vynesly nejen uznání
a popularitu, ale také mnoho dluhů, bídu a nakonec i smrt.

12. 1. 1283 (735 let)
Pražský biskup Tobiáš
z Bechyně vysvětil gotický farní kostel sv. Mikuláše na Malé
Straně. Ten stál až do roku 1743
na místě dnešního barokního
chrámu sv. Mikuláše v Praze.
Chrám sv. Mikuláše patří k nejcennějším stavbám baroka na
sever od Alp.

Autor slov české hymny se
narodil 4. února 1808 v Kutné
Hoře jako Josef Kajetán Till. Po
gymnaziálních studiích v Kutné
Hoře, Praze a také v Hradci Králové, kde pobýval u dramatika
Václava Klimenta Klicpery, se
přihlásil na Filozofickou fakultu
Karlovo-Ferdinandovy univerzity.
Studium však nedokončil, neboť
se v roce 1829 přidal k německé
kočovné společnosti. Zde se seznámil se svou budoucí ženou
Magdalenou Forchheimovou. S ní
a také s její sestrou Annou, která
Tylovi porodila devět dětí, vytvořil kuriózní manželský trojúhelník.
V roce 1831 se Josef Kajetán Tyl
vrátil zpět do Prahy, kde nejprve

Portrét Josefa Kajetána Tyla od malíře Jana Vilímka

přijal místo účetního. Následně se
začal věnovat redakční činnosti
v Květech českých a také založil
Kajetánské divadlo. Od roku 1835
začal řídit česká představení ve
Stavovském divadle. Ve čtyřicátých letech 19. století se z Tyla
stal miláček národa – organizoval
kulturní život, vydával svá prozaická díla, získal cenu Matice české
a byl zvolen poslancem říšského
sněmu. Kvůli ostrým politickým
kritikám nakonec přišel o místo
ve Stavovském divadle a v roce
1851 se rozhodl odejít z Prahy
ke kočovné divadelní společnosti.
Pod tíhou dluhů a těžce nemocen
umírá v Plzni roku 1856.
TreBl

JAWA – Janeček a Wanderer (140 let)

foto © Wikimedia Commons, autor Marek Koudelka

František Janeček (23. 1. 1878–4. 3. 1941) byl český vynálezce a zakladatel světoznámé firmy
JAWA, nejstarší fungující československé firmy zabývající se výrobou motocyklů od roku 1929.
Původně chtěl sice Janeček vyrábět ruční granáty, kulomety, poté šicí stroje, ale nakonec zvítězila
idea výroby motocyklů.

František se narodil v Klášterci
nad Dědinou a původně chtěl být lékařem. Otec ho ale viděl v nějakém

technickém oboru a to rozhodlo. Po
základní škole odjel do Prahy. Absolvoval strojní průmyslovou školu, pokračoval studiem elektrotechniky. Poté
nastoupil jako konstruktér do Kolbenovy továrny. Na zkušenou odjel do
Nizozemska, kde se ujal stavby nové
továrny. Po návratu se věnoval svým
vynálezům a vyráběl vše – od granátů
přes vojenskou výzbroj až po šicí stroje. Nakonec se díky kapitálu, kterým
disponoval, rozhodl pro sériovou výrobu domácích motocyklů.
Jméno jeho firmy JAWA vzniklo
spojením počátečních písmen JA (Janeček) a WA (Wanderer – německá firma, od které koupil licenci). František
ale nechtěl vyvíjet vlastní stroj, koupil

proto licenci již vyvinutého motocyklu. Natolik uměl počítat, aby věděl,
že spolehlivá a osvědčená konstrukce
spíše zajistí jeho podnikání úspěch.
Firma se rozrůstala a získávala světovou proslulost. Cílem byla sériová výroba po vzoru Bati a Forda, tj. zavedení
pásové výroby.
Marie Kulinkovská

První sériově vyráběný motocykl Jawa 500 OHV

1928

1833

1918

(90 let)
Vlasta Fialová
* 20. 1. 1928
† 13. 1. 1998
česká herečka

(185 let)
Josef Barák
* 26. 1. 1833
† 15. 11. 1883
český novinář,
básník
a spisovatel

(100 let)
Antonín Mrkos
* 27. 1. 1918
† 29. 5. 1996
český astronom

15. 1. 1923 (95 let)
Narodil se český básník, překladatel a esejista Jan Vladislav
(vlastním jménem Ladislav
Bambásek). V 50. letech a za
normalizace v 70. letech nesměl
publikovat. Založil samizdatovou edici Kvart. V letech
1981–2003 žil v exilu ve Francii,
kde také učil na Vysoké škole
sociálních věd. Zemřel v roce
2009 v Praze.
22. 1. 1573 (445 let)
Papež Řehoř XIII. potvrdil
donaci biskupa Prusinovského
a povýšil jezuitskou kolej
v Olomouci na akademii. Císař
Maxmilián II. v prosinci t. r.
udělil koleji právo promoční ke
všem hodnostem. Přednášky na
fakultě filozofie a teologie této
univerzity byly zahájeny v roce
1576.
25. 1. 1348 (670 let)
Na mnoha místech v Čechách
došlo k zemětřesení, někde
trvalo několik minut, jinde i několik dní. Celý tento rok byl velmi horký a vlhký. Zemětřesení
tehdy zanechalo mnoho škod
na staveních a krupobití poničilo veškeré obilí. Následně se
rozšířil po celé Evropě mor.
30. 1. 1923 (95 let)
Narodil se fotograf a výtvarník
Václav Chochola. Věnoval se
sportovní fotografii, aktům,
proslavily ho snímky Pražského
povstání (1945) a portréty
slavných osob (Zrzavý, Sudek,
Werich a zejména S. Dalí).
Netradičními technikami tvořil
i fotogramy a roláže. Zemřel
v Praze roku 2005.
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Historia magistra vitae První sešit Ottova slovníku (130 let)

11. 2. 1878 (140 let)
V Plzni se narodil Rudolf
Vojtěch Špillar, český malíř
a autor příruček o fotografování. V letech 1919 až 1923 studoval u profesora Nechleby na
pražské akademii. Je znám, jako
autor aktů, krajin a zátiší. Byl
bratrem malířů Jaroslava a Karla
Špillarových.
13. 2. 1758 (260 let)
V Asparn an der Zaya se narodil
Josef Hardtmuth, rakouský
architekt a zakladatel firmy
KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Byl
mimořádně nadanou a všestrannou osobností s mnoha
zájmy. Mimo jiné navrhl několik
staveb v Lednicko-valtickém
areálu. Nám je znám především
jako vynálezce tužky.
14. 2. 1933 (85 let)
Narodila se česká filmová
a divadelní herečka Míla
Myslíková. Za svůj život ztvárnila spoustu rolí.
Nezapomenutelnou roli měla
např. ve filmu Jak utopit
doktora Mráčka (vodnice
Wassermanová) anebo v prvních čtyřech „básnických“ komediích Dušana Kleina (starostlivá maminka Šafránková).
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český knihovník a nakladatel Jan Otto
(8. 11 1841–29. 5. 1916), inspirován
dost možná první českou čtrnáctidílnou encyklopedií F. L. Riegera – Riegrův slovník naučný (1860–1874). Editorem slovníku Otto stanovil Jakuba
Malého a po jeho smrti Tomáše Masaryka, pozdějšího
prezidenta Československa. Kolektiv autorů byl
sestaven z význačných techniků,
teologů
a zástupců české
vědy té doby. Na
tvorbě se podíleBohumír Roubalík – Redakční místnost Ottova slovníku naučného, 1891
lo celkem 56 lidí

Dodnes je však stále dobrým zdrojem informací o historických faktech.
Ve své době se dokonce jednalo o jednu z nejlepších encyklopedií světa,
dost možná druhou za Encyclopædií
Britannicou. Za jeho vydáním stál počátkem osmdesátých let 19. století

Inzerce Ottova slovníku naučného v Kalendáři
Zlaté Prahy na rok 1895

a 1 086 odborníků. Ottův slovník naučný, který vyšel v letech 1888–1909, má
27 svazků a jeden svazek doplňkový.
Na 27 789 stranách s 4 888 ilustracemi
a 479 zvláštními přílohami obsahují
svazky až 186 000 hesel.
Alois Rula

foto © Wikimedia Commons

11. 2. 1798 (220 let)
Narodil se významný léčitel
Johann Schroth, zakladatel lázní Dolní Lipová. Jeho léčebné
metody byly poměrně neotřelé.
V lázních zavedl až drastické
diety, omezoval pití vody a pacientům předepisoval střídání
suchých dnů s půsty, doplňované pitím vína.

Český konverzační lexikon z let 1888–1909 známe jako Ottův
slovník naučný nebo Ottova encyklopedie. Po dlouhých sto
let byl největší českou encyklopedií. První sešit vyšel 22. ledna
1888.

KAM čert nemůže... (95 let)
Zdeněk Podskalský, český televizní a filmový režisér i herec, se narodil 18. února 1923
v šumavských Malenicích. Již od dětství chtěl být ochotnickým hercem, ale míval velkou trému,
proto od tohoto plánu upustil.
(1958), Bílá paní (1964), Světáci (1969), Noc na Karlštejně
(1973) a řada dalších. Koncem 70. let navázal spolupráci
s „cimrmanology“ Smoljakem
a Svěrákem, výsledkem byla
komedie o dvanáctisměně
bytů s názvem Kulový blesk.
Byl autorem a zároveň režisérem řady silvestrovských večerů ČT, včetně těch nejproslulejších. Dlouhá léta žil v Praze,
v nárožní věži Mostecké ulice
s výhledem na chrám sv. Mikuláše. Životní partnerkou mu
byla po 27 let Jiřina Jirásková.
Zdeněk Podskalský zemřel
29. 10. 1993, ve věku 70 let.
Andrea Kepplová

Začal studovat na reálném
gymnáziu ve Strakonicích, které ukončil maturitou v roce
1942. Po válce pokračoval studiem sociologie, psychologie
a divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
(1945–1949). Láska k filmu jej
přivedla ke studiím na FAMU.
V lednu 1951 přešel na Vysokou filmovou školu v Moskvě
(VGIK), kterou absolvoval jako
kandidát estetických věd. Zdeněk Podskalský režíroval celý
život komedie, často se jednalo o filmy na bázi muzikálu, což
byl jeho oblíbený žánr. K jeho
nejúspěšnějším filmům patří
například Kam čert nemůže

1838

1848

1628

(180 let)
Josef Ladislav
Turnovský
* 9. 2. 1838
† 8. 2. 1901
český novinář,
spisovatel,
překladatel

(170 let)
Karel
Klostermann
* 13. 2. 1848
† 16. 7. 1923
český spisovatel
německé
národnosti

(390 let)
Humprecht
Jan Černín
* 14. 2. 1628
† 3. 3. 1682
český šlechtic
a diplomat

foto © Wikimedia Commons

4. 2. 1928 (90 let)
Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho
hlas byl spojen s pořadem
Studio Kamarád, kde namlouval
postavičku Harryho Šoumena,
nebo s televizním seriálem
Šmoulové, kde daboval čaroděje Gargamela.

foto © www.bubinekrevolveru.cz

KAM to vidí

Chartista a disident Augustin Navrátil (30 let)

Historia magistra vitae

Na první pohled se Augustin Navrátil zdá jako nenápadný muž, nicméně opak je pravdou;
dokázal to, na co jiní sbírají odvahu roky, ne-li celý život. Podařilo se mu totiž iniciovat jednu
z nejmasovějších akcí na odpor proti komunistickému režimu, která se kdy za normalizace
konala. 1. ledna si připomínáme výročí této události, kterou Augustin Navrátil pohnul dějinami
Česka.

17. 2. 1798 (220 let)
Ve Slaném se narodil český malíř Josef Matěj Navrátil. Vyučil
se malířem pokojů u svého
otce. Po studiu na Akademii
se stal malířem-dekoratérem.
Byl také vynikajícím krajinářem
a autorem zátiší. Jeho tvorba
inspirovala slavného českého fotografa Josefa Sudka při
zaznamenávání kolínské krajiny.

V temném období
totalitního režimu katolický aktivista Navrátil odmítl pouze pasivně přihlížet útrapám,
které zasáhly Českou
republiku. Nijak se
netajil nesouhlasem
s novým režimem a se
svými názory také často vystupoval veřejně,
přestože tím škodil sobě i své rodině.
Jako silně věřícímu člověku mu vadil
přístup státních orgánů k náboženství, a snažil se proto změnit postavení
věřících v ČSSR. Od šedesátých let se
začal angažovat v otázce omezených

náboženských svobod
a konflikty s úřady ho
pohnaly až před soud,
který rozhodl, že je
psychicky nemocný,
a omezil jeho způsobilost k právním úkonům. Navrátil se ale nevzdal a stal se jedním
z prvních signatářů
Charty 77, kterou také
šířil. Ve stejném roce (1988), sepsal
čtrnáctibodovou Kroměřížskou petici,
v níž vyzýval stát k dodržování náboženské svobody. Petice sice během
dvou týdnů získala přes 700 podpisů,
bohužel Navrátil byl za tuto aktivitu

poslán do psychiatrické léčebny. Přes
všechny represe se však nenechal
odradit a začal pracovat na další, tentokrát promyšlenější petici. Nechtěl
dělat sobě ani své rodině další problémy a zároveň se bál dalšího násilného
uvěznění v léčebně, zkonzultoval proto její obsah nejprve s právníky. Jednatřicetibodová petice s názvem Podněty katolíků k řešení situace věřících
občanů znamenala skutečný přelom
– podepsalo 501 tisíc lidí! Podpořil ji
také kardinál František Tomášek. Petice otřásla základy režimu a dopomohla k jeho pádu o pár let později, ale
Augustin Navrátil i tak zemřel téměř
zapomenut.
Simona Wieserová

Zánik Československa (25 let)
Je tomu 25 let, co skončila éra České a Slovenské Federativní Republiky, chcete-li, přestalo po
takřka 75 letech existovat Československo. Minutu po půlnoci 31. prosince 1992, tedy 1. ledna
1993, vznikly dva nové suverénní státy. Česká a Slovenská republika.
Od roku 1990 docházelo mezi vládami obou národů k neshodám, které,
viděno s odstupem času, směřovaly
k rozdělení. Předseda české vlády Václav Klaus a předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar se poprvé setkali
na toto téma již 8. července 1992 v brněnské vile Tugendhat. A právě zde se
také dohodli na rozdělení federace.
Tuto dohodu podepsali na následné schůzce 26. srpna 1992. Na funkci
foto © Wikimedia Commons

prezidenta ČSFR rezignoval Václav Havel již 20. července 1992 a po zbylou
dobu byla federace bez prezidenta.
Silvestr 1992 slavili obyvatelé obou
zemí tradičně, jako příchod nového
roku 1993, ale také jako rozdělení federace. Prezidentem České republiky
se stal až do března 2003 Václav Havel.

Přestože bylo rozdělení Česka a Slovenska bráno jako
vzorný příklad mírového rozdělení
státu (tzv. sametový rozvod), šlo spíše o pohled zvenčí.
Domácí populace
vnímala rozchod
různě, především
pak díky dlouholetým sociálním, společenským, příbuzenským a v řadě případů i majetkovým vazbám. Smutným
faktem celého rozchodu je dnes snad
už jen vytrácející se vzájemná znalost
jazyků nastupujících generací Čechů
a Slováků.
Eliška Procházková a Josef Grof

1853

1523

1918

(165 let)
Jaroslav
Vrchlický
* 17. 2. 1853
† 9. 9. 1912
český spisovatel,
básník, dramatik
a překladatel

(495 let)
Jan Blahoslav
* 20. 2. 1523
† 24. 11. 1571
český spisovatel,
kněz a biskup
Jednoty bratrské

(100 let)
Svatopluk
Beneš
* 24. 2. 1918
† 27. 4. 2007
český divadelní
a filmový herec

22. 2. 1973 (45 let)
V Praze byl zahájen provoz na
Nuselském mostě. Spojuje
Pankrác a vzdálenější jihovýchodní části města s Karlovem
a se středem města. Je dlouhý
485 m a široký 26,5 m. V roce
2000 získal ocenění Stavba století v kategorii Dopravní stavby.
22. 2. 1998 (20 let)
Čeští hokejisté, pod vedením
trenéra Ivana Hlinky, vybojovali na zimních olympijských
hrách v japonském Naganu
zlaté medaile. Finálová bitva
s Ruskem dlouho hledala svého
střelce. Nakonec ho našla. Do
49. minuty zasadil svoji životní
trefu Petr Svoboda.
24. 2. 1948 (70 let)
Ve 12 hodin začala hodinová
generální stávka, která měla
prosadit sociální a ekonomické požadavky. Ministři Václav
Majer a František Tymeš podávají demisi. Prezident Beneš ji
přijal. Protestní demonstrace
byla potlačena. Byl završen
převrat a komunistická vláda
slavila tyto události jako Vítězný
únor.
26. 2. 1898 (120 let)
V Slavětíně u Loun se narodil
český básník Konstantin Biebl.
Je řazen k představitelům proletářské poezie. Od roku 1919
publikoval v časopisech Host,
Kmen, Lidových i Literárních
novinách. Byl členem Devětsilu
a zakládajícím členem
Surrealistické skupiny.
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Proč v roce 2018
právě do Prahy?
Důvodů je celá řada!
Česká metropole je jednou z nejatraktivnějších destinací, kterou jezdí obdivovat turisté z celého světa. Důvod je jasný – všichni chtějí poznat
její jedinečnou atmosféru a krásu. Stověžatá Praha
je pro turisty přitažlivá nejen svou starobylou krásou, ale také kvalitou hotelových a gastronomických služeb. Kromě toho Praze pomáhá výborná
dopravní obslužnost, ale také fakt, že je u hostů
vnímána jako bezpečná destinace.
Praha je současně pravidelně hodnocena jako
jedno z nejlepších míst k životu ve střední a východní Evropě, zároveň ale patří mezi nejlepší
turistické destinace. Je zde pátá nejlepší MHD na
světě, nejkrásnější vánoční trhy, čtvrtá nejlepší zoo
a spousta dalšího. Stěhuje se sem stále více startupů a nadnárodních společností.
Rok 2018 bude pro Prahu výjimečný hned
z několika důvodů. Příští rok to bude právě 100 let,
kdy vznikl československý stát a odkdy je Praha
hlavním městem republiky. Proto se Praha připravuje na velké oslavy. Kromě toho se v příštím roce
promění náplavky pod Rašínovým nábřežím na
kavárny a galerie, dojde k rekonstrukci dolní částí
Václavského náměstí a bude dokončena revitalizace Stromovky a oprava Staroměstské radnice.
Samozřejmě ani příští rok nebude chybět možnost příjemného a komfortního posezení v pražských ulicích. S příchodem jara a vyšších teplot
se na několika místech znovu objeví Pražské židle
& stolky, které v předešlých sezonách měly velký úspěch. Praha se inspirovala dobře fungujícím
nápadem světových metropolí, jako je například
New York, Kodaň či Stockholm. Židle a stolky budou v pražských ulicích až do podzimu. Pokud je
využijete, nezapomeňte se vyfotit a fotku označit
hashgtagem #prazskezidle.
Adriana Krnáčová,
primátorka hl. m. Prahy
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V roce 2018 oslavíme výročí
vzniku Československa!
Chystáme pro vás tematické vycházky s průvodci, brožuru Praha:1918–2018, kde najdete
přehled nejvýznamnějších akcí a katalog
Praha:1918–1992.
V říjnu znovu otevřeme Staroměstskou
radnici.
Představíme vám historii a současnost
pražského Židovského Města
v brožuře Praha:židovská.
A ukážeme vám to nejlepší z českého designu
v průvodci Prague:design.
www.prague.eu

KAM na výlet

Jedinečná Strahovská knihovna
Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách
a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek naší země.
Jeho nejznámější součástí je proslulá Strahovská knihovna.
Roku 1950 byl klášter uzavřen a řeholníci deportováni do sběrných táborů. V letech 1992−1993
byl Strahovský klášter obnoven a následně opraven. Především Filosofický sál prošel nákladnou
rekonstrukcí, trvající jeden a půl roku.
Strahovská knihovna je jednou z nejcennějších historických knihoven u nás. Uchovává přes
200 000 svazků, z toho přes 3 000 rukopisů a 1 500
prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech,
ale i v přilehlých depozitářích.
www.strahovskyklaster.cz
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem
Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II. Dnešní barokní podobu získal klášter v 2. polovině
17. a v 18. století.
Nashromážděné knihy nalezly v 17. století
útočiště v nově vybudovaném sále, který se dnes
nazývá Teologický. Hlavní klenutý sál Strahovské knihovny, nazvaný Filosofický, o rozměrech
32 × 10 × 14 metrů, sahá přes dvě patra budovy
a má v deseti metrech výšky ochoz. Vznikl úpravou
původní sýpky v letech 1783−1785 s novým průčelím od I. A. Palliardiho a sochami Ignáce Platzera.

9. VELETRH CYKLISTIKY
www.forbikes.cz

OFICIÁLNÍ VOZY

6.–8. 4. 2018
BIKES_18_131x125,5.indd 1

08.12.17 10:12
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Vážení a milí čtenáři,
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Poselství ukrytá do věží
Během celkové rekonstrukce Staroměstské radnice, která začala na jaře 2017,
nalezli restaurátoři v gotickém arkýři kaple radnice vzkazy z let 1888 a 1952.
K poškození arkýře ze čtyř pětin došlo koncem války, 8. května 1945. Během
Pražského povstání Němci ostřelovali z tanku radnici a jedna ze střel zasáhla
i gotický arkýř.
Původní obsah měděných tubusů uložili archiváři do depozitáře Archivu hlavního města Prahy
a materiály vyjmuté při opravách v letech 1949
a 1984 nahradili věrnými kopiemi. Poté ve středu
22. 11. 2017 do schránek uložili poselství současné městské rady, informace o stavbě, fotografie,
noviny, fragment primátorského řetězu, současné
mince i bankovky a restaurátoři připojili svá osobní
poselství. Praha se také připojila ke vzkazu dělníků
z roku 1984, kteří si stýskali nad cenou piva, a budoucím generacím vzkázala: „O 33 let později se
dál točí Země kolem Slunce, orloj na Staroměstské
radnici i to pivo, jen za něj už neplatíme 4,80 Kčs,
ale 33,41 Kč.“
Josef Grof

Kameníci, kteří v padesátých letech pracovali na jeho opravě, vložili do arkýře vzkaz: „V roce
1952 jsem tento oltář a kapli dodělal, která byla
v revoluci 4. 5. 1945 rozbita Němci, jakož i věž
a Orloj, kteréžto věci jsme též opravili.“ Podepsáni
jsou Josef Kerner a Josef Zolaský. Na druhé straně
papíru byl ale ještě jeden vzkaz, mnohem staršího
data. Z roku 1888, kdy byl při opravách Staroměstské radnice rekonstruován středověký oltářní stůl:
„Dne 2. 8. 1888 jsem tento oltář dodělal,“ napsal
kameník Alois Rampousek.

foto © MHMP

do Středočeského kraje se vyplatí přijet kdykoliv. Naleznete tu vše, za čím byste jinde museli
putovat velké dálky. Není zde nic, co by náročného
turistu neuspokojilo – od exkurze do silurského
moře přes ukázky nejstarších kultur světa až po
centra technologické excelence dneška. Kraj je
místem cenných přírodních památek i pokladnicí
památek UNESCO.
Zavítat k nám se vyplatí právě v roce 100. výročí státnosti. Náš kraj je společně s Prahou kolébkou
i svébytným průvodcem jejího vzniku a proměn.
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech prezentuje osobnost prvního československého prezidenta a historické události spojené s jeho osobou. Můžete
zde spatřit i zámek – druhé sídlo našich prezidentů
a projít se jeho oborou.
Obranu republiky před nacismem představují
zachovalé bunkry pevnostního opevnění. V Lidicích si připomenete jednu z nejtragičtějších událostí našich dějin, vypálení obce. Památník národního útlaku v Panenských Břežanech připomíná
okupaci, hrdinství domácího a zahraničního odboje i potrestání válečných zločinců, udavačů a kolaborantů. Kraj je protkán stezkami partyzánského
hnutí a paradesantních výsadků. Nalezneme zde
i místo poslední bitvy 2. světové války u památníku ve Slivici u Milína.
Přijeďte do krajiny, kterou milovali Karel Čapek, Bohumil Hrabal nebo Josef Lada. Spatříte nejlepší ukázky architektury posledních 100 let. Sportovat můžete na místech, na kterých trénovali naši
světoví mistři a olympionici. Zkrátka, pro stoleté
období naší státnosti je Středočeský kraj hotovou
encyklopedií.
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová,
hejtmanka Středočeského kraje

KAM na výlet

Barokní město hraběte Šporka
Lysá nad Labem
Město Lysá nad Labem leží v úrodné nížině na řece Labi, 30 km od hlavního města
Prahy. Největší rozkvět město zažilo, když panství patřilo hraběti F. A. Šporkovi.
Barokní zámek s parkem

filmů a sportu může Lysá nabídnout městské kino,
letní kino, víceúčelové hřiště, naučnou stezku Lysá
nad Labem – Čelákovice nebo naučnou stezku
Brandýs nad Labem – Lysá nad Labem – Benátky
nad Jizerou, která představuje Rudolfa II. V areálu
letního kina se každoročně konají městské slavnosti Lysá žije!, které proběhnou 25. a 26. května 2018.
Městský úřad Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/1
289 22 Lysá nad Labem
tel.: +420 325 510 242
www.mestolysa.cz

Slavné časy připomíná barokní zámek s jedinečným parkem se sochami z dílny Matyáše
Bernarda Brauna. Alegorie 12 měsíců, 4 ročních
období, Dne i Noci, přírodních elementů je zcela srovnatelná s alegoriemi na zámku Kuks. Další
památkou je augustiniánský klášter z pol. 18. století, Muzeum Bedřicha Hrozného, kostel sv. Jana
Křtitele, evangelický kostel, barokní radnice nebo
Beniesova vila.
V současnosti je Lysá známa především díky
výstavišti a dostihovému závodišti. Pro milovníky

Kostel sv. Jana Křtitele

Pietní území Lidice

Expozice Remember Lidice

otevírací doba
listopad–březen 9–16 hod.
duben–říjen
9–17 hod. (galerie)
9–18 hod. (muzeum)
Památník Lidice / Lidice Memorial
Tokajická 152, 273 54 Lidice
tel.: +420 312 253 088
www.lidice-memorial.cz

foto © archiv Památník Lidice

Památník Lidice – místo tragédie i naděje

Interiér rodinného domku s expozicí Stavíme nové Lidice

Zveme vás k návštěvě místa, které se zapsalo do světových dějin. Vyhlazení obce
Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se dne 10. června 1942 stali obětí nacistického
násilí, zburcovalo tisíce lidí na celém světě.
V expozici „… a nevinní byli vinni…“ se
seznámíte s detaily tragédie. Nejnovější expozice „Stavíme nové Lidice“ v rodinném domku
č. p. 116 přiblíží odhodlání lidí, kteří v nezlomné
víře v konec války vybírali peníze na obnovu Lidic,

a představí i architekty, kteří nové Lidice navrhovali. Milovníci výtvarného umění budou překvapeni
kvalitou obrazové kolekce tzv. Lidické sbírky představené v nové expozici Remember Lidice.
Více na www.lidice-memorial.cz.
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Návštěvnické centrum Kvilda
Vážení návštěvníci
Jihočeského kraje,
kvůli značnému ohlasu jsme se v roce 2018
rozhodli pokračovat v letošním krajském projektu
„Jižní Čechy pohodové“. Po předchozích projektech „Jižní Čechy aktivní“ a „Jižní Čechy olympijské“
jsme si totiž řekli, že je načase zvolnit. A vám k tomuto zážitku stačí jen jediné – nastavit si střelku na
turistickém kompasu směrem na jih.
Náš kraj je vám připraven nabídnout vše – od
svého venkovského charakteru přes jedinečnou
gastronomii až po pestrou nabídku letních i zimních outdoorových aktivit. Chcete si dát do těla
na lyžích či na kole? Šumava, Novohradské hory
a Lipensko už na vás čekají. Jste milovníci historie? Tak tu pro vás kromě světoznámých destinací
typu Českého Krumlova či Hluboké máme desítky
menších hradů a zámků i jiných významných objektů spojených například s husitstvím. A pokud
vás z aktivního odpočinku rozbolí celé tělo, tak
vám poskytnou naše lázně v Třeboni či Bechyni tu
správnou relaxaci. V roce 2018 si zároveň budeme
připomínat 100 let od vzniku samostatné ČSR, což
se do nabídky programu akcí také promítne.
S potěšením pak mohu konstatovat, že se jižní Čechy letos staly po Praze druhým nejsilnějším
regionem z pohledu přínosu cestovního ruchu do
státního rozpočtu. Což mimo jiné podtrhuje skutečnost, že výběr volnočasových aktivit u nás ve
své šíři oslovuje jednotlivce, páry, rodiny s dětmi
i seniory.
Ať už se zkrátka rozhodnete svou dovolenou
v jižních Čechách trávit aktivně či pasivně, užijte
si ji hlavně v pohodě. Pokud možno v takové míře,
abyste se k nám rádi vraceli i v dalších letech.
Mgr. Ivana Stráská,
hejtmanka Jihočeského kraje
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Centrum je věnované jelenovitým. Návštěvníci s pohybovým omezením mohou
v expozici NC pomocí ovládané kamery sledovat jeleny ve výběhu.
Výběhem prochází naučný okruh a jsou zde
vyvýšené pozorovací přístřešky. Mimo výběh

pokračuje naučný okruh, který seznamuje se stopami jelenovitých, prasete divokého a některými
místními stromy a rostlinami.
výběhy: jeleni 9 ha; rysi 1 ha
okruh: přístupný pro vozíčkáře s asistencí
otevřeno: leden–únor | pondělí–neděle
8.30–15.30 hod.
vstupné: zdarma
výchozí bod: placené parkoviště
-red-

Šumavous zve…
Šumavous není jen ubytování v příjemném prostředí rodinného penzionu.
Komfort ubytování nadchne převážně rodiny s dětmi nabídkou vybavení, které
děti vyžadují. Tedy od přebalovacích pultů, nočníků, jídelních židliček, dětských
příborů až po rychlovarné konvice s lednicí na pokojích.

Domácí atmosféra v sedmi apartmánech je
násobena možností být s dětmi, které zrovna spí
v oddělené ložnici, a zároveň relaxovat ve vedlejší
místnosti nebo s ostatními přáteli v místní restauraci. Šumavous je však i dětské centrum s velkou
zahradou a zejména možností nabídnout dětem
prožít dobrodružství ve venkovních zážitkových
programech. Během programu děti hrají hry, tvoří a učí se samostatnosti. Pohyb venku, v přirozeném prostředí, rozvíjí jejich fyzickou gramotnost,
motorické schopnosti i komunikační dovednosti.

Mohou využít svou vlastní fantazii a dojde k interakci s ostatními různě starými
dětmi. Pohyb v lese připraví dítě na pozdější zvládání daleko složitějších životních
situací a řešení problémů. Vždyť vylézt na
strom, přejít kládu nebo lanovou překážku,
sklouznout se z kopečku, postavit si úkryt
z klacků nebo vytvořit vodní dílo přímo na
potůčku…, to patřilo k radovánkám, které děti dříve zažívaly. Cílem zážitkových
programů je umožnit dětem vrátit se zpět
k přírodě a vychutnat si volnost pohybu.
Programy jsou určeny i pro děti ubytované jinde,
tedy pro děti, které tráví volno na Šumavě u babičky,
tety nebo s rodiči na chalupě kousek od Šumavouse.
Tomášek, Kristýnka, Pavlína a Jiří Hujdovi vás
rádi přivítají v rodinném penzionu.
onu.
ŠUMAVOUS – báječné prázdniny
mobil: +420 602 483 534
e-mail: jirka@sumavous.cz
www.facebook.com/Sumavous.cz
www.sumavous.cz

Zimní pohoda na jihu Čech
Ať už jste příznivci sjezdového lyžování, snowboardingu, výletů na běžkách, chcete si vychutnat zimní radovánky se svými
dětmi nebo jen odpočívat v zasněžené krajině, jižní Čechy jsou ideálním místem pro tyto aktivity. Nabízejí nádhernou přírodu, která v zimním období působí až pohádkovým dojmem. Jižní Čechy jsou prostě pro zimní dovolenou správná volba.
Tu pravou šumavskou pohodu zažijete v Lyžařském areálu Zadov-Churáňov. Je to jedno z nejznámějších center běžeckého lyžování u nás, ale
i oblíbené místo sjezdového lyžování. Sjezdové
lyžování na Zadově, to je celkem 12 sjezdovek
na Zadově, Churáňově a Nových Hutích. Určitě
ale nesmíme opomenout skvělé sjezdovky třeba
na Kubově Huti, Kvildě, Horní Vltavici, Strážném,
Libínském Sedle nebo třeba na Javorníku. Pro
příznivce běžkového lyžovánJedinčí pak Šumava
nabízí bezpočet možností na krásné túry zasněženou horskou krajinou.
Skiareál Lipno (Kramolín) je nejkomplexnějším
rodinným lyžařským areálem v České republice.
Čekají na vás perfektně upravené, bezpečné
a zasněžované sjezdovky o celkové délce 11 km,
tři čtyřsedačkové lanovky, skicrossové dráhy
i snowpark. Pro děti jsou připravena špičkově
vybavená výuková hřiště s pojízdnými koberci.
V blízkosti skiareálu se nachází 40 km upravovaných běžeckých stop.
Unikátní bruslení na Lipně – jakmile led na
lipenském jezeře dosáhne výšky 18 cm, bruslaři
mohou bezpečně jezdit po upravovaném 11 km
dlouhém úseku, který vede z Lipna nad Vltavou
do Frymburku. Bruslí se zdarma. Dráhu pro bruslaře i běžecké stopy upravují v Lipně nad Vltavou
speciální rolbou.

Milovníci běžek si přijdou na své i v Novohradských horách. Hojná Voda je východiskem
několika běžeckých tras, po kterých se lyžaři
mohou vydat za nevšedními sportovními a relaxačními zážitky. Pro lepší orientaci jsou doporučené okruhy barevně odlišeny (dřevěné sloupy
s barevnými pruhy) a v určitých místech se prolínají, takže zde existuje možnost libovolné volby,
včetně možného napojení se na rakouské tratě.
Lyžařské stopy jsou technicky upravovány.
Pro ty, kteří si od zimních sportů chtějí odpočinout, nabízí nevšední zážitek Stezka korunami
stromů. Jedinečná procházka přímo uprostřed
zasněžených korun stromů je završena výhledem na okolní krajinu šumavské přírody, na
lipenské jezero a Novohradské hory.
Zasněžená krajina České Kanady má neopakovatelné kouzlo. Pro zimní turistiku je zde vyznačeno a strojově upravováno přes 80 kilometrů
zimních běžeckých tras pro klasické lyžování
i bruslařský styl. Nejoblíbenější okruhy vychází
z Nové Bystřice, Landštejna, Starého Města pod
Landštejnem, Českého Rudolce, Zvůle a Slavonic. Sněhové podmínky bývají díky nadmořské výšce kolem 600 metrů vynikající. V těsné
blízkosti Nové Bystřice funguje i 350 metrů
dlouhá sjezdovka s vlekem, vybavená sněžnými
děly. Vhodná je zejména pro nenáročné lyžaře
a rodiny s dětmi.

Zalyžovat si ale můžete i na rozhraní jižních
a středních Čech v oblasti zvané Česká Sibiř.
Skiareál Monínec se rozprostírá v nadmořské
výšce 724 metrů na severní straně Javorové
skály. Díky nejmodernější technologii umělého
zasněžování se zde lyžuje více než 100 dnů
v roce. Areál nabízí svým návštěvníkům dvě červené sjezdovky s celkovou délkou 1 800 metrů
a Hotelovou sjezdovku. Své lyžařské schopnosti
můžete zdokonalit v lyžařské škole a pro děti je
připravena dětská školička s pojízdným pásem.
Kromě sjezdového lyžování zde najdete i další
zimní atrakce jako snowtubing a samozřejmostí
je i možnost sáňkování a bobování.

www.jiznicechy.cz
jižní Čechy
#jiznicechy
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Navštivte Jindřichův
Hradec i v roce 2018
Jako každý rok, i v roce 2018 plánuje
město spoustu zajímavých akcí. Třeba
proto, že má co nabídnout díky své
bohaté historii, inspirující současnosti,
široké kulturní nabídce nebo skvělým
možnostem využití volného času.

Pozvání do Jindřichova Hradce
Vážení, přijměte
srdečné pozvání do jihočeského Jindřichova
Hradce. Města, jehož
historie sahá do poloviny 13. století a které neoddiskutovatelně patří
mezi skutečné skvosty
našeho kraje. Kde jinde
najdete na pár kilometrech čtverečních unikáty takového významu, jakými
jsou například plně funkční úzkorozchodná železnice o dvou tratích, Muzeum fotografie a moderních
obrazových médií, Dům gobelínů s ukázkami tkaní
tapiserií, největší mechanický betlém na světě v Muzeu Jindřichohradecka, aquashow se světelnými
a hudebními efekty či třetí největší památkový objekt v České republice – státní hrad a zámek?! Stejně
tak stojí rozhodně za návštěvu i Výstavní dům Stará
radnice s řadou zajímavých expozic a unikátní obřadní síní známého českého architekta Jana Kotěry.
S rybníkem Vajgar a řekou Nežárkou, stejně
jako s řadou malebných zákoutí, historických domů,
travnatých ploch i parčíků a klikatících se ulic tvoří

Jindřichův Hradec jedinečné místo s nezaměnitelnou atmosférou. V samém srdci města najdete přehlídku historických slohů a mnoho zajímavých staveb, s nimiž spojily své osudy vládnoucí rody pánů
z Hradce, Slavatů a Černínů, ale i obyčejní, ovšem
neméně důležití obyvatelé. Ať už vaše kroky povedou jakýmkoliv směrem, určitě na cestě potkáte
něco obdivuhodného. Dechberoucích panoramat,
odpočinkových zón nebo příležitostí ke kulturnímu,
společenskému či sportovnímu vyžití nabízí město
na 15. poledníku hezkou řádku, jen si vybrat.
Návštěvníkům má ale rozhodně co nabídnout
nejen samotné město, ale i celá turistická oblast
Česká Kanada, ležící ve východní části Jihočeského
kraje. Zachovalá a čistá příroda, nespočet přírodních
památek, rezervací a naučných stezek, skaliska a balvany roztodivných tvarů a samozřejmě i hluboké
lesy a tolik typické rybníky vás uchvátí a vezmou
za srdce.
Město Jindřichův Hradec i jeho okolí vám otevírají svou náruč plnou nevšedních zážitků. Stačí jen
mít oči dokořán a naslouchat příběhům, které vám
chtějí vyprávět.
Ing. Stanislav Mrvka, starosta města Jindřichův Hradec

Největší dominantou města a asi i největším
lákadlem pro turisty je bezpochyby státní hrad
a zámek, který je třetím největším památkovým
komplexem v České republice. Při svých toulkách
městem můžete zhlédnout hned tři muzea. Nejznámějším je bezpochyby Muzeum Jindřichohradecka, které představuje největší pohyblivý lidový
betlém na světě – Krýzovy jesličky, ale i mnoho
dalších zajímavých expozic. Muzeum fotografie
a moderních obrazových médií nabídne díla jak
předních domácích a zahraničních autorů, tak i práce amatérských fotografů. Interaktivním muzeem
s ukázkou tradičních technologií ručního tkaní
a představením odkazu Marie Hoppe Teinitzerové,
zakladatelky gobelínových dílen ve městě, je Dům
gobelínů, kulturních tradic a řemesel. Nově zrekonstruovaný Výstavní dům Stará radnice nabízí
výpravu do historie i současnosti českých výtvarníků
tvořících pro děti. Další část výstavního domu se
věnuje lokální raritě – Jindřichohradecké úzkokolejce nebo historii města. Neopakovatelný zážitek si
užijete každou celou hodinu při nádherné podívané
na aquashow sv. Florián, která je kombinací světelných efektů, videoprojekce a obrazců odrážejících
se v kapkách padající vody.
Mezi nejnovější turistické atraktivity patří znovuotevřený zámecký mlýn, který nabízí expozice
věnované historii lesnictví a rybníkářství na Jindřichohradecku. Krásné výhledy na okolní města nabízí
rozhledna na Rýdově kopci za obcí Děbolín.
TOP AKCE 2018
19. 5. Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál – zahájení turistické sezony ve městě
1.–3. 6. Dny města – oslavy výročí 725 let od první písemné zmínky o městě – státní hrad a zámek,
centrum města
15.–16. 6. Živý Hradec – multižánrový hudební
festival
25. 8. Opera na nádvoří státního hradu a zámku –
Rusalka od Antonína Dvořáka
22. 9. Svatováclavské slavnosti
Infocentrum Jindřichův Hradec
www.infocentrum.jh.cz
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Kašperské Hory –
město plné historie a zábavy
Malebné městečko Kašperské Hory leží uprostřed Šumavy. Návštěvníkům nabízí
nepřeberné možnosti, jak strávit dovolenou. Město je ideálním místem ke startu
pěších i cyklistických výletů do blízké i vzdálené Šumavy. Kolem města vedou
naučné a vycházkové okruhy.

Milí čtenáři
a milovníci výletů,
Plzeňský kraj se řadí mezi regiony venkovské,
má ovšem geograficky dobrou polohu. Se svou
metropolí Plzní je spojnicí dalších krajů se západní částí Evropy. Nabízí mnoho míst, která svou
atmosférou i historií dokáží okouzlit. Já sám jsem
milovník sportu i turistiky, a jsem proto velmi hrdý,
že jsem hejtmanem právě Plzeňského kraje, kde
najdeme řadu míst dostupných na kole, řadu poutavých historických zajímavostí a také spoustu zábavy pro celou rodinu. Moderní doba vybízí především mladou generaci k neosobnímu životu díky
moderním technologiím, je proto velmi důležité
najít si čas a pozvat mladé lidi a děti k reálnému
poznání naší překrásné země.
Vybrat to nejhezčí z kraje je nelehký úkol. Není
třeba v našem kraji připomínat Národní park Šumava, dále pak bývalý vojenský újezd Brdy, který je
postupně zpřístupňován turistům, hrady a zámky
známé z mnoha turistických průvodců nevyjímaje.
Rád bych upozornil spíše na méně známá místa,
která kraj podporuje. Jde o Mariánskou Týnici, architektonický skvost z dílny Santiniho. Za návštěvu
milovníkům přírody jistě stojí některé z návštěvnických center Srní nebo Kvilda, která nabízí procházku výběhem vlků nebo rysů. Fanoušci výstav
a historie najdou po celém kraji síť muzeí, mezi
která patří i netradiční Muzeum loutek nebo Muzeum strašidel přímo v centru Plzně.
Přeji vám, abyste při svých cestách Plzeňským
krajem načerpali mnoho nevšedních zážitků. Věřím, že náš kraj vám přinese jen příjemná překvapení.
Josef Bernard,
hejtman Plzeňského kraje

Největší skříňový beltém v České republice

Jednou z nejzajímavějších je naučná stezka
Cestou zlatokopů, na které jsou k vidění stopy hlubinného i povrchového dolování – šachty, štoly
a pinky. V zimním období se při dostatku sněhu
upravují kolem města běžkařské trasy. Zimním
sportům vládne Ski areál nacházející se na okraji
města. Mezi jeho vybavení patří i sněžná děla, která zachrání situaci při malé sněhové nadílce. Pro
ty, kdo dávají přednost spíše cvičení či posilování,
je tu celoročně k dispozici multifunkční sportovní
hala.
Nejvýše položené gotické město v Čechách se
pyšní historickým náměstím s kostelem sv. Markéty, Muzeem Šumavy a Galerií muzea Šumavy. Za
návštěvu stojí i Muzeum historických motocyklů
nebo Expozice české hračky. Nově lze navštívit
Sklářskou huť, kde je možnost vyfouknout si vlastní výrobek. Nedaleko centra se nachází raně gotický kostel sv. Mikuláše. Nad městem se tyčí nejvýše
položený královský hrad Kašperk. Město, jeho dávnou i nedávnou historii a zajímavosti návštěvníci
poznají při komentovaných prohlídkách, které je
zavedou i k největšímu skříňovému betlému v České republice nebo do podzemí pod renesanční
radnici. Speciální komentované prohlídky jsou připravené na Velikonoce a vánoční období.
Kašperské Hory se pyšní řadou zajímavých
akcí pořádaných během celého roku. V kulturní
nabídce nechybí celoroční promítání v místním
kině pro malé i velké diváky. Na jaře se návštěvníci
mohou těšit na velikonoční víkend s tvořivou dílnou, staročeským jarmarkem a doprovodným programem. Letní sezonu zahájí červnový Den hudby.
Na páteční večery je připraveno letní kino. První
srpnový víkend oslavíme Kašperskohorskou poutí

Panny Marie Sněžné, jejíž součástí je poutní procesí, staročeský jarmark, zábavný program a pouťové
atrakce. Druhý zářijový víkend se při akci Šumavské Kašperské Hory město vrátí zpět v čase – do
doby vzniku Československé republiky. Poslední
říjnový víkend bude opět věnován filmovému
festivalu Filmové Kašperské Hory s doprovodným
programem. První adventní neděli oslavíme vánočním jarmarkem, tvořivou dílnou, zvonkovým
průvodem a rozsvícením vánočního stromečku.
Přijeďte do Kašperských Hor za zábavou i odpočinkem. Těšíme se na vaši návštěvu.
Městské kulturní a informační
středisko Kašperské Hory
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
tel.: + 420 376 503 412–13
e-mail: informace@kasphory.cz,
propagace@kasphory.cz
www.kasphory.cz
Kostel sv. Markéty na náměstí
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Vážení návštěvníci
veletrhu, milí
cestovatelé,
Karlovarský kraj patří mezi nejatraktivnější turistické destinace v České republice. A velmi mě
těší fakt, že návštěvníků přibývá. Vždyť jen letos
v prvním pololetí se u nás ubytovalo 504 893 turistů, což znamená meziroční nárůst domácích hostů
téměř o 14 procent.
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Karlovarský kraj má přitom určitě co nabídnout v každé roční době. V zimě je to téměř dvacet
skiareálů v Krušných horách, další sjezdovky jsou
ve Smrčinách a Slavkovském lese. Sjíždět svahy
se dá na Klínovci, Božím Daru, Plešivci, Bublavě,
ale také v Jáchymově, Abertamech, Perninku, Potůčkách, Nových Hamrech, Mariánských Lázních,
Kraslicích, Aši či Horním Slavkově. Samozřejmostí
je potřebné zázemí a dobře upravené tratě. Lidé si
u nás mohou užít také běžky. Třeba v okolí už zmiňovaného Božího Daru, a to i v době, kdy se ostatní
střediska na zimu teprve připravují.
Jarní a letní měsíce v našem kraji zase přejí návštěvám zdejších známých i méně známých
památek, přírodních zajímavostí, lázní a nejrůznějších kulturních akcí. Do Karlovarského kraje se
jezdí za léčivými minerálními prameny, na filmový
festival, ale rok od roku více lidí také míří do Bečova na prohlídku relikviáře sv. Maura, zajímají se
o památky církevní, jako je klášterní areál v Ostrově, i hornické, z těch zmíním důl Jeroným u Krásné

na Sokolovsku. Lákavá je pro turisty také národní
kulturní památka Chebská falc, kterou můžete obdivovat na Chebském hradě.
Cyklisty rozhodně nadchne více než 50 kilometrů dlouhá Cyklostezka Ohře z Chebu až ke
Svatošským skalám v Karlových Varech, vodáci si
oblíbili dobrodružství na Ohři. A rodiny s dětmi si
přijdou na své například ve sportovních areálech
na Plešivci či na vrchu Háj v Aši.
Rok 2018 navíc bude zasvěcen oslavám
100. výročí vzniku samostatného československého státu. „Slavné a osudové osmičky“ v letopočtech můžete společně s námi oslavit například na
akcích krajských muzeí v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu. Jako vhodný průvodce krajem vám
poslouží turistický portál www.zivykraj.cz, kde
najdete všechny potřebné informace, včetně kontaktů na ubytování a stravování. Těším se s vámi na
shledání v našem nádherném Karlovarském kraji.
Mgr. Jana Vildumetzová,
hejtmanka Karlovarského kraje
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Karlovy VARY°
www.karlovyvary.cz

Zázemí SKIPOT Potůčky

Malý lyžařský
poklad
Krušné hory jsou atraktivní lyžařskou
destinací. V celé své délce nabízejí
mnoho příležitostí pro klasické
i sjezdové lyžování. Skoro každý zná
Klínovec, Boží Dar či Plešivec. Existují
však i menší areály.
Romantické procházky po promenádách, návštěva místních muzeí, gastronomické umění zdejších šéfkuchařů, tajemné kouty lázeňských lesů,
relaxační procedury – Karlovy Vary můžete vychutnávat všemi smysly.
Využijte výhody z nabídky Karlovy VARY REGION CARD a poznejte krásy
města i regionu.

SKIPOT Potůčky působí, jako protiváha těmto
velkým střediskům, a to v mnoha směrech. Na jeho
550 metrů dlouhém svahu si užijí jak rodiny s dětmi, tak i náročnější lyžaři. K dispozici je velký vlek
s převýšením 100 m a také malý vlek pro začátečníky. Přímo u sjezdovky je parkování zdarma. Zázemí
areálu doplňuje nadstandardní občerstvení Bistro
Big Food se sezením pro cca 120 osob a výběrem
z 6 polévek, 5 hotovek, 4 minutkových jídel, 3 jídel
do ruky a pizzy navrch, což jinde není samozřejmostí. O nespočtu nápojů ani nemluvě. Co dělá
tento areál tak jedinečným? Vedle přívětivých cen,
které za celý den lyžování nepřekročí 350 Kč pro
dospělého a 270 Kč pro děti do 15 let, to je i přiměřené půjčovné lyžařské a snowboardové výstroje,
nabídka lyžařské školy Ski & board school Ryba
a hlavně usměvavý personál vytvářející rodinnou
atmosféru. V dnešní době tedy něco, čeho se spíše nedostává. Kdo chce v areálu setrvat déle, má
možnost využít jeho ubytovací kapacitu a pobyt si
zpestřit například návštěvou muzea výrobků z cínu
v Horní Blatné, ukázkou expozice rukavic v Abertamech nebo jen procházkou kouzelně zasněženou
krušnohorskou krajinou.
Miroslav Foltýn

Pohled k sousedům

foto © Miroslav Foltýn

ZÁŽITKY NA KAŽDÉM KROKU
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Čtyři kameny nádherné brány
Brána do Čech, jak jsme si už zvykli říkat Ústeckému kraji, je
tvořena čtyřmi atraktivními regiony v podobě kamenů, které stojí
za to dopodrobna ohledávat a nacházet jejich netušenou krásu.

Pravčická brána

Proč navštívit
v roce 2018 právě
Ústecký kraj?
V právě končícím roce se stal Ústecký kraj místem, které si v letním období pro svou konečnou
destinaci zvolilo nejvíce tuzemských turistů. Jsem
tomu rád už jen z toho důvodu, že do našeho regionu jezdí každým rokem víc a víc turistů.
Ústecký kraj má zkrátka co nabídnout, ať už
je to nádherná příroda Českého Švýcarska, cyklistické vyžití na Labské stezce v Českém středohoří,
sportovní aktivity v Krušných horách nebo výlety
do historie Dolního Poohří.
Každý ze čtyř mikroregionů má svůj specifický
charakter a rozmanitost. A právě tyto aspekty lákají
turisty nejen z celého Česka, ale také z nedalekého
Německa. V našem kraji neustále zkvalitňujeme
služby pro návštěvníky a rozvíjíme infrastrukturu.
Dostupná je celá síť cyklostezek i nadstandardně
značených turistických tras. Turisté mohou také
využít vláčky na regionálních tratích či lodě mezi
Ústím a Děčínem nebo Litoměřicemi.
Těší mě, že naše rozmanitá krajina či genius
loci budov upoutaly také filmaře a vybírají si ta
nejvhodnější místa, která pak dokreslují atmosféru
jejich filmů a seriálů. I takzvaná filmová turistika se
v Ústeckém kraji v posledních letech hodně rozmohla. A je tomu jedině dobře.
Zvlněnou krajinu, pestrou škálu kulturních
krás, nové i původní rozhledny, ale také relaxaci
a odpočinek – to je to, co může náš kraj turistům
nabídnout, a to je také důvod, proč se k nám do
regionu rádi vracejí.
Přijeďte zažít ve všech ročních obdobích neopakovatelné chvíle tam, kde začala historie českého národa – v Ústeckém kraji.
Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje
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České Švýcarsko otvírá Pravčická brána. Tou
vcházíme do říše zbrázděné Labskými pískovci,
rozťatými jedním z nejkrásnějších říčních kaňonů
v Evropě, Labským údolím. Pospíchající Kamenice se řítí kolem Dolského mlýna mezi kolmé
stěny skal, aby se zklidnila a nechala poutníky
plout Divokou i Edmundovou soutěskou. Lidovou architekturu objevíme v Kamenické Stráni,
sakrální architekturu v Rumburku, jehož Loreta je
skvostem zářícím nad jiné. Čtrnáct křížových cest
doplňují drobné sakrální památky, jako například
Bratský oltář u České Kamenice. Ohromí nás tu
zámky v Děčíně, Benešově nad Ploučnicí nebo
ve Šluknově. Na levém břehu Labe kralují Tiské
stěny a Děčínský Sněžník.

Zámek Krásný Dvůr

Dolní Poohří vás svěří Ohři, která proudí svým
královstvím. Uvítá vás Klášterec nad Ohří s novogotickým romantickým zámkem plným porcelánu,
aby vás vzápětí pohostila Kadaň, středověké město s nejužší uličkou v zemi. Ohře vás odnese do
historického Žatce s největším chmelovým muzeem a s jedinečným Chrámem chmele a piva. To už
vás ale vyhlíží Louny, měsíční perla s fascinujícími
střechami gotického chrámu sv. Mikuláše. Největší zámecký park u nás, to je ten, který obklopuje
zámek Krásný Dvůr. A připomeňme i zářivé zámky Stekník, Líčkov nebo Nový Hrad, či tajuplnou
a magickou energii nikdy nedokončeného gotického chrámu v Panenském Týnci.

Skiareál Klínovec
Vinice nad Žernoseky

České středohoří rozpolcené Labem, zem
vzdutá sopečnou silou, oblast legend a nejslavnějších mýtů s horou Říp. Říše královny Milešovky
a krále Házmburku. Hora Plešivec, kde najdete
led i ve žhavém červnu, a jeho bratr Boreč, hora
ohnivá, která i v třeskutých mrazech hýčká zelenou
trávu a mech. Člověk tu vystavěl barokní Libochovice, renesanční Budyni, rokokové Ploskovice,
středověký Úštěk, vznešenou Roudnici, světově
pochmurný Terezín, malebné Litoměřice korunované vznešeným Dómským pahorkem a věží
katedrály sv. Štěpána i stále neobjevené Ústí nad
Labem, o němž málokdo tuší, že je to město vodopádů. Kraj révy, která dává lahodnou šťávu – vína
z ní jsou slavná a ceněná, i samé Porty Bohemiky,
velkolepého širokého zákrutu Labe.

Krušné hory zdobí na hřebenech Krušnohorská magistrála, v létě pro kola, v zimě pro běžky,
lesy střežené jezero ve Flájích, kamenné sfingy
u Měděnce, Komáří vížka s nejdelší českou sedačkovou lanovkou, ale také rozhledny, zříceniny
hradů a v zimě pak pulzující lyžařská střediska na
Klínovci, na Klínech či v Telnici. Pod horami na
vás čekají lázeňské Teplice, Dubí s nejsevernějším
benátským kostelem na světě, středověká Krupka,
Osek s důstojným klášterem, na Casanovu vzpomínající duchcovský zámek, Most, město dromů,
v Chomutově zase unikátní Kamencové jezero
v těsné blízkosti největší zoo u nás. Můžete tu navštívit i nádherné zámky, třeba Červený Hrádek nebo
přízračné Jezeří, tyčící se nad měsíční krajinou dolů.
www.branadocech.cz
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Akce a výstavy
Památníku Terezín
v roce 2018

VÝSTAVY Památníku Terezín

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

AKCE Památníku Terezín
24. 1. VZPOMÍNKOVÁ AKCE
K MEZINÁRODNÍMU DNI PAMÁTKY OBĚTÍ
HOLOCAUSTU A PŘEDCHÁZENÍ ZLOČINŮM
PROTI LIDSKOSTI
Vzpomínková akce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Saského zemského sněmu a saské zemské vlády.
 13.30–14.15 hod. (oficiální část)
 Národní hřbitov před Malou pevností
12. 4. JOM HA´ŠOA
Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa
ve ha-gvura“, je dnem, kdy si prostřednictvím vzpomínkových obřadů připomínáme památku obětí
holocaustu. Pro tento pietní den byl stanoven termín, kdy bylo zahájeno povstání ve varšavském
ghettu (19. 4. – 16. 5. 1943). Podle pohyblivého
židovského kalendáře připadá na 27. den měsíce
nisanu. V Izraeli je tento den státním svátkem.
 začátek ve 14 hod. (dvůr před modlitebnou),
Dlouhá 17, Terezín
 spolupořadatel: Federace židovských obcí v ČR
a Terezínská iniciativa
20. 5. VÝROČÍ POSLEDNÍ POPRAVY V MALÉ
PEVNOSTI
Položení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti.
 začátek v 9 hod.
20. 5. TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2018
Vzpomínková akce u příležitosti 73. výročí osvobození k uctění obětí nacistické perzekuce.

14. 9. 2017–28. 2. 2018 HNĚDÁ KARTONOVÁ
SLOŽKA – POCTA FELIXI BLOCHOVI – výtvarná
výstava v předsálí kina Muzea ghetta
5. 1. – 22. 4. „O OSUDU ČLOVĚKA SE ROZHODUJE PROUŽKEM PAPÍRU…“ TRANSPORTY ŽIDŮ
Z GHETTA TEREZÍN DO OSVĚTIMI-BŘEZINKY NA
PODZIM 1944 – putovní, historická výstava Památníku Terezín v předsálí kina Malé pevnosti

 začátek v 10 hod. na Národním hřbitově před
Malou pevností
 pořadatel: Památník Terezín
 spolupořadatelé: Ústecký kraj, Ústřední výbor
Českého svazu bojovníků za svobodu, Město
Terezín, Federace židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa
Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.)
je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena! Po celý
den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.
Akce je součástí Rodinného stříbra Ústeckého
kraje.

7. 3. – 29. 5. ALFRED KANTOR: TEREZÍN – OSVĚTIM – SCHWARZHEIDE. HOLOCAUST V DENÍKU
UMĚLCE – putovní, historická výtvarná výstava Památníku Terezín v předsálí kina Muzea ghetta

27. 6. PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ
POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
JUDr. Milada Horáková
(25. prosince 1901–27. června 1950)
Milada Horáková byla československá politička
popravená za údajné spiknutí a velezradu během
komunistických politických procesů v 50. letech
minulého století. Byla jedinou ženou popravenou
během těchto procesů. Kvůli neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu proti vládnoucí
komunistické straně.
 v 10 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín
 ve spolupráci s Konfederací politických
vězňů ČR

6. 6. – 31. 7. VÝSTAVA K VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
VZDĚLÁVACÍHO ODDĚLENÍ PAMÁTNÍKU TEREZÍN – předsálí kina Muzea ghetta, výstava bude zahájena slavnostním vyhlášením výsledků soutěže
6. června 2018 ve 13 hod.

2. 9. TRYZNA KEVER AVOT
Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích.
 krematorium na Židovském hřbitově a pietní
místo u Ohře
 začátek v 11 hod. v krematoriu na Židovském
hřbitově
 pořadatel: Federace židovských obcí v ČR a Pražská židovská obec

13. 9. – 28. 11. VELKÁ VÁLKA OČIMA MALÍŘŮ –
historicko-výtvarná výstava v předsálí kina Malé
pevnosti, výstava bude zahájena vernisáží 13. září
ve 14 hod.

27. 4. – 6. 9. VZPOMÍNKY – putovní, dokumentární výstava Památníku Terezín v předsálí kina Malé
pevnosti
17. 5. – 31. 10. KATEŘINA PIŇOSOVÁ – KRESBY –
výtvarná výstava ve výstavních prostorách IV. dvora Malé pevnosti, cela č. 41, výstava bude zahájena
vernisáží 17. května ve 14 hod.

červenec–září MALÝ TROSTINEC – historická
(dokumentární) výstava ve výstavních prostorách
IV. dvora Malé pevnosti, cela č. 42, výstava bude zahájena vernisáží, termín bude upřesněn
9. 8. – 12. 10. PROF. MILOŠ MICHÁLEK – GRAFIKA – výtvarná výstava v předsálí kina Muzea ghetta, výstava bude zahájena vernisáží 9. srpna ve
14 hod.

25. 10. 2018–28. 2. 2019 MARIE BLABOLILOVÁ –
GRAFIKA – výtvarná výstava v předsálí kina Muzea
ghetta, výstava bude zahájena vernisáží 25. října
ve 14 hod.
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foto © Petr Mikšíček

Zřícenina hradu Egerberk

Hrady v okolí
Klášterce nad Ohří
Neutuchajícímu zájmu turistů i místních obyvatel se těší okolní hrady, tvrze
a zříceniny. Proto město vydalo další brožuru k tématu zaměřenému na regionální
historii, která v turistickém informačním centru doplnila již dříve vydané publikace
Sakrální památky v Klášterci nad Ohří a Život a dílo rodu Brokofů.
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Šumburk

celou řadu veřejně přístupných akcí. Častým cílem
výletníků je i Hasištejn, založený pravděpodobně
mezi lety 1300–1310 jako královský strážní hrad
k ochraně obchodní stezky.
Publikace se věnuje také hradům zaniklým, po
kterých zůstaly stopy buď přímo v terénu, nebo jen
jako zmínky v historických pramenech. Nepodařilo
se zatím s jistotou lokalizovat zaniklý Funkštejn,
který je spojován se Šumburky.
Víte, že hrad Žeberk byl údajně nejvýše položeným hradem na české straně Krušných hor?
Hrady a zříceniny od dob romantismu přitahovaly
básníky, grafiky a malíře. Zakladatele české kastelologie (vědy zabývající se výzkumem historie
stavby a funkce hradů) Františka Alexandra Hebera
připomíná Mirek Javůrek, současný malíř z Klášterce nad Ohří. Publikace přináší i několik legend, jež

jsou s hrady Klášterecka spjaty. V zasypaných hradních sklepech Nového Žeberku se údajně ukrývá
sud plný ryzího zlata, který hlídá mořská panna.
Horní hrad má pověst o odvěkém boji s čerty.
V okolí Šumburku jsou zase často slyšet permoníci.
Skřítci svého času obývali i Egerberk. Hrady a zříceniny prostě nabízejí plno zajímavých příběhů.
Určitě i proto stojí za poznání.
Publikace Hrady Klášterecka je k zakoupení
v turistickém informačním centru pod radnicí za
20 Kč. Přijeďte prozkoumat okolí města Klášterce
nad Ohří a užít si malebné vyhlídky z hradních zřícenin, které jsou přístupné po celý rok.
Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz

Himlštejn

text © Vlasta Fišrová; foto © archiv města

Brožura o 32 stránkách přináší v úvodu širší pohled na opevněná feudální sídla na našem
území, která se zde vyvíjela od poloviny 13. století
a plnila nejprve obrannou, obytnou a později také
reprezentativní funkci.
Zjistíte, co znamená donjon či hrad bergfritového typu. Jedním z hradů je i hrad s dvoupalácovou dispozicí, jehož představitelem je zdejší Egerberk (Lestkov), stojící asi 3 km od Klášterce. Tomu
se věnuje celá kapitola obsahující historická fakta,
společně s vyobrazením jeho původní podoby.
Stejně tak Šumburk, jehož vývoj je doložen i kresbami a rytinou z 19. století. Trojici významných historických sídel Klášterecka završuje hrad Perštejn
(nezaměňme s Pernštejnem), který byl svého času
největším hradem v celém Poohří. Dočtete se, kdo
byl jeho zakladatelem a jak se měnily majetkové
poměry k hradu.
Tyto hrady v jejich dnešní podobě zřícenin jistě dobře znají všichni místní. Ne každý ale navštívil
Himlštejn, který je dnes i chráněn jako kulturní
památka České republiky. Stával na strmém čedičovém vrcholu Nebesa, vysoko nad údolím Pekelského potoka, který se u Stráže nad Ohří vlévá do
řeky Ohře. Místopisně se směrem na západ již blížíme k Hauenštejnu (Hornímu hradu). Tento pravděpodobně královský hrad má také bohatou historii i zajímavou současnost. Již několik let provádí
nový majitel jeho postupnou obnovu a pořádá zde

KAM na výlet

Vážení čtenáři
KAM po Česku,
Liberecký kraj je místem, kde se stále něco děje.
Regiony pořádají akce, jejichž historie neustále připomíná, že žijeme v oblasti s bohatou kulturní tradicí.
Když k tomu připočteme množství „oživlých“ památek
nebo sportovních událostí typu Jizerské 50, Malevil
Cup nebo 4x Revelations, mohu s radostí poznamenat,
že nemám obavu o společenské vyžití pro rok 2018.
Ten bude o trochu víc jedinečný. Uplyne totiž
přesně 100 let od památného okamžiku, kdy vznikl

samostatný československý stát. K této příležitosti
se bude v roce 2018 v Libereckém kraji konat velké
množství mimořádných akcí, které připomenou naši
historii. Velkým projektem bude grafická soutěž pro
všechny střední a krajem zřizované základní školy.
Každá z nich bude zpracovávat 2 roky z uplynulých
100 let. Výsledkem bude 100 panelů, které budou
vystaveny na veletrhu vzdělávání EDUCA. Dále bude
pořádáno mnoho výstav mapujících historii zmíněného významného výročí. Kupříkladu Oblastní
galerie v Liberci chystá expozici Československá
fotografie 1918–2018 ze sbírky PPF Art. A ostatně
i stánek Libereckého kraje na největším veletrhu
cestovního ruchu v České republice Holiday World
Praha bude ctít toto téma.
Kraj ale nezapomíná ani na tradici. Již dlouhodobě podporujeme návrat k přírodě, pěší turistiku
a cykloturistiku, kulturní vyžití a regionální produkty.
Tím nejtypičtějším pro Liberecký kraj je bezesporu
sklo a bižuterie, proto se snažíme i v této oblasti
připravit turistický produkt v podobě Křišťálového
údolí, který bude zajímavý pro návštěvníky, turisty
i místní obyvatele.
O všech akcích, tipech na výlety či aktualitách
se dozvíte na našem turistickém portálu www.liberecky-kraj.cz, který se v roce 2018 představí v novém kabátu, využívat můžete i facebookový profil
Liberecký kraj cestou necestou či instagram pod
hashtagem #regionliberec.

Věřím, že si z bohaté kulturně-sportovní nabídky vyberete „to své“. Přeji příjemný a radostný pobyt
v Libereckém kraji!
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

51. ČEZ JIZERSKÁ 50
16.–18. ÚNOR 2018
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Vážení přátelé,
pokud jste se začetli do těchto řádků, patrně
si pokládáte otázku „Kam v nadcházejícím roce
vyrazit v Královéhradeckém kraji?“ a toužíte na ni
dostat odpověď.
Pokusím se splnit vaše očekávání. Královéhradecký kraj má trvale co nabídnout skutečně každému. Vyrazit u nás můžete na vrcholky nejvyšších
českých hor, do tajuplných skalních měst nebo
objevovat známé i méně známé historické pamětihodnosti.
Každý rok se ale snažíme překvapit vás i něčím
novým. Rok 2018 je sám o sobě specifický, protože
se jedná o rok stého výročí založení Československé republiky. Toto jubileum si chceme důstojně
připomenout i my v Královéhradeckém kraji.
Vedle celé řady tematických výstav, besed či
prohlídek míst svázaných s naší moderní historií dojde v našem regionu k události, která svým
významem dalece přesahuje hranice Královéhradeckého kraje. V Hořicích se rozhodli dostavět téměř stoletou dominantu města, na jejíž základní
kámen poklepal sám prezident osvoboditel. Masarykova věž samostatnosti má získat původně
zamýšlenou podobu a dorůst do výšky 40 metrů.
Vzhledem k nákladnosti i symbolice projektu se jej
Královéhradecký kraj rozhodl finančně podpořit.
Po dokončení bude tato stavba ještě větším turistickým lákadlem než dosud a zároveň zajímavým
pojítkem současnosti s dobou první republiky.
S připomínkami slavné meziválečné doby se
u nás ale můžete setkat na nesčetných místech
a samo krajské město Hradec Králové proslulo jako
Salon republiky. Náš kraj se také chlubí množstvím
objektů československého pohraničního opevnění
i slavnými rodáky, kteří v mnoha směrech udávali
tón první republiky. Za všechny zde mohu uvést
bratry Karla a Josefa Čapkovy.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.,
hejtman Královéhradeckého kraje
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Královéhradecký kraj
v duchu první republiky
Hradec Králové – Salon republiky
Označení Hradce Králové jako „Salonu republiky“ není jen přezdívkou, kterou by městu dali
místní hrdí občané, ale toto přízvisko město získalo díky kvalitní výstavbě především v období mezi
dvěma světovými válkami. Nebýt trojice mužů,
tehdejšího osvíceného starosty města Františka
Ulricha, architekta Jana Kotěry a urbanisty regulačního plánu Josefa Gočára z roku 1926–1928, byl
by Hradec zřejmě jen průměrným městem. Pravidelný okruh kolem celého centra, do kterého se
noří radiály, z něj však dělá v Česku i za hranicemi
urbanistický unikát. Můžeme směle říct, že žádné
jiné město tohle nemá. Po zbourání pevnosti starého Hradce se mohl nový „Velký“ Hradec vystavět
na zelené louce. To dalo Gočárovi obrovské pole
působnosti, kterého dokonale využil. Nejenom Gočárův okruh, ale také soubor hodnotných staveb
dalších významných architektů, kteří se v Hradci
Králové sešli a dokázali navázat na promyšlenou
urbanistickou koncepci, z Hradce Králové udělaly
„Salon republiky“.
Okuste na vlastní kůži genius loci Hradce
Králové a vydejte se po procházkovém okruhu
nazvaném příznačně Salon republiky. Cestou kolem secesních, funkcionalistických a konstruktivistických budov, po monumentálních nábřežích
a pěších bulvárech snadno pochopíte, proč si díky

unikátnímu urbanistickému konceptu a stavbám
Kotěry, Gočára a dalších významných architektů na
začátku 20. století město vysloužilo toto označení.
www.ic-hk.cz

Hledejte kořeny, stopy
a myšlenky Karla Čapka!
Znáte Karla Čapka? Jeden z nejvýznamnějších
a nejčtenějších českých spisovatelů, který si zachoval svůj věhlas až do současnosti nejen v České
republice, ale i v zahraničí, se narodil roku 1890
v Malých Svatoňovicích ve východních Čechách
v turistickém regionu nazývaném Kladské pomezí.
Jméno Karla Čapka je zároveň symbolem připravovaného projektu cestovního ruchu, který
bude představen začátkem roku 2018.
Cílem je zprostředkovat Čapkovy kořeny, stopy a myšlenky, nabídnout cestování s čapkovskou
tematikou a zpřístupnit zábavnou formou široké
veřejnosti odkaz Karla Čapka a jeho sourozenců.
Prostřednictvím zajímavých příběhů, které
se vážou k místům pobytu rodiny Čapkovy, bude
představeno osm míst v Královéhradeckém kraji
(obce Malé Svatoňovice, Hronov, Úpice, Žernov,
Hradec Králové, Žacléř, Vrchlabí a Špindlerův
Mlýn). www.karelcapek.cz
www.hkregion.cz
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Objevte zimní krásu Pardubického kraje
Zveme vás na zasněžené svahy do Pardubického kraje, ve kterém najdete celou
řadu příležitostí pro aktivní zimní dovolenou! Svědčí o tom i skutečnost, že se
právě zde bude pořádat největší multisportovní akce v České republice – Zimní
olympiáda dětí a mládeže 2018!
Skiresort Dolní Morava

Milí čtenáři,
v Pardubickém kraji máme nádhernou krajinu,
kterou oceníte i v zimní sezoně. Zejména vyšší části kraje, tedy Železné hory, Orlické hory nebo masiv
Králického Sněžníku, jsou pod sněhem kouzelné.
Najdete tu řadu příležitostí ke sjezdovému lyžování. Špičkou mezi sjezdovými areály je nyní bezpochyby Dolní Morava, ale také areál, který spojuje
přes Bukovou horu, Červenou Vodu a Čenkovice.
Dobré podmínky bývají i v Hlinsku, a pokud je dostatek sněhu, tak i na Pekláku u České Třebové. Kolem těchto areálů jsou i upravované běžecké tratě.
A pokud napadne sníh i v nížinách, otevírá běžecký okruh třeba i Dostihové závodiště Pardubice.
Zima je spojena také s tradicemi, které můžete objevovat třeba na Betlému v Hlinsku nebo ve skanzenu lidových staveb na Veselém Kopci. V únoru
pořádají obyvatelé v okolních obcích tradiční
masopustní průvody, které jsou na seznamu nemateriálních statků UNESCO. I v zimních měsících
bude možné se podívat do Národního hřebčína
v Kladrubech nad Labem, otevřeno bude například 26. a 27. prosince.
Zatímco hrady a zámky na zimu zavřely, zámek
Pardubice, který vlastní Pardubický kraj, je pro veřejnost otevřen po celý rok. Přes zimu v něm Východočeské muzeum představuje poklady zbrojnic z hradů a zámků Národního památkového
ústavu a Východočeská galerie mimořádnou časosběrnou výstavu designu spotřebičů ETA, které se
po desetiletí vyráběly v Hlinsku. Budeme se na vás
těšit v Pardubickém kraji.
Martin Netolický,
hejtman Pardubického kraje

Tento moderní resort je ideálním místem pro
zimní aktivity. Díky profesionálně upravovaným
sjezdovým tratím, širokým svahům, čtyřsedačkovým lanovkám, garanci sněhu na všech sjezdovkách a úžasným výhledům patří Dolní Morava
k nejvyhledávanějším lyžařským areálům u nás.
Na Dolní Moravě myslí i na nejmenší děti! Dětský ski park Amálka a Baby ski park jsou určeny pro
výuku prvních krůčků na lyžích. Baby ski park navíc
představuje novinku určenou pro nejmenší lyžaře
do čtyř let.
Během své návštěvy resortu na Dolní Moravě
se určitě nesmíte zapomenout vydat po Stezce
v oblacích téměř do nebes. Tato unikátní stavba se
nachází poblíž horské chaty Slaměnka.
www.dolnimorava.cz

Zámek Pardubice
a Východočeská galerie
Pokud vás kromě sportovních aktivit lákají i zajímavé výstavy, navštivte největší výstavu zbraní
Poklady zbrojnic na zámku Pardubice. Jedinečné
skvosty českých a moravských zbrojnic budete
moci vidět až do 4. 3. 2018. www.vcm.cz
Unikátní výstava Eta – Umění (a) spotřebiče,
kterou můžete spatřit ve Východočeské galerii
v Pardubicích, zachycuje dobu od založení první továrny na elektrospotřebiče v Hlinsku, proces
vzniku výrobků a konečně i nezaměnitelný vizuální
styl, který provázel jejich propagaci. Značka ETA
byla mnoho let součástí života naprosté většiny
našich domácností. www.vcg.cz

Skiresort Buková hora
Chtěli byste si sjet nejdelší sjezdovku Orlických
hor? Pokud ano, zavítejte do Skiresortu Buková hora
na Heroltickou sjezdovku dlouhou 2 290 metrů.
Celková délka místních sjezdovek, které můžete vyzkoušet na společný skipas, činí více než 8 000 metrů. Jestliže dáváte přednost běžkám, okolní terény
vás jistě také potěší. Na vrchol Bukové hory se pohodlně dopravíte lanovkami z Čenkovic a Červené
Vody. Dále doporučujeme navštívit Červenovodské
sedlo, Suchý vrch s rozhlednou nebo tvrz Bouda.
www.skibukovka.cz

Masopustní obchůzky
Chcete zažít jedinečnou atmosféru tradičních
masopustních obchůzek, které jsou dokonce zapsány na seznam nehmotného kulturního dědictví
UNESCO? Pak se vydejte v únoru na Hlinecko a Veselý Kopec, určitě nebudete litovat.
www.vychodnicechy.info

Skiareál Hlinsko
Hlinsko se nachází na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí – Žďárských vrchů a Železných hor. Navzdory nižší nadmořské výšce se
toto městečko pyšní unikátním skiareálem, kde
se lyžuje po mostě vedoucím nad silnicí 1. třídy!
www.hlinecko.cz/ski
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Šedesát let houslové soutěže
v Ústí nad Orlicí
a jeho nejbližším okolí, o volnočasových aktivitách
a službách cestovního ruchu včetně aktuálního kalendáře akcí na rok 2018.
Těšíme se na setkání s vámi na stánku města
Ústí nad Orlicí v Praze při konání veletrhu cestovního ruchu Holiday World nebo přímo v našem městě Ústí nad Orlicí.

Vodácké tábořiště Cakle

www.ustinadorlici.cz
Umělecký ředitel festivalu Kocianovo Ústí Pavel Šporcl

Zveme čtenáře a příznivce turistiky k návštěvě
našeho veletržního stánku v rámci konání veletrhu
cestovního ruchu Holiday World v Praze. Tématem
letošní expozice bude pozvánka na 60. ročník Kocianovy houslové soutěže, která se koná v květnu
v Ústí nad Orlicí.
Na stánku bude představen program soutěže
a doprovodného festivalu klasické hudby Kocianovo Ústí, jejímž uměleckým ředitelem je Pavel
Šporcl.
Dále město na veletrhu ve dnech 15.–18. února 2018 představí ucelenou nabídku svých turistických možností. K dispozici zde budou informace
o cykloturistice, o zajímavých místech ve městě

Rozhledna Andrlův chlum

Hernychova vila – Městské muzeum

Olomouc umí okouzlit v každém ročním období
Nejvíc okouzlující, nejkrásnější, utajený klenot Evropy… Když takto označují Olomouc
profesionálové ze slavného průvodce Lonely Planet, není to jen tak nějaké plácání. Olomouc jako starobylá moravská metropole, sídlo nejstarší moravské univerzity i moravské
církevní provincie, je opravdu krásná. Díky staletím, která se do tváře města postupně
otiskovala, je navíc plná tajemství i důmyslně ukrytých odkazů, jejichž odkrývání je pro
návštěvníky potěšením i dobrodružstvím.
Začít lze třeba v areálu Olomouckého hradu na Václavském návrší, kde za opevněním žila
už velkomoravská šlechta a později přemyslovská knížata a olomoučtí biskupové. Ty připomíná unikátní románský palác a samozřejmě i katedrála s nejvyšší věží na Moravě. Široké ulice i křivolaké středověké uličky vedou hosty různými cestami k různým centrům dění,
ať už na Horní náměstí s radnicí a sloupem Nejsvětější Trojice, památkou na seznamu
UNESCO, či na Dolní náměstí s paláci i kašnami. Navštívit lze Arcibiskupský palác, kde
se stal císařem František Josef I., nebo třeba Michalský kopec s překrásným chrámem
a legendou o návštěvě Julia Caesara, kterou nedávno převedly z říše mýtů do reality objevy archeologů. Cesty mezi památkami provádí návštěvníka kouzelnými zákoutími, která
mají jak své příběhy, tak i magickou a snivou atmosféru.
Kdy Olomouc navštívit? Příležitost je po celý rok. Na konci dubna město rozkvete díky
jarní etapě výstavy Flora Olomouc, na přelomu května a června se Olomoučané i jejich
hosté baví při tradičních Svátcích města, barokní kultura září v červenci při Olomouckých barokních slavnostech… Těch akcí je mnoho! Třeba Tvarůžkový festival dovolí
poznat nejslavnější gastronomickou specialitu v mnoha podobách, návštěvníky potěší
i největší pivní festival, prázdninový festival ﬂamenca, podzimní festivaly varhanní a duchovní hudby, a spousta dalších akcí. Ty pak korunují Vánoční trhy, proslavené daleko
za hranicemi regionu i České republiky.
Přijeďte poznat Olomouc, okouzlující, tajemnou a plnou chutí i příběhů.
Antonín Staněk, primátor města Olomouce
INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | Horní náměstí – podloubí radnice | denně 9:00–19:00 | infocentrum@olomouc.eu
tel.: 585 513 385, 585 513 392 | facebook.com/informacni.centrum.olomouc | tourism.olomouc.eu
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Turistická karta
vstupy zdarma
Olomouc • Střední Morava • Jeseníky

Vážení turisté,
výletníci a milovníci
zážitků,
ptáte se, kam vyrazit po Česku, a přitom nemáte čas procestovat celou zemi, abyste navštívili
všechny naše památky, muzea, hory, přehrady, jeskyně či zajímavé technické unikáty? Odpověď je
kratší, než si možná myslíte, a má pouze dvě slova:
Olomoucký kraj.
Jestli má vaše partnerka nebo partner rád lázně, vy zase daleké výhledy a děti baví třeba jeskyně
– u nás se můžete vydat na výlet společně. Vyrazte
na jakoukoli světovou stranu a spolehlivě projedete kolem léčebných pramenů, hor či rozhleden,
jistě neminete ani krápníky vyzdobené podzemní
paláce a bezpochyby narazíte na mnoho výstav či
stálých expozic, které máme nejen ve městech, ale
už i na venkově. Při výletech navíc můžete využít
turistickou kartu Olomouc region Card, která vám
poskytne výrazné slevy a bonusy.
Také v letošním roce je pro návštěvníky kraje
připravena řada zajímavých kulturních a sportovních akcí i gastronomických zážitků. Možná
se uvidíme na tvarůžkovém festivalu v Olomouci
nebo se potkáme na jedné z mnoha oslav, které
připravujeme u příležitosti 100. výročí založení Československa. Více informací naleznete na
www.ok-tourism.cz.
Ať to bude kdekoli, všude vás rád uvidím. Na
shledanou!
Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Olomouc region Card je turistická karta, opravňující držitele
ZDARMA k návštěvě nejzajímavějších míst – hradů, zámků,
muzeí, zoo aj. – v Jeseníkách, Olomouci a na Střední
Moravě. Dále umožňuje čerpat atraktivní slevy na vstupy
do vybraných turistických cílů, např. jeskyní, aquaparků a jiných
zařízení. Ke každé zakoupené kartě obdržíte ZDARMA stostránkovou barevnou brožuru – praktického průvodce. Získáte informace,
kde můžete kartu uplatnit, včetně kontaktů a otevírací doby.

ZDARMA
minimálně

70

Zlatorudné mlýny, Zlaté Hory

FREE

Sport Park Hrubá Voda

Zoo Olomouc

FREE

SLEVY
minimálně

Zámek Jánský Vrch

FREE

míst

• hrady • zámky • muzea • zoo
• veřejná doprava v Olomouci
• sbírkové skleníky • botanická
zahrada • minigolf • golf

100

FREE

míst

• lázeňské procedury • aquaparky
• jeskyně • sport • restaurace
• ubytování • adrenalinové zážitky

FREE

Muzeum historických
kočárů Čechy pod Kosířem

Zámek Velké Losiny

FREE

Prodejní místa, aktuální nabídku zapojených atraktivit
a návrhy možných výletů s kartou ORC naleznete na

www.olomoucregioncard.cz
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Tajemná tvrz Melechov

Vážení čtenáři,
poznáte na slepé mapě všechny kraje České
republiky? Máte také vlastní pomůcky, jak si vzpomenout, kde už jste byli a co jste tam zažili? Věřím
tomu, že Kraj Vysočina najdete hned na první pokus, ale několik vodítek a nápověd bych tu pro vás
měl.
1. V Kraji Vysočina můžete navštívit nejvíce památek UNESCO v České republice – poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře
nad Sázavou, historické centrum Telče nebo baziliku sv. Prokopa a židovskou čtvrť v Třebíči.
2. Všichni sportovci k nám trefí po zadání Vysočina Areny do GPS navigace. Areál mimo hlavní
závody světových mistrovství nejen v biatlonu
slouží jako multifunkční sportoviště pro letní i zimní sporty. Aktuálně jsou cyklisty vyhledávané takzvané singletracky.
3. Vzpomeňte si na Humpolec, kam se přestěhoval filmový Hliník z legendárního filmu Smoljaka
a Svěráka Marečku, podejte mi pero. Já jako fanda
automobilových modelů přidám i Příseku, kde sídlí
nové muzeum autíček.
4. Každý, kdo pokořil český nebo světový rekord, udělal něco mimořádného nebo bláznivě
nezvyklého, nemůže chybět na Mezinárodním
festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Už máte
svůj vlastní rekord?
5. A ještě přidám dobré jídlo a skvělé pivo, které na Vysočině vaří minimálně na dvaceti místech.
Zmíním například Jihlavu, Dalešice, Klášterní pivovar v Želivě nebo pivovar v Kamenici nad Lipou.
Pro další, osobní zážitky z Vysočiny si už musíte
přijet sami. Těšíme se na vás.
MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

Melechovská tvrz (někdy také nazývaná Nelechovská) byla zřejmě založena počátkem 15. století, kdy na ní podle písemných pramenů sídlili
bratři Albert a Ratimír z Nelechova. Vojenská posádka tvrze měla chránit obchodníky putující po
nedaleké stezce z Rakouska do Kutné Hory. Kolem

?

Město Telč leží na třech
rybnících, které propojuje
Telčský potok a několik
umělých kanálů. Napište
názvy těchto rybníků.

roku 1415 rytíř Albert z Nelechova spolu s dalšími
zástupci české šlechty podepsal stížný list proti
kostnickému upálení mistra Jana Husa.
V následujících letech tvrz střídala své majitele, až ji v roce 1540 získal Jan Trčka z Lípy, který ji
připojil k lipnickému panství. Vzhledem k tomu, že
Trčkové tvrz přestali využívat, a hrádek tak ztratil
svou obytnou funkci, začal postupně chátrat.
Do dnešních dní se z melechovské tvrze mnohé nedochovalo. K vidění jsou ale stále zbytky bývalé hradní věže. Patrná jsou i místa, kde se dříve
nacházel hradní příkop. Nedaleko od zříceniny
jsou pak tři památné buky.
Ke zřícenině bývalé tvrze se nejlépe dostanete po zelené turistické značce ze Mstislavic nebo
z Dolního Města.
A nezapomeňte se také vydat na stejnojmenný vrch Melechov (715 m n. m. ), který kdysi býval
středem Evropy. Je to moc krásná, i když trochu
náročná procházka, ale určitě stojí za to. Navíc na
vrcholuu Melechova najdete i rozhlednu, která je
už dnes bohužel nepřístupná, ale okolní příroda je
úchvatná. Určitě nebudete litovat.
-red-

?

www.kartograﬁe.cz
Své odpovědi nám posílejte do 15. února z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí obdrží mapy věnované vydavatelstvím Kartograﬁe PRAHA, a.s.
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Zříceniny tvrze Melechov se nacházejí přibližně čtyři kilometry jihovýchodně
od Ledče nad Sázavou na úpatí stejnojmenného vrchu. Zajímavé je, že sám vrch
Melechov byl za Rakouska-Uherska považován za střed Evropy.

KAM na výlet

Milí čtenáři,
žijeme v krásné zemi a každá její část nabízí
svým návštěvníkům něco zajímavého nebo unikátního. V České republice je ale jeden region, kde se
hmotné krásy a živé tradice propojují s pohostinností a srdečností jeho obyvatel. Tím regionem je
Jihomoravský kraj a já jako jeho hejtman a moravský patriot jsem na to náležitě hrdý.
Jižní Morava nabízí celou řadu turistických lákadel, a to jak pro milovníky historie nebo technických památek, tak pro sportovce, turisty a cykloturisty. Pro fanoušky rychlých strojů je jistě jedničkou
motocyklová Velká cena v Brně, pro obdivovatele
lidového umění je to řada festivalů včetně velkého svátku živého folkloru ve Strážnici. Jsme krajem, který se může pochlubit místy, kde je lidové
umění stále živé a tradice jsou naprosto přirozeně
předávány z generace na generaci. A když k tomu
přičteme znamenité moravské víno, není důvod
s návštěvou jižní Moravy otálet.
Rok 2018 bude v celé republice především ve
znamení oslav 100 let od vzniku samostatného
československého státu. Toto mimořádné výročí jsme se v našem kraji rozhodli připomenout si
mimo jiné také vysazením symbolické stovky lip
svobody.
Věřím, že tento nápad vás bude inspirovat
k řadě menších či větších oslav tohoto výročí
a k návštěvě některého z krásných míst Jihomoravského kraje. U nás je totiž stále co objevovat
a co obdivovat. To je důvod, proč vyrazit na jižní
Moravu.
JUDr. Bohumil Šimek,
hejtman Jihomoravského kraje

Zažijte jižní Moravu v zimě
Že není důvod k návštěvě jižní Moravy v zimě, protože nemá horské lyžařské svahy
a na pěší toulky a cykloturistiku je chladno? Zažijte zimu tak trochu jinak: co třeba
v podzemí nebo u vína? Nebo vyzkoušejte obojí…
Moravský kras
Celoročně jsou v provozu Punkevní a Sloupsko-šošůvské jeskyně. Vzhledem k celoročně
konstantní teplotě je jejich návštěva vhodná
i v zimním období. Výhodou je, že se vyhnete davu turistů, který zde je v hlavní sezoně.
www.cavemk.cz

Lázně

Brněnské podzemí
Jen několik měst v České republice se může pochlubit tak výjimečným fenoménem, jako je
rozsáhlý labyrint podzemních chodeb a sklepů.
K vidění je Mincmistrovský sklep, Labyrint pod
Zelným trhem a kostnice pod kostelem sv. Jakuba.
www.ticbrno.cz/cs/podzemi

Spojení příjemného se zdravím prospěšným
nabízí jihomoravské lázně v Hodoníně a Lednici.
Místní léčivá jodobromová voda se využívá zejména k léčbě pohybového aparátu, při poúrazových
a pooperačních stavech a k léčbě řady dalších chorob.

Znojemské podzemí
Spletitá soustava podzemních chodeb budovaná od 13. do konce 17. století má délku téměř 25 km. Přístupný je necelý 1 km, doplněn
ochutnávkou vína a malou expozicí loutek.
www.znojemskabeseda.cz/podzemi

„Vinařské“ podzemí

Více akcí najdete na www.jizni-morava.cz.

V podzemí může být velmi příjemně, a to nejen co se týče teploty, která je mnohdy vyšší než
venku, ale také při degustaci dobrého moravského vína. Historickými sklepními labyrinty
se může na jižní Moravě pochlubit mnoho vinařství a vinných sklípků. Stačí si jen vybrat na
www.wineofczechrepublic.cz.

Kromě uvedených turistických cílů lze navštívit:
 Löw-Beerovu vilu v Brně s expozicí Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat,
www.vilalowbeer.cz.
 Zábavní vědecké centrum VIDA! – interaktivní
expozice a bohatý program, www.vida.cz.
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KAM představuje
Pavel Cmíral,
Kristina Dufková (ilustrátorka)

Miroslav Zikmund, Petr Horký,
Miroslav Náplava a Vladimír Kroc

Povídání o mamince a tatínkovi

Století Miroslava Zikmunda

Než se narodíme, rozhlédneme se, kde na nás čeká
štěstí a kde nám bude na světě nejlíp. Toník si našel
dva domy. Červený a modrý. V domě červeném bydlí
rodina cukrářská. Pan Lojza, cukrář, a paní Paganini,
která hraje na housle v České filharmonii. A mají holku
Lucii, která nejraději maluje obrazy, protože je malířka.
V domě modrém bydlí kluk Josef. Je po tatínkovi truhlář a jeho maminka, paní Coco, je švadlena. Josefův táta
Antonín už umřel, ale na svou truhlářskou rodinu nezapomněl. A Josef je rád, protože někdy potřebuje v dílně
poradit. Nikdo nikdy neví, kdy se pan Antonín objeví,
ale všichni vědí, že vždycky přijde v pravý čas. A kdyby
to nestačilo, jsou tu ještě lesní zvířátka ze sousedství
a pavouček pro štěstí, který žije na protějším chodníku,
ve stříbrném majáku s velikánskou žárovkou.
Úsměvné a vtipné vyprávění kloučka Toníka, který
pozoruje svět kolem sebe a těší se, jak se narodí
mamince Lucii a tatínkovi Josefovi.
Bohatě ilustrovaná kniha podle stejnojmenného večerníčku je vhodná pro nejmenší čtenáře a zejména
ke čtení dětem.
www.ceskatelevize.cz

Cestopis životem
Bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. Tato kniha není životopisem
Miroslava Zikmunda. Je to pozvánka do světa pověstného archivu. Za každým příběhem se kromě
jiného skrývá i konkrétní debata, kterou autoři vedli
a která uváděla témata v souvislosti. Je to vstupenka
do lunaparku jménem život (anebo dějiny), kde si
sednete tu na horskou dráhu, tu do domu hrůzy,
jindy vás odnese tobogan jménem náhoda. Půjdete
po stopách vzniku filmu Století Miroslava Zikmunda, po stopách života Miroslava Zikmunda, a tím
i po mezních situacích celé naší republiky. Kniha
obsahuje dosud nepublikované informace, včetně
úryvků z prvního, nikdy nevydaného cestopisu, dobové fotografie a ilustrace Elišky Chytkové. Vydejte
se napříč dějinami a nechte si vyprávět příběh minulého století mužem, který jej zažil.
cena: 598 Kč
www.jota.cz

?

Která zvířátka žijí v sousedství červeného
a modrého domu?
a) Dudek, Zajíc, Veverka a Sova
b) Liška, Zajíc, Medvěd a Vlk
c) Datel, Liška, Žabka a Srneček
Své odpovědi nám posílejte do 15. února
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.

Pavel Scheuﬂer, Jan Vaca

100 pohledů na Česko
Cestujte časem i prostorem s jedinečnou publikací
o České republice. Zažijte Česko jinak a nechte se
naší republikou provést pomocí unikátních historických fotografií. Na jedné straně najdete starou
fotografii místa a na straně druhé stejnou lokalitu,
zachycenou však soudobým pohledem. Kniha je
doplněna texty o zajímavostech vztahujících se
k jednotlivým místům i historickým snímkům. Získejte nový pohled na Česko se 150 srovnávacími
dvojicemi fotografií!
cena: 690 Kč
www.albatrosmedia.cz

Ota Kars

Připravila: Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

Jmenuji se Tomáš
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První skutečný životopis Tomáše Holého je psán
tak, abyste snadno viděli a cítili, jak opravdu žil, co
se kolem něj dělo, co ho ovlivňovalo a jak působil
na své nejbližší okolí. Díky své čtivosti vás provede
všemi ověřenými základními životopisnými a rodinnými fakty a nakonec vtáhne do Tomášova příběhu
a doby, v níž jej prožil. Kniha je vybavena základními faktografickými informacemi o Tomášově životě
a filmování, stejně jako obrazovou přílohou s řadou
známých i širší veřejnosti zcela neznámých fotografií
a dokumentů z archivu rodiny a blízkých.
cena: 279 Kč
www.kniha.cz

KAM na výlet

Milí čtenáři,
Moravskoslezský kraj stojí za to navštívit. Všemi svými smysly poznejte region plný příběhů
a kontrastů, krásné přírody, kulturních i technických památek, historických skvostů, dynamické
moderní současnosti. Dobře se u nás najíte, pobavíte i zrelaxujete.
V roce 2018 budeme také my slavit výročí založení první republiky. Při té příležitosti otevřeme
návštěvníkům prvorepublikové objekty a památky. Chystáme v nich spoustu zajímavých a zábavných akcí. V některých objektech zařazených do
tzv. Technotrasy – Důl Michal v Ostravě, Areál čs.
opevnění v Hlučíně-Darkovičkách a Úzkokolejná
dráha v Osoblaze – se budou konat letní akce FAJNEHO LÉTA. Přijďte si prohlédnout prvorepublikové vily v Krnově, lifestyle a architekturu v lázních
Karlova Studánka, expozici historických motocyklů
v Ostravě nebo unikátní Technické muzeum Tatra
v Kopřivnici.
Moravskoslezský kraj bude i příští rok žít sportem. V únoru se díky Olympijskému festivalu staneme součástí zimních olympijských her v Jižní
Koreji. Na čtyřech místech v regionu vyrostou během olympiády olympijské parky, kde si fanoušci
budou moci vyzkoušet všechny možné zimní sporty – od hokeje, krasobruslení, běžeckého lyžování
a biatlonu přes snowboardové disciplíny, curling,
skoky na lyžích až po pumptrackovou dráhu. V kalendáři atletických akcí pro příští rok na území
Česka jasně vévodí Kontinentální pohár v atletice,
který se uskuteční v září v Ostravě.
Věřím, že ať přijedete kvůli Colours of Ostrava,
Zlaté tretře, anebo jenom tak, budete se u nás cítit
dobře.
Ivo Vondrák,
hejtman Moravskoslezského kraje

www.kampocesku.cz | 29

KAM na výlet

Východní Morava v roce 2018
Rok 2018 bude rokem, ve kterém se ohlédneme za stoletou historií událostí, které
po první světové válce změnily mapu Evropy a byly počátkem samostatného státu
Čechů a Slováků. Nejen pro Zlínský kraj byla tato doba velmi důležitá, poučná
a inspirativní.

Vážení přátelé
cestování,
rád bych vás pozval do Zlínského kraje, protože jsem přesvědčený, že rozmanitost přírodních
terénů, dobré podmínky k zimním i letním sportům, koncentrace památek, moderní architektura,
živá kultura, to vše tady na nepříliš rozlehlé ploše
nabízí nespočet možných kombinací k parádním
výletům, k ozdravnému pobytu, k rekreaci nebo
jen ke krátkému zastavení a relaxaci.
Pokud si budete chtít dopřát lázně, přivítají vás
nejen v malebných Luhačovicích, ale také v Kostelci u Zlína či v Ostrožské Nové Vsi.
Rozhodně si naplánujte návštěvu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, památky
UNESCO. Romantickou atmosféru zámeckých areálů s přilehlými parky můžete obdivovat také v Holešově, v Buchlovicích, ve Valašském Meziříčí nebo
ve Vizovicích.
Rodinám s dětmi vřele doporučuji úžasnou
zoologickou zahradu v Lešné u Zlína, která patří
k nejkrásnějším zoo ve střední Evropě.
Jestli holdujete sportu a pohybu, určitě se
podívejte do mapy, kudy vedou běžecké a turistické trasy, cyklostezky nebo slavný vodní Baťův
kanál, který je ideální pro zážitkovou rekreační
plavbu. Zajímavé tipy a informace najdete na
www.vychodni-morava.cz.
A v sezoně od května do září využijte příležitosti prohlédnout si zdarma a s výkladem průvodců téměř třicet pozoruhodných kostelů včetně
nádherných poutních chrámů na sv. Hostýně, ve
Štípě a na Velehradě. Víc vám napoví
www.otevrenebrany.cz.
Přijeďte, jsem si jist, že toho objevíte mnohem
víc!
Srdečně vás zvu.
Jiří Čunek,
hejtman Zlínského kraje
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Budova 21 ve Zlíně
Období po první
světové válce naplno
využila firma Baťa. Její
nebývalý rozvoj přinesl
prosperitu nejen firmě
samotné, ale celému
regionu i tehdejšímu
Československu. Díky
tomu dnes můžeme
obdivovat nadčasovou
krásu Zlína – funkcionalistického města v zahradách.
Mezi důležité stavby v regionu patří bezesporu
Baťův kanál. Tato vodní cesta naplnila prvotní záměr být levnou dopravní službou a zdrojem zavlažovací vody. Nyní naplno slouží turistům. Stavba
zůstala, ale proměnila se funkce. Místo člunů s uhlím zde plují moderní hausbóty a komunikace pro
tažné traktory se proměnily ve vyhledávanou cyklostezku.
Luhačovické lázně na počátku minulého století hostily řadu význačných osobností. Lázeňský
život zde plynul klidně, lázně dýchaly prvorepublikovou noblesou. Nejinak je tomu i dnes. V Luhačovicích není důvod ke spěchu. Naopak, pohoda, klid
a zdraví navracející procedury a příjemné prostředí
jsou hlavními atributy této právem vyhledávané
lokality. Svůj díl na této atmosféře má unikátní architektura řady lázeňských domů, jejichž autorem
byl slovenský „básník dřeva“ Dušan Samo Jurkovič.
Vlastenectví a vztah k lidové kultuře vedl
v roce 1925 bratry Jaroňkovy ke zřízení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
I toto město bylo v období první republiky lázeňským místem. Těžilo ze zdejšího zdravého klimatu. Živé muzeum, jak je zakladatelé koncipovali,
Baťův kanál

Lázně Luhačovice – Jurkovičovy stavby

Valašské muzeum v přírodě

se postupně rozvíjelo a dnes je to jedno z nejvíce
navštěvovaných míst na Moravě. Nabízí celoročně
zábavu a poučení ve čtyřech areálech – Dřevěném
městečku, Mlýnské dolině a Valašské dědině, ty
jsou v Rožnově pod Radhoštěm. Za památkově
chráněnými objekty ve správě muzea se vydejte na
Pustevny.
www.vychodni-morava.cz

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…

Zámek

Bystřice pod Hostýnem –
město v Hostýnských vrších
Jedním z největších lákadel Hostýnských vrchů je rozmanitost přírodních, ale
i historických památek, které zde můžete najít. Architektonickou dominantou
města Bystřice pod Hostýnem je zámek, ojedinělá ukázka toho, jak může
šlechtické sídlo v průběhu času měnit svou podobu.

městského muzea probíhají jen v letní sezoně,
vstup je možný přes městské informační centrum
v předzámčí.

1. Ze kterého roku pochází první písemná
zmínka o Bystřici pod Hostýnem?
a) 1568
b) 1468
c) 1368
2. Který architekt navrhl významnou klasicistní část zámku?
a) Hanuš Schwaiger
b) F. A. Grimm
3) Jan Sviták
3. Kteří majitelé bystřického zámku byli
poslední?
a) Víckovci
b) Loudonové
c) Bítovští
4. V roce 1864 byla Bystřice pod Hostýnem
prohlášena městem. Kdo se o to zasloužil?
a) Robert Slezák
b) Olivier Loudon
c) Michael Thonet

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. února
z www.kampocesku.cz/soutez nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží ceny věnované
městem Bystřice pod Hostýnem.

Bystřice pod Hostýnem zve
na oslavy 650. výročí města
8.–10. 6. 2018
Pátek – vystoupení folklorních souborů a skupiny
Fleret se Zuzanou Šulákovou.
Sobota – populární moderátor Vojtěch Bernatský,
příjezd historického vlaku, slavnostní kostýmovaný průvod, jarmark lidových řemesel. Hlavní host
večera Michal Hrůza s kapelou, výroční ohňostroj.

Kostýmované prohlídky Cestování v čase

K původním renesančním částem byly postupně přistavovány nové budovy. Významná je klasicistní část architekta F. A. Grimma z druhé poloviny
18. století. Zámek zdobí malby Jana Svitáka z roku
1805 a Hanuše Schwaigra z konce 19. století. Poslední přístavbou je klozetová věž z roku 1889. Posledními majiteli zámku byli Loudonové. Na Loudonském
hřbitově se nachází nejen náhrobky členů rodiny, ale
také náhrobky některých jejich příbuzných a přátel.
Pozoruhodnou pseudorománskou kapli vídeňského
architekta Karla Mayredera vyzdobil freskami malíř
Hanuš Schwaiger roku 1897.
V bystřickém zámku a na jeho nádvoří se konají koncerty a festivaly, výstavy a zábavné akce.
Ve vnitřních prostorách zámku si můžete prohlédnout expozice městského muzea. V předzámčí
expozici napoleonských vojáků, v přízemí keramiku 18. a 19. století a v prvním patře expozici historického ohýbaného nábytku. Prohlídky expozic

Festival Na rynku

Akce pro děti a rodiče
Populární kulturní akcí v Bystřici pod Hostýnem
je již tradičně Mezinárodní folklorní festival Na
rynku v Bystřici spojený s řemeslným jarmarkem.
Přehlídka folklorních souborů moravských, ale i zahraničních se ve městě koná jednou za dva roky
vždy v červenci. V srpnu zve město Bystřice pod
Hostýnem a skupina Biskupští manové z Kroměříže na kostýmované prohlídky Cestování v čase
s obyvateli zámku. Návštěvníci mají možnost vydat
se do historických časů, setkat se s původními majiteli zámku a nahlédnout do jejich životů. V listopadu se v zámku pravidelně koná detektivní hra Noc
Loudonů, která účastníkům nabídne dobrodružnou
cestu zámkem naplněnou úkoly, šiframi, indiciemi
a nezapomenutelnými zážitky.

Městské informační centrum
Pod Platany 2
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: +420 573 501 901
e-mail: info@mubph.cz
www.bystriceph.cz

Stálá expozice ohýbaného nábytku na bystřickém zámku
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc listopad–prosinec 2017
Celkem došlo 4 269 odpovědí, 4 076 z internetu a 193 dopisů,
z toho 2 473 žen a 1 796 mužů.

Josef Lada (130 let)
otázka 1: a) viděl jen na levé oko
otázka 2: c) knihařem-zlatičem
otázka 3: c) rozbil krajáč
soutěžilo: 562 čtenářů; správně 306; špatně 256
výherci: Milada Dytrychová, Nová Paka; Dana Kubálová, Kolín; Anděla Matějková, Železný Brod;
Ivana Paseková, Spálené Poříčí; Lenka Pecharová, Praha 5; Jana Petrůjová, Sokolov; Marta Sodomková, Jilemnice; Daniel Hakimi, Nymburk; Jaroslav Harapát, Ústí nad Labem; Antonín Horecký,
Strakonice

Kartografie Praha
otázka: Napište přesné datum největší a nejkrvavější bitvy třicetileté války na našem území, ve
které švédská vojska porazila vojska rakouská. Dnes toto místo připomíná mohyla a naučná stezka.
odpověď: Jankov (u Votic)
soutěžilo: 349 čtenářů; správně 329; špatně 20
výherci: Miloslava Beranová, Klatovy; Táňa Kinterová, Nová Paka; Vít Záhora, Praha 4

Ústecký kraj ve vánočním hávu
otázka 1: b) Ústecký kraj
otázka 2: c) v Českém Švýcarsku
otázka 3: a) Žatecko
soutěžilo: 620 čtenářů; správně 601; špatně 19
výherci: Marta Brousilová, Choceň; Věra Hamplová, Praha 10; Jarmila Kindermannová, Vikýřovice;
Věra Kutišová, Kaliště; Vladislava Novická, Praha 10; Irena Sladká, Domažlice; Ladislava Stefanovská, Česká Lípa; Luděk Leder, Brno; Vojtěch Pospíšil, Poděbrady; Václav Salač, Mladá Boleslav

Advent na Hradecku
otázka: Jak vysoká je Bílá věž v Hradci Králové?
odpověď: b) 72 m
soutěžilo: 679 čtenářů; správně 672; špatně 7
výherci: Lucie Čížková, Praha; Světlana Dubnová, Chrudim; Vladimíra Košíková, Zlín; Klára Zachrdlová, Vrbátky; Alois Halouzka, Brumov; Antonín Holub, Kladno; Pavel Horký, Karviná; Zdeněk
Kalaš, Bechyně; Mojmír Rovenský, Velká Bíteš; Antonín Speierl, Domažlice

Edice ČT
otázka: Které z těchto území bylo součástí Československa v letech 1919 až 1938?
odpověď: c) Podkarpatská Rus
soutěžilo: 503 čtenářů; správně 492; špatně 11
výherci: Simona Berousková, Praha 9; Tomáš Neman, Uhlířov; Jan Vajz, Trnová

Vánoční čas v Příboře
otázka 1: b) piaristický klášter
otázka 2: c) Sigmund Freud
otázka 3: a) asi 8 500
soutěžilo: 596 čtenářů; správně 584; špatně 12
výherci: Hana Čermáková, České Meziříčí; Zdenka Horálková, Teplice; Dana Hrozková, Praha 9; Jana
Jeřábková, Mníšek pod Brdy; Dita Koutníková, Rakovník; Eva Slaninová, Chotýšany; Josef Beran,
Klatovy; Radek Havel, Hodkovice nad Mohelkou; Pavel Hruzík, Nový Jičín; Jiří Strnad, Meziříčko

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) Rýmařov
soutěžilo: 461 čtenářů; správně 422; špatně 39
výherci: Monika Kučabová, Světlá nad Sázavou; Dana Skalská, Děčín; Karel Zelenka, Praha 2

Křížovka
…. Ramzová je oblíbeným rekreačním …
soutěžilo: 413 čtenářů; správně 402; špatně 11
výherci: Markéta Kavková, Jeseník; Vlasta Luxemburková, Praha 10; Jana Vondrová, Letohrad

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky a odpověď na
fotohádanku nám zašlete do 15. února
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
na adresu redakce. Dvakrát tři autoři
správných odpovědí obdrží mapu
věnovanou vydavatelstvím

Nejvíce odpovědí
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Kartografie PRAHA.
a) Medvědí bouda
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b) Labská bouda
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To nejlepší z českého
designu, co najdete
v Praze!
■

obchody a showroomy

■ pravidelné akce a přehlídky
■

ikonická místa a výrobky

Skleněná hora, Dechem/Křehký

www.prague.eu/design
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