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ZDARMA
Zážitky se nedají
sečítat, zážitek
nemá délku a šířku.
Má – anebo nemá
– jen hloubku.
-Miroslav Horníček-

Láska na
první pohled
je vždy zážitek

Stavby první republiky od Kralup po Tetín
Sdružení Bohemia Centralis působí na území Středočeského kraje, přesněji v jeho západní části.
Rozkládá se v regionu Kladensko, Rakovnicko, Slánsko, Kralupsko a Berounsko včetně obce Tetín.
Dnes vás zveme do našeho pestrého kraje za zajímavými stavbami. Pojďte navštívit místa,
která se v členských městech váží k tzv. první republice.
Kousek od známých Rozdělovských věžáků z padesátých let stojí v Kladně kostel svatého Václava.
Ve svém byzantském kabátě vypadá starobyle, ale
není. Vyrostl až ve dvacátých letech podle projektu
architekta Františka Havleny a patří k nejzajímavějším stavbám kladenské architektury první republiky.
A rozhodně k těm nejméně typickým. Zato kostel
Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Kročehlavech, to už
je meziválečná moderna jako ze vzorníku. Samý
pravý úhel, beton a sklo.

la například budova nynější Masarykovy obchodní
akademie v Pražské ulici, budova nynější Komerční banky na Husově náměstí s odvážnou fasádou
z černého leštěného kamene (kvůli které rozestavěná budova upadla v podezření, že v ní vznikne
krematorium) nebo památník slavných operních
pěvců bratrů Burianů v urnovém háji.
Střediskem sportovního i kulturního života na venkově byly za první republiky sokolovny. Jedna taková vyrostla koncem dvacátých let v Tetíně. Cvičilo
se v ní, tancovalo, hrálo divadlo i promítaly filmy.
Dnes ji mohou využívat i turisté k nenáročnému
přenocování. Foto je z roku 2003. Budova prošla
v r. 2016 rekonstrukcí.

Stojí v Talichově údolí a říká se jí Talichova. Komu
jinému by tedy secesní vila kousek za městem Berounem mohla kdysi patřit než věhlasnému dirigentovi Václavu Talichovi. Dům je to sice secesní,
ale díky svému známému majiteli do našeho prvorepublikového výčtu patří. Václav Talich ji koupil
v roce 1936. Beroun se mu stal druhým domovem.
Chcete-li vědět víc, zajděte si do místního muzea
do Talichovy pamětní síně.

Talichova vila v Berouně
Budova Střední odborné školy v Kladně

Na podobě prvorepublikového Kladna se výrazně
podílel i zdejší rodák Rudolf Černý, autor Lidového
domu na třídě T. G. M., polikliniky na náměstí Svobody nebo budovy nynější Střední odborné školy na
náměstí dr. E. Beneše. A hned naproti stojí budova
okresního soudu od architekta Aloise Dryáka, rodáka z nedalekých Olšan. V budově původně sídlila
hornická Revírní bratrská pokladna, jak dodnes připomínají symboly zkřížených kladiv v jejím průčelí.
Nejzaměstnávanějším meziválečným architektem
v blízkém Rakovníku byl funkcionalista F. A. Libra.
Podle jeho projektů tam ve 20. a 30. letech vyrost-

Sokolovna v Tetíně

Vedle sokoloven se za první republiky hodně stavěly i mosty. Ten Masarykův v Kralupech nad Vltavou
začal sloužit veřejnosti v roce 1928. Vznikl podle
projektu inženýra Farského a architekta Jiřího Krohy.
Je dlouhý dvě stě metrů a podpírají ho tři oblouky,
přičemž ten prostřední je široký osmdesát metrů.
Což je o kousek víc než šířka řeky Vltavy, která pod
mostem protéká.

Příkladem architektury první republiky ve Slaném je
budova městské spořitelny, jež stojí na místě dřívějšího peněžního ústavu. Starou budovu nechal stavitel
Vilibald Hieke v roce 1930 zbourat a na stejné parcele
vybudoval podle návrhu královéhradeckého architekta Jana Rejchla, mimo jiné autora Národní banky
v Hradci Králové, moderní budovu.

Budova městské spořitelny

Obchodní škola v Rakovníku v roce 1930

Masarykův most v Kralupech nad Vltavou

Základní kámen byl položen 12. 6. 1930 a již 15. 11.
1931 byla nová městská spořitelna slavnostně otevřena. Sochařská výzdoba pochází z dílny Václava
Nejtka, jenž je také autorem sochy „Spořivost“, kterou můžeme spatřit vně budovy na nároží. Po druhé
světové válce musela být socha odstraněna kvůli
špatné statice budovy a na své původní místo se
vrátila až po 36 letech – 12. 5. 1994, kdy byla znovu
slavnostně odhalena.

Na výlet za stavbami první republiky na českém středozápadě vás zve Bohemia Centralis.

www.bohemia-centralis.cz

KAM vybírá z obsahu

Tuto pochybnost nezažene ani sklenice piva či
vína, zvláště je-li pravdivá studie, že překročení týdenního limitu nás může stát až třicet minut našeho života. Myslím, že na úřadech a v kolonách aut
ho ztrácíme víc a mnozí i bez pití. Více by nás mělo
rmoutit, že za posledních sto let se zemědělská plocha u nás snížila z 5,1 mil. ha na 3,5 mil. ha. Nejspíš
ustoupila všem těm halám na výrobu čehosi pro
kohosi. Snížila se ale i produkce brambor z 391 tis.
ha na pouhých 23 tis. a mizí pole s cukrovkou. Inu,
není nad cukr z Francie a brambory z Polska. Zato
řepku, které je o 98,5 % více, bychom mohli rozdávat.
Když k tomu připočtu, že dnes má až polovina rodin
u nás problém zaplatit dětem výlet či učebnice, je
něco shnilého ve státě dánském. Ale účtenkovka to
nezachrání, a vrtání se ve státní hymně už vůbec ne.
Je to tedy na nás, vzít sebe, naše děti nebo třeba
blízké za své (nejen finančně) a vydat se na výlet jarní,
květy provoněnou krajinou za dobrodružstvím. KAM
se vydat, to bývá často volba nelehká, proto pokud
vám můžeme být v něčem nápomocni, zalistujte
v květnovém, zážitkovém vydání magazínu KAM po
Česku. Najdete tu řadu pozvánek na skvělé akce, výlety pro rodiny s dětmi nebo tipy, kam na výlety do
míst méně známých či neznámých. V neposlední řadě
třeba do měst, která se příkladně starají o památky,
odkaz našich předků. Možná se někde potkáme…
Luděk Sládek, šéfredaktor
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končí měsíc „ještě
tam budem“ a přichází
máj, lásky čas, kdy zve
nás ku lásce hrdliččin
hlas. Nevím jak vy, ale
mně připadá, že cukrů,
cukrů je dnes spíše o hledání. Buď jak buď, kdo se
chce najít, musí si nejdřív
přiznat, že je ztracený. Teprve potom začne hledat tu správnou cestu, která ho
však učiní jen tak velkým, jak velké cíle hledá. Jedině
tak zjistí, že neví vše, a může si začít klást ty správné
otázky. Třeba tu, že když prospí dnešek, vzbudí se
zítra, nebo zase jen včera?

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: © redakce
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.
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KAM to vidí

(1185 let)

foto © Wikimedia Commons

Výklad historie do prvního doloženého
knížete Bořivoje je založen prakticky
jen na legendách a mýtech. Nejinak
tomu bylo s Křesomyslem.
Mytický pokračovatel Přemysla Oráče
a kněžny Libuše je šestý Přemyslovec v řadě
před Bořivojem. Zmiňuje ho kronikář Kosmas, který sestavil tuto
řadu knížat dle obrazů,
jež viděl deset let po
jejich dokončení ve
znojemské rotundě sv.
Kateřiny. Křesomysl prý
propadl zlaté horečce
a preferoval „kovkopy“
před zemědělci tak, že
skoro nebylo nikoho,
kdo by sel a sklízel. VácKníže Křesomysl
lav Hájek z Libočan do
jeho éry umístil i legendu o Horymírovi a Šemíkovi,
které Kosmas vůbec neuvádí. A pak si vyberte…
-babok-

KAM na výlet se ZBYŇKEM MATĚJŮ
nedotčená místa. Nedávno
Hudební skladatel Zbyjsem například podnikl výlet
něk Matějů se narodil 1. květs manželkou na kolech a obna 1958 v Rychnově nad
Kněžnou. Absolvoval kompojevili jsme zapadlý polorozzici na Pražské konzervatoři
padlý kostelík se hřbitovem,
a následně na AMU u Jiřího
kde se nacházela torza křížů
Pauera. Za svou tvorbu získal
s německými nápisy. Musím
mnoho tuzemských i zahrapřiznat, že jsem si najednou
připadal jako ve snu. Navíc
ničních ocenění. V roce 1994
se v okolí nachází mnoho
zvítězil v prestižní mezináHudební skladatel Zbyněk Matějů
zámků například Častolovice
rodní skladatelské soutěži
či Doudleby nad Orlicí. Kdyby tedy bylo na mně,
baletních hudeb Donauballett, která mu umožnila
trávil bych zde mnohem více času.“
vytvořit hudbu pro světoznámý taneční festival
Děkuji Vám za zajímavé pozvání do východv Nizozemsku Holland Dance Festival, a spolupracovat tak s choreografem Martinem Mullerem.
ních Čech a dovolte mi, abych Vám popřála mnoho
Zbyněk Matějů komponuje hudbu nejen pro baúspěchů v profesním i osobním životě.
let a taneční inscenace, ale také pro operu, film či
Tereza Blažková
svou manželku, harfenistku Barboru Váchalovou.
Výhled z rozhledny Anna v Orlických horách
KAM byste pozval naše čtenáře na výlet po
České republice? „Srdcem jsem v Orlických horách, a proto bych vaše čtenáře pozval právě do
této nedoceněné snové krajiny mého dětství. Pro
mnoho lidí jsou Orlické hory neznámé, ale já jsem
zde vyrostl. Můj otec tady byl obvodním lékařem
a já jsem s ním občas chodil, někdy i na běžkách,
za jeho pacienty. Naštěstí zde není mnoho turistů, a proto se tu ještě dají najít zajímavá a téměř

Dopisy čtenářů

Václav II. při udílení horního řádu kutnohorským dolům

Za kolik stál... (735 let)

foto © Wikimedia Commons

Poručníkem sedmiletého Václava II.
(27. 9. 1271 – 21. 6. 1305), syna
Přemysla Otakara II. a Kunhuty, se
po smrti otce stal Ota V. Braniborský.
Pro rozhodný vliv nad situací v zemi se
rozhodl odvézt chlapce do Braniborska.
Po letech zmatků, hladomoru a drancování
si část domácí šlechty vynutila Václavovo vydání
zpět do Čech. Ota s návratem Václava zpět do Čech
souhlasil, ale žádal vysoké výkupné. Dokonce 20 tisíc hřiven stříbra. Nakonec vzal zavděk velkou částí
severních Čech do zástavy. Návrat budoucího šestého českého krále 23. 5. 1283 se zdál být příslibem
lepších časů.
Alois Rula

2 | www.kampocesku.cz

Dobrý den. Moc se mně líbily články o vlkovi a rysovi. Jsou to překrásná zvířata a mám velkou radost, že se pomaloučku vrací i do naší přírody. Od
nepaměti sem patřila a jen díky lidem byla vyhubena. Lidé se „roztahují“ na jejich území a pak se
diví, že chovatelům zakousnou ovce... Lovit snad
musí a je jen chyba chovatelů, že si stáda ovcí nezabezpečí pomocí psů a na noc ohradou. Stačí se
podívat na některý přírodopisný film třeba o vlcích. Jsou to perfektní rodiče. A za upytlačení rysa
kvůli kožešině jsem pro velice přísné potrestání.
Nikdo nemusí mít obavu jít do lesa. Jsou to plachá
zvířata a nezaútočí. Lidem se vyhýbají. Na Váš magazín se vždy moc těším, protože zde najdu plno
inspirace k výletům i přemýšlení. Držím Vám palce
do budoucna.
Eva Kubenová
Vážená paní Kubenová, děkuji Vám za příspěvek,
stejně jako všem dalším našim čtenářům za jejich
příspěvky. Zcela souhlasím s tím, co píšete. Kdysi pan
Kipling nádherně popsal prostřednictvím Mauglího
život obyvatel džungle, kteří se řídili prostými zákony. Zákony, které byly respektovány dokonce i v době
největšího sucha. Kdy se i ti nejslabší jedinci mohli
bez obav napít z vysychající řeky vedle nejsilnějších
predátorů. Zákon byl prostě zákonem a byl dodržován. Tak si říkám, peněžité tresty pytláky neodradí.

Chytit je nebo usvědčit před soudem je často souboj
s větrnými mlýny. Tak co kdyby každý takový pytlák
přistižený při činu byl na týden vystaven v kleci jako
škodná, nejlépe někde v obchodním centru? Pravda,
pranýřování z našeho právního řádu vymizelo, stejně
jako dávní soudci na kupeckých stezkách, kteří mohli
díky privilegiu lupiče i o hrdlo připravit. Ale jak účinné
to bylo.
Vážená redakce, potěšilo mě, že v dubnovém vydání byla mezi výherci má vnučka Karolínka Fialová.
Moc se těší, až dostane poštou výhru za zaslanou
odpověď. Zároveň Vám děkuji za všechny čtenáře,
že uvádíte v článcích zajímavé tipy na výlety i možnosti slevy, které také rádi využíváme.
S pozdravem Marie Fialová
Děkujeme Vám, paní Fialová, a na brzkou shledanou
nad stránkami magazínu KAM po Česku.
Luděk Sládek, šéfredaktor
Jaro je tu, KAM se podíváte

foto © archiv Zbyňka Matějů; Wikimedia Commons

Kníže Křesomysl

KAM to vidí

Sňatek čtvrtý, další z rozumu (655 let)

Čtvrtá svatba Karla, necelý rok po smrti Anny
Svídnické, se konala 21. května 1363 v Krakově. Teprve
šestnáctiletá Eliška Pomořanská byla dcerou pomořanského a štětínského vévody Bogislava, jednoho
z odbojných šlechticů, ale také vnučkou polského
krále Kazimíra, největšího Karlova nepřítele. Sňatkem
byl obnoven mír s Polskem a rozbita protilucemburská opozice vedená vévodou Rudolfem IV. Habsburským, uherským králem Ludvíkem I., dánským králem
Valdemarem a polským králem Kazimírem a vévodou
Bogislavem.
Eliška Pomořanská se od ostatních manželek Karla IV. lišila v mnoha směrech. Byla to urostlá žena silné,
zdravě vypadající postavy, po svém otci Bogislavovi
navíc rázná a cílevědomá. Vysloužila si také přívlastek
„lamželezo“, protože prý ohýbala a lámala podkovy
holýma rukama. Byla také nejplodnější Karlovou manželkou. Během manželství porodila šest dětí, z toho
čtyři syny. Eliška Pomořanská, česká královna a římská
císařovna, zemřela 14. února 1393 v ústraní, na svém
sídle v Hradci Králové. Pochována je v královské hrobce katedrály svatého Víta, po boku manžela.
Lucie Sládková
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Přemyslovské hry (795 let)
Roku 1223 vytáhl král Přemysl
Otakar I. (1155/1167? – 15. 12. 1230)
na Kouřimsko ve východních Čechách.
Cílem bylo „přivést k rozumu“ Děpoltice
z vedlejší větve přemyslovské dynastie.

Busta Alžběty Pomořanské,
triforium svatovítské katedrály

Korunovaný Jiřík (560 let)

Děpolticové měli po tři generace významný
vliv v zemi, než si po smrti moravského markraběte Vladislava Jindřicha (1222) začali činit nárok na
uvolněný markraběcí stolec osobou Děpolta III.
Přemysl odsadil hrad Děpolticů Kouřim a Děpolt III.
(1170/1180 – 1223) byl zabit. Jeho rod byl vypuzen
ze země a ochranu našel na slezském dvoře Jindřicha I. Bradatého. Rod nesoucí ve znaku polcený
znak lva a orlice vymřel po meči roku 1247, kdy zemřel poslední Děpoltův syn Soběslav, správce na
Lubuši. 
Antonín Fridrich

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Když se císaři Svaté říše římské Karlu IV. počátkem 60. let 13. století postavilo
několik šlechticů ze severu Polska, bylo třeba jednat. Aby je získal na svou stranu
jako spojence, vyřešil to Karel dalším diplomatickým sňatkem, tentokrát s Eliškou
Pomořanskou.

D ě p o l t i c ov é

Pečeť Jiřího z Poděbrad

politické jednoty v zemi a snažil
se, aby skončilo bezvládí, které nastalo po smrti císaře Zikmunda. S podporou kališnické
šlechty byl zvolen roku 1452
zemským správcem a pět let de
facto vládl za nezletilého krále
Ladislava Pohrobka. Podařilo
se mu urovnat poměry v zemi
a upevnit mezinárodní postavení českého státu. Obnovil
dolování stříbra v Kutné Hoře
a ražbu českého groše. Podporoval obchodní cesty, které byly
Václav Brožík, Výjev z volby českého krále Jiřího z Poděbrad (1898)
nutné pro rozvoj zahraničního
obchodu.
Jiří
z
Poděbrad
však nadále odmítal přePříslušník rodu pánů z Kunštátu přišel na svět
23. dubna 1420 jako nemanželský syn Viktorina
stoupit ke katolicismu, a tím nastal jeho pozvolz Poděbrad. Jeho otec měl v té době velkou politicný pád z vrcholu moci. Poté co vstoupil do boje
s papežskou kurií, zvedla se proti němu i katolická
kou moc, a to mu usnadnilo cestu ke královskému
šlechta. V roce 1466 byl papežem Pavlem II. prohlátrůnu. Jako čtrnáctiletý se zúčastnil bitvy u Lipan
a roku 1438 vstoupil aktivně do politiky. Po smršen za sesazeného z českého trůnu a uherský král
Matyáš Korvín mu vyhlásil válku. V průběhu tohoto
ti Hynka Ptáčka z Pirkštejna nastoupil do vedení
konfliktu 22. března 1471 v Praze umírá.
utrakvistické strany a roku 1448 dobyl Prahu (která
byla v moci katolických pánů). Usiloval o obnovu
Alice Braborcová

Bitva o Třebíč (550 let)
Papež prohlásil českého krále Jiříka
z Poděbrad za kacíře 23. 6. 1466. Dalším
papežským výnosem byl zbaven úřadu
krále a poddaní vyvázáni z přísahy
věrnosti a oddanosti.
Křížovou výpravu proti Čechům vedl Zdeněk
ze Šternberka, ale neuspěl. Navzdory příměří uherský král Matyáš Korvín dál útočil. Jiřík tedy vyslal
do Rakouska syna Viktorína, ale ani on zde neuspěl. Matyáš jeho vojsko pronásledoval, a to se 10.
května 1468 utábořilo v třebíčském klášteře. Matyáš oblehl Třebíč, která se 14. května vzdala. Klášter
se bránil do 15. června, pak se také vzdal. Bitva
o Třebíč zničila město a přispěla k zániku zdejšího
kláštera. 
Josef Grof

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Jediný panovník, který pocházel z řad domácí šlechty, Jiří z Poděbrad, byl 7. května
1458 korunován českým králem. Obnovil po dlouholetých válkách hospodářství
země a zasloužil se o její hmotný i kulturní rozvoj.
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Historia magistra vitae Kujme pikle! (400 let)

1. 5. 1748 (270 let)
Za Marie Terezie došlo v letech
1741–1748 k aktualizaci rustikálního katastru, tedy soupisu
půdy, kterou měli poddaní v dědičném nájmu. Vešla do dějin
pod názvem První tereziánský katastr rustikální. Druhý
tereziánský katastr (1748–1757)
zahrnul i dominikální půdu
a zachytil bonitu půdy.
1. 5. 1848 (170 let)
Krámky židovských obchodníků
v Praze na tzv. tandlmarku se
staly terčem protižidovského
pogromu 1. 5. 1848. Proti rabující městské chudině zasáhla
národní garda, studentská legie
i vojsko. Samotné slovo pogrom pochází z ruského slova
„gromiť“, ve významu pustošit
či drtit.
1. 5. 1953 (65 let)
Československá televize
uskutečnila 1. 5. 1953 první
veřejné vysílání. Šlo o krátké
vystoupení, v němž se objevil
František Filipovský. Toto datum
je považováno za datum vzniku
ČST, předchůdkyně dnešní
České televize. Skutečné pravidelné vysílání bylo zahájeno až
25. 2. 1954.
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Atmosféra v Praze
byla napjatá. Již 21. května 1618 se přes zákaz
krále Ferdinanda II. v Karolinu konal zemský sněm
kvůli dodržování Rudolfova majestátu náboženské
svobody. Diskuse představitelů nekatolické šlechty
pokračovala i dalšího dne.
Albrecht Jan Smiřický ze
Smiřic nabídl hlavním
radikálům ke schůzce
svůj zánovní renesanční
palác na Malostranském
náměstí. (Smiřičtí patřili
mezi nejbohatší rody předbělohorských Čech. Jejich palác dal vystavět
Zikmund Smiřický v letech 1603–1613

Slavata i Jaroslav Bořita
z Martinic a písař Fabricius letěli z oken Starého královského paláce.
Rozbuška stavovského
povstání a „české fáze“
třicetileté války vzplála. A palác Smiřických?
Po porážce povstání byl
zkonfiskován a vystřídal
řadu majitelů. Roku 1895
přešel pod Zemský výbor
Království českého a začal
sloužit parlamentu. Dnes
je součástí komplexu budov Poslanecké sněmovny, a tím zapsán mezi Národní kulturní
památky.
-ak-

Malá Strana s palácem Smiřických (na snímku vlevo dole)

na místě čtyř gotických domů.) Spiklenci dohodli plán defenestrace a nazítří ji sami provedli: místodržící Vilém

Žertovný Štábera (155 let)

foto © autor

1. 5. 1448 (570 let)
Mise kardinála Carvajala v Praze
roku 1448, jež se znovu pokusila o smír Čechů s církví,
skončila fiaskem. Jan Rokycana
byl odmítnut jako nejvážnější
uchazeč na stolec pražského
arcibiskupství. Tzv. sedisvakance (neobsazený úřad arcibiskupa) trvala dlouhých 140 let
(1421–1561).

V květnu, přesně 22., uplyne 400 let od chvíle, kdy v Praze proběhla schůzka radikálních předáků
opozice, na níž byl schválen plán akce proti královským místodržícím. Kostky byly vrženy
a místodržící byli příštího dne z oken Hradu svrženi.

Portrét Karla Štapfera, Ateliér J. Tomáše, Praha

Český malíř, ilustrátor, scénograf a nadšený cyklista
Karel Štapfer (Stapfer), přezdívaný Štábera, se narodil
16. května 1863 v Praze v rodině knihaře. Proslavil
se jako tvůrce scén k Shakespearovým dramatům
v Národním divadle.
Po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze, odkud byl roku
1883 vyloučen, prý pro nedostatek
talentu a nepřístojné chování, se věnoval ilustraci časopisů a knih. Spolupracoval například s Luďkem Maroldem na panoramatu bitvy u Lipan.
V lednu 1900 nastoupil jako aranžér,
návrhář kostýmů a rekvizit do Národního divadla v Praze. Svým dílem tak
položil základy české scénografie a je
spjat zejména s érou režiséra Jaroslava
Kvapila. K vrcholům jeho práce patří
scény k hrám Romeo a Julie, Othello,
Komedie plná omylů a Vrchlického
Hippodamie. Věnoval se také tvorbě
pro loutkové divadlo, uplatnil se jako

1753

(265 let)
Jan (Maria) Petr
Cerroni
* 16. 5. 1753
† 3. 9. 1826
moravský historik
a archivář,
sběratel rukopisů

filmový architekt. V divadle
působil až do roku 1923,
kdy ze zdravotních důvodů
odešel do penze. Zemřel
o sedm let později, 30. listopadu 1930 v Praze. Jeho
celoživotní zálibou se stala
heraldika a historie. Od mládí rád sportoval a byl vášnivým velocipedistou. Proslul
svým velkým smyslem pro
humor, kterým bavil nejen
společnost, ale využíval jej
i ve svém díle (např. výzdoba hostince „U Nesmysla“ na
průmyslové výstavě 1898).
-aba-

1968

(50 let)
Společnost
pro Moravu
a Slezsko
20. 5. 1968
založena v Brně
akademiky
a politiky

foto © Národní muzeum v Praze

1. 5. 1203 (815 let)
Přemysl Otakar I. na straně
Oty IV. Brunšvického vybojoval
1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad
svým nedávným spojencem
Filipem Švábským a vyhnal
jej z Erfurtu, dále pomohl i při
obléhání Merseburgu. Od Filipa
si vymohl roku 1198 dědičnou
královskou hodnost, kterou mu
pak Ota potvrdil.

1933

(85 let)
Eva Klepáčová
* 2. 5. 1933
† 18. 6. 2012
česká herečka,
manželka herce
a zpěváka
Josefa Zímy

KAM to vidí
Cavallarová jako Marie v opeře G. Donizettiho
Dcera pluku (1888)

Opomíjená operní diva (155 let)

Historia magistra vitae

V květnu si také připomínáme výročí narození Hany
Cavallarové (18. 5. 1863), dnes již takřka zapomenuté, leč
kdysi slavné operní pěvkyně. Její portrét nese Hynaisova
opona Národního divadla, kde druhá, mírně skloněná
postava dívky zprava má podobu této sopranistky.

8. 5. 1928 (90 let)
Divadelní hra Smoking revue uměleckého dua Jiřího
Voskovce a Jana Wericha měla
premiéru 8. 5. 1928 v Umělecké
besedě na Malé Straně v Praze.
Autoři ji označili za Vest-pocket
o 16 obrazech a měla 88 repríz.
V této době začali V+W s forbínami, původně vzniklými díky
poruše kulis.

foto © Wikimedia Commons, autor Jan Mulač

Hana Cavallarová, někdy uváděná také jako Johanna Kavallarová
nebo Kavalárová, pocházela z rodiny pražského kloboučníka, potomka
italského přistěhovalce. Již od dětství projevovala hudební a herecké
nadání. Zpěv studovala u Anny Laubové a debutovala na scéně Prozatímního divadla. Jako členka souboru s ním přešla do nově otevřeného
Národního divadla. Vynikla především coby představitelka koloraturního a subretního oboru, pro který
měla předpoklady díky drobné postavě, koketnímu hereckému projevu a komediálnímu nadání. Hrála
především komické role v dílech

francouzských a italských autorů
nebo smetanovské postavy, nejčastěji Esmeraldu z Prodané nevěsty.
V opeře hrávala tzv. kalhotkové role
(pážata, panoše apod.) a vynikla
jako rozšafný a dětsky energický Jeník v Humperdinckově opeře Perníková chaloupka. V roce 1893 se provdala za chemika Ing. Julia Weisse
a po delším zdráhání dala nakonec
přednost rodině a dětem. V prosinci
1899 vystoupila na scéně ND naposledy. S manželem se odstěhovali
do Řevnic, kde Cavallarová pomáhala místním ochotníkům. Zemřela
6. dubna 1946 v Řevnicích.
Drahomíra Samková

Protestem za státoprávní vyrovnání (150 let)

foto © Wikimedia Commons

Na úpatí hory Říp se 10. května 1868 konala za účasti dvaceti tisíc lidí protestní akce, během níž
se čeští občané, politici a umělci ohradili vůči rakousko-uherskému vyrovnání z února 1867, které
národu nepřineslo kýžená práva. Tento první tábor lidu odstartoval sérii tzv. táborových hnutí.
Zároveň byl při této události slavnostně vyzvednut jeden z devatenácti základních kamenů
Národního divadla. Jeho následné položení se stalo další táborovou manifestací.
Táborová hnutí,
kterým se z iniciativy
historika Jaroslava Golla
začalo říkat tábory lidu
namísto původně navrhovaného anglického
meeting, se konala v letech 1868–1871 na místech spojených s legendami či historií českého
národa. Hlavními centry
hnutí byly zejména vrchy
a hrady, například Blaník,
Oreb, Karlštejn, Bezděz,
Pravda (Lounsko), Žižkov,
Kravsko (Znojemsko),
Košumberk, Potštejn,

1743

(275 let)
Marie Terezie
12. 5. 1743
v Praze
korunována na
českou královnu

Tábor lidu na hoře Mužský v roce 1869

1863

(155 let)
Vilém Mrštík
* 14. 5. 1863
† 2. 3. 1912
český spisovatel,
dramatik,
překladatel
a literární kritik

Ostrá hůrka (Opavsko)
či pražský Střelecký ostrov. Mnoho z nich však
nebylo povolených, a pořadatelé tak byli zatýkáni
či trestáni pokutou. I přes
perzekuce a zákazy se
uskutečnilo 143 těchto
táborů, kterých se zúčastnilo na 1,5 milionu
lidí. Přesto toto hnutí nakonec nebylo úspěšné.
Proto se české politické
elity rozhodly pro politiku pasivní rezistence.
TreBl

1813

(205 let)
Vincenc
Josef Rott
* 18. 5. 1813
† 25. 12.1890
pražský
obchodník

9. 5. 1958 (60 let)
Jeden z dnešních souborů
pražského Národního divadla, Laterna magika, vznikl
jako reprezentativní kulturně
propagační program ČSR pro
mezinárodní výstavu Expo 58
v Bruselu. Představení Laterny
magiky, prvního multimediálního divadla na světě, se uskutečnilo 9. 5. 1958.
9. 5. 1973 (45 let)
Druhý program Československé
televize zahájil vysílání
10. 5. 1970 a byl o tři roky později prvním z obou programů,
který nabídl pravidelné barevné vysílání (9. 5. 1973). Po
dvou letech se vysílání v barvě
objevilo na prvním programu.
První barevně vysílaný pořad
byl v roce 1951 v USA.
10. 5. 1628 (390 let)
Historické zemské ústavy
Čech a Moravy vznikly krátce
po sobě jako tzv. Obnovené
zřízení zemské. Pro Čechy vešlo
v platnost 10. 5. 1627 a zemská
ústava pro Moravu 10. 5. 1628.
Obě zemská zřízení vydal bez
souhlasu sněmu Ferdinand II.
Ustanovení Obnoveného zřízení zemského se udržela až do
roku 1848.
14. 5. 1908 (110 let)
Česko-německá výstava
Obchodní a živnostenské komory byla otevřena 15. 5. 1908.
Konala se u příležitosti 60. výročí panování Františka Josefa I.
Měla připomenout, že české
země byly industriálním srdcem
monarchie. V Praze se dochoval pavilon, nynější lapidárium
Národního muzea.
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Historia magistra vitae (Ne)zapomenutá rebelie (100 let)

16. 5. 1868 (150 let)
Opera Bedřicha Smetany
Dalibor měla premiéru
16. 5. 1868 v Novoměstském
divadle v Praze. Opera o třech
dějstvích byla napsána na
libreto J. Wenziga v překladu
E. Špindlera. Hlavní postavou je
rytíř Dalibor z Kozojed, vězněný
za Vladislava II. Jagellonského
ve věži Pražského hradu.

V první fázi protestovali pod vedením Františka Nohy jen proti špatným životním podmínkám (hlad, šikana německých vojáků, nízký žold).
Postupně se ale do vzpoury zapojilo
na sedm stovek vojáků. Vzbouřenci
se pokusili rozšířit akci o české vojáky 18. pěšího pluku v nedaleké České
Lípě a využít vzniklé situace k rozpoutání revoluce, která v Čechách beztak
už visela ve vzduchu. Vojáci opustili
kasárna, obsadili Rumburk a vydali se
k Novému Boru. Zde ale byli obklíčeni
vojsky rakousko-uherské armády, a to
včetně 18. pěšího pluku. Následky rebelie na sebe nenechaly dlouho čekat.
Přesně po osmi dnech byli ráno spolu
s Nohou popraveni Stanislav Vodička
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a Vojtěch Kovář. Druhého dne nedožili
Jakub Bernard, Jiří Kovářík, Jakub Nejdl, František Pour, Jan Pelnář, Antonín
Šťastný a Jindřich Švehla, kteří byli
zastřeleni večer. Orgány nově vzniklého Československa v květnu 1932

prohlásili počin rumburských vojáků
za vojenskou vzpouru, která neměla
s národním odbojem nic společného.
Navíc ji označili za špatný příklad vojenské kázně.
-liban-

Hledá se praotec Slovák
Na známou Kosmovu legendu o praotci Čechovi originálním způsobem navázal český génius Jára
Cimrman. Svými praotci Židem, Němcem a Cikánem vyvolal řadu diskusí o této možnosti. A co
praotec Slovák?
Když se chce, všechno jde. Úkol zní
jasně! Na scénu nevstupuje nikdo menší než expremiér Robert Fico. V duchu

18. 5. 1758 (260 let)
Po vpádu Prusů na Moravu
přes Krnovsko a Opavsko a po
obsazení Litovle, Uničova,
Šternberka i Prostějova bylo
18. 5. 1758 zahájeno obléhání
Olomouce, která při dělostřeleckém bombardování velice
utrpěla. Pod tlakem císařských
vojsk Prusové od obléhání
Olomouce brzy upustili.
18. 5. 1923 (95 let)
Společnost Radiojournal zahájila pravidelné rozhlasové
vysílání v českých zemích
18. 5. 1923. Československý
rozhlas, dnes Český rozhlas,
vznikl jako jeho nástupnická
organizace. Do 70. let 20. století
měl vedoucí úlohu v informování obyvatelstva, pak tuto roli
převzala televize.

Poprava sedmi vzbouřenců v lese
za Lesním hřbitovem v Novém Boru

foto © Wikimedia Commons

15. 5. 1633 (385 let)
Albrecht z Valdštejna se tajně
sešel s J. Warlichem z Bubna
a J. Rašínem, prostředníky
Švédska a mluvčími českého exilu. Nabídli mu českou
korunu, pokud zbaví zemi
Habsburků. Projekt byl projednán i se švédským říšským
kancléřem A. Oxenstiernou,
zapojeno bylo i Sasko a Francie.

Ačkoliv frontové linie Velké války byly daleko za humny, na jejím sklonku se „vojenský“ konflikt
rozhořel i u nás. Dějištěm byl severočeský Rumburk. V ranních hodinách 21. května 1918 tu 65
mužů náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády nastoupilo navzdory
rozkazu na ranní nástup se zbraněmi.

Socha knížete Svatopluka v Bratislavě

1883

(135 let)
Jan Kašpar
* 20. 5. 1883
† 2. 3. 1927
inženýr,
průkopník české
aviatiky, letecký
konstruktér
a pilot

okřídleného „oni inBratislavského hradu
sochu s nápisem „Svaženýra, my doktora“
překlenuje tisíciletí
topluk – král starých
a zhmotňuje praotSlováků“. Socha stála
sedm milionů korun
ce Slováka v podobě
knížete Svatopluka.
a mnohým odborníkům
A není to jen tak něse jeví problematická
jaký praotec, na rozdíl
nejen její výtvarná úrood svých „kolegů“ je
veň, ale i sám autor Ján
Kulich, protežovaný sohistoricky doložen ještě před vznikem českéchař minulého režimu.
ho státu, a hlavně před
Pod tlakem odborné
příchodem Maďarů do
i laické veřejnosti shlíží
Svatopluk, Arnulfův dvůr,
Dalimilova kronika
Karpatské kotliny. Fico
dnes na Bratislavu kavychází z preambule slovenské ústavy,
menný Svatopluk s novou cedulkou
kde se národ slovenský hlásí k historic„Milovanému synu Svatoplukovi, slavkému odkazu Velké Moravy. Jeho urnému vladaři“. Umělý zrod legendy
o praotci Slovákovi se zkrátka úplně
putná snaha nabývá komických prvků
v roce 2010, kdy odhaluje na nádvoří
nepovedl.
-babok-

1883

(135 let)
Václav Talich
* 28. 5. 1883
† 16. 3. 1961
český dirigent

1878

(140 let)
Josef Šejnost
* 30. 5. 1878
† 9. 2. 1941
český
akademický
sochař a medailér

foto © Wikimedia Commons

14. 5. 1918 (100 let)
Při přesunu čs. legií z Ruska
vyhodil v Čeljabinsku kdosi
z vlaku se zajatci kus železa, který zranil jednoho z legionářů. Ti
vlak zastavili a zabili pachatele.
Místní sovět zatkl jejich stráž.
Legionáři se zmocnili zbraní,
osvobodili své zatčené druhy
a dočasně obsadili město.

Máte padáka, máme robota!

Historia magistra vitae

Stejnou větu podle odborníků v blízké době uslyší na 20 % zaměstnanců. Půjde o důsledek
procesu masivní automatizace a digitalizace, který je označován jako UI – umělá inteligence nebo
Průmysl 4.0. Máme se tedy obávat robotů?

24. 5. 1778 (240 let)
Marie Terezie nařídila moravskému guberniu přeložení
olomoucké univerzity do
Brna. Univerzita vznikla roku
1573 udělením práv dosavadní
olomoucké koleji Tovaryšstva
Ježíšova. Z Brna se vrátila jako
akademické lyceum v roce
1782. Dnešní univerzita byla
obnovena roku 1946.

Určitě lze oponovat, že
tento trend probíhá desítky
let nejen ve výrobě, kdy stroje,
automaty a roboti vykonávají těžkou a monotónní práci.
Digitalizace je rovněž běžnou
součástí života firem i lidí
a těžko si představit svět bez
internetu, mobilních telefonů,
satelitů atd. Tak čeho se máme
tedy bát? Nejohroženější skupinou jsou pracovníci se střední a nejnižší kvalifikací (manipulanti, pomocný personál,
pokladní aj.) a ze značné části
i „bílé límečky“, jejichž práci lze
automatizovat. Studie uvádí
například úředníky zpracovávající číselná data nebo

Roboti jsou tu

obecně administrativu v souvislosti s digitalizací státní
správy. Zkrátka veškerou pracovní i běžnou činnost, kterou
lze vtěsnat do počítačových
algoritmů, dříve či později
nahradí umělá inteligence. Tohoto trendu se nemusí bát lidé
na manažerských a vedoucích
pozicích nebo lidé kreativní.
Na ně algoritmy zatím nestačí.
Studie uvádějí, že v důsledku digitalizace vzniknou také
nová pracovní místa a vše jako
celek bude průběžný proces.
Rozbíjení strojů zatím nehrozí,
proto mějme roboty za kamarády – zatím.
-babok-

Postoloprtská násilí (80 a 73 let)

foto © Pavel Panenka, www.vets.cz; Wikimedia Commons

Postoloprty byly poznamenány dvěma násilnými událostmi. Těsně před 2. světovou válkou a také
po jejím skončení. Ani jedna nepřinesla nic dobrého. Navíc obě jsou odsouzeníhodné a nelze na
ně zapomenout.

Pomník obětem

Po vypálení chomutovské synagogy 11. listopadu 1938 byli Židé, kteří
nestačili utéct, hnáni na Louny a biti
sudetskými Němci do okleštěného Československa přes Postoloprty. Po konci
války 1945 se karta obrátila a násilí bylo
zaměřeno proti místním Němcům, především z Postoloprt a z nedalekého Žatce. Ti byli v červnu 1945 shromážděni

1783

(235 let)
Jan Nepomuk
Štěpánek
* 19. 5. 1783
† 12. 2. 1844
český herec,
režisér, dramatik
a spisovatel

Kasárna Postoloprty

v Postoloprtech. Muži a chlapci od třinácti let byli internováni v kasárnách
a ostatní posláni do koncentračního
tábora v levonické bažantnici. Tábor
vznikl v roce 1943 a byl určen mužským
židovským míšencům a nežidovským
manželům Židovek z celého protektorátu. Velká část Němců, včetně několika dětí, byla na konci války popravena

1893

(125 let)
František Sátora
* 22. 5. 1893
† 22. 1. 1973
ředitel
Škodových
závodů

československou armádou bez soudu.
Počet obětí se odhaduje na 800 až
1 000 osob, některé odhady dokonce
mluví o ještě vyšších číslech. Postoloprtský masakr byl druhou nejtragičtější událostí při živelných násilnostech
takzvaného divokého odsunu Němců.
Na místě tábora je dnes pomník těmto
obětem.
Pavel Edvard Vančura

1818

(200 let)
Václav Vladivoj
Tomek
* 31. 5. 1818
† 12. 6. 1905
český historik,
autor díla Dějepis
města Prahy

25. 5. 1888 (130 let)
Významný český knihkupec
a nakladatel Alois Srdce se
narodil 25. 5. 1888. Rodinnou
firmu převzal jako třicetiletý
a rozvíjel nakladatelství a knihkupectví. Firma vstoupila do
povědomí čtenářů svou kvalitou knižní produkce. Založil
tradici knižních čtvrtků. Zemřel
31. 1. 1966.
26. 5. 1928 (90 let)
Provoz Brněnského výstaviště
byl zahájen 26. 5. 1928 po 14
měsících stavby. Jeho historie
však sahá do časů Rakousko-Uherska, práce přerušila
1. světová válka i hospodářská
recese. Výstaviště hostí ročně
průměrně 40 výstavních akcí,
největší je Mezinárodní strojírenský veletrh.
28. 5. 1403 (615 let)
Na Karlově univerzitě byly
28. 5. 1403 odsouzeny
Viklefovy věroučné články. Šlo o první veřejný projev
náboženských a sociálních
rozporů a útok německé většiny
proti české reformní univerzitní
straně. Jeden z pozdějších čtyř
pražských artikulů byl Viklefem
inspirován.
30. 5. 1953 (65 let)
Československá měnová
reforma byla přijata zákonem
1. 6. 1953. V pátek 29. 5. 1953
ujišťoval prezident Antonín
Zápotocký ve svém rozhlasovém projevu, že měna je pevná
a reforma nebude. Od června
však byly staré bankovky vyměňovány za nové, vytištěné
v předstihu v Sovětském svazu.

text: Pavel Edvard Vančura (redakce@kampocesku.cz)

foto © Wikimedia Commons

KAM to vidí
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Mezinárodní dny,
svátky a roky
KVĚTEN 2018
název

vyhlášeno vyhlásil

1. Svátek práce
3. Mezinárodní den svobody tisku

1889
1991

4. Mezinárodní den hasičů

1999
2011
1972/1973 ICM a FIGO

Den Star Wars
5. Mezinárodní den
porodních asistentek
Mezinárodní den hygieny rukou
Evropský den pro rovnoprávnost
osob se zdravotním postižením
6. Mezinárodní den proti dietám
Světový den astmatu
8. Světový den Červeného kříže

2005
1992

WHO
DIP

1992
1998
1953

Mary Evans Young
GINA
Mezinárodní
konference
Červeného kříže
MVČK

Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili 1994
svůj život během druhé světové války
1985
9. Den Evropy
Mezinárodní
den
ošetřovatelek
1965
12.
Mezinárodní den podpory nemocných
s chronickým únavovým syndromem
Mezinárodní den informovanosti
o fibromyalgii
13. Světový den koktejlů
aneb Lufťákovo den
Mezinárodní den Falun Dafa
14. Den matek

1993

15. Mezinárodní den rodiny

1994
1999

Světový den proti mozkové mrtvici

16.
17.

18.
21.
22.
23.

Mezinárodní den odpůrců
vojenské služby
Evropský den Slunce
Mezinárodní den proti homofobii
Světový den informační společnosti
Světový den hypertenze
Mezinárodní den muzeí
Světový den kulturní rozmanitosti
Mezinárodní den biologické
rozmanitosti
Světový den želv

1999
1999
1914

Woodrow Wilson,
v ČR od roku 1923
OSN
European
initiative

1998

2005
2006
2006
1977
2001
2001
2000
1999

25. Ručníkový den

2001
1986

Den Afriky

EU
Mezinárodní
rada sester

1992

24. Evropský den národních parků
Mezinárodní den ztracených dětí

II. internacionála
Reportéři bez
hranic, UNESCO

1983

EU
EU
OSN
WHL
ICOM
UNESCO
OSN
American
Tortoise Rescue
Federace
evropských parků
Evropská federace
pro pohřešované
a sexuálně
zneužívané děti
Organizace
za sjednocení
Afriky (OUA)

Mezinárodní den počítačů

28. Světový den her
29. Mezinárodní den mírových
jednotek OSN
30. Svátek sousedů

31. Světový den bez tabáku

1999
2002

ITLA
OSN

1999

Atanase Périfan
v ČR od roku 2006
WHO

1987
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Pax et Bonum
Kapucíni v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1618–2018
Od 6. dubna mohou návštěvníci pražské Lorety zhlédnout novou sezonní výstavu,
zaměřenou tentokrát na historii Řádu menších bratří kapucínů. Kapucíni jsou
nejmladší odnoží tzv. františkánské rodiny, tedy církevních řádů, které žijí podle
řehole sv. Františka z Assisi.
Do Čech přišli první bratři už
v roce 1599, ale teprve roku 1618
byla ustanovena Česko-rakouská
provincie, tedy první samosprávný
celek řádu na našem území, jehož
400. výročí vzniku si letos připomínáme.
Znak františkánských řádů po
staletí nese dvojici zkřížených paží,
paži Kristovu a paži sv. Františka,
které společně nesou kříž. FrantišPortrét P. Emericha Sinelliho,
kapucína a vídeňského biskupa,
kánským heslem je latinské „Pax et
olejomalba na plátně, dat. 1681
Bonum“, tedy „Pokoj a dobro“, pros
té poselství nesoucí radostnou zvěst evangelia. Výstava chce přiblížit veřejnosti šíři působení řádu od
počátku 17. století až do dnešních dní. Přestavuje
kapucíny jako burcující misionáře, nadané kazatele, diplomaty, vyhledávané zpovědníky. K
 apucíny
jako žádané vojenské kaplany na bitevních polích
doby barokní, ale také kapucíny v uniformách druwww.loreta.cz
hé světové války. Kapucíny, kteří obětavě pečovali

o nemocné v době morových
epidemií, kapucíny věnující se nejrůznějším charitativním projektům.
Aby výstava mohla být skutečně
vizuálním projektem, vystavena
je řada uměleckých děl spojených
s historií řádu, která odrážejí kapucínskou identitu i typické projevy
spirituality a apoštolátu. Výstava
nabízí také souhrnný pohled na
všechna místa na území ČR, kde
kapucíni v průběhu dějin působili.

Dobrodružná hodinová prohlídka v naprosté tmě,
za doprovodu nevidomého průvodce.

Další nezapomenutelný zážitek Vám zajistí:
NEVIDITELNÁ

NEVIDITELNÁ

NEVIDITELNÁ

NEVIDITELNÝ

VEČEŘE MASÁŽ
OCHUTNÁVKA TEAMBUILDING
NEVIDITELNÁ

POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA
pro děti a rodiny!

+420 / 777 787 064 | info@neviditelna.cz
Rezervace nutná předem!

www.neviditelna.cz

KAM na výlet

foto © Wikimedia Commons; redakce

Květy ve tvaru turbanu
Když v 16. století poslal rakouský vyslanec u dvora tureckého sultána dopis císaři,
kde psal o rostlině, již si Turci oblíbili, netušil, co bude následovat. Květ rostliny
popsal jako vzhůru nohama obrácený turecký turban – tuliban. Zkomolením
tohoto slova vzniklo pojmenování tulipánu.
Dnes je známo až na 150 druhů tulipánů, ale
kde se vzaly, ví jen málokdo. Jejich domovinou
jsou pravděpodobně jižní svahy Kašgarského
hřbetu, jižního svahu Pamíru na území dnešní

Číny. Odtud se rozšířily do Turecka, severní Afriky,
Íránu a východního Japonska. Do Evropy dovezl
tulipánové cibulky roku 1554, jako raritu, vyslanec rakouského císaře u dvora Sulejmana I. (vládl

1520–1566). Otázkou zůstává, zda tento vyslanec
římského císaře Ferdinanda I., krále českého, uherského a chorvatského, dovezl cibulky do královské
zahrady Pražského hradu přímo, nebo jestli se
předtím ještě zastavil ve Vídni. Každopádně teprve
poté se dostaly do „země tulipánů“, kde byly v nizozemském Leidenu prvně vysazeny v univerzitní
zahradě. Holandsko se stalo největší pěstitelskou
zemí, zasloužilo se o jejich rozmach, a dokonce
tyto cibulky povýšilo na uznávanou měnu, platidlo
rovné zlatu. Vyhledávány byly odrůdy jednobarevné s pestrým žíháním. Později se však zjistilo, že
žíhání je zapříčiněno tulipánovým virem.
Ale jak se dařilo tulipánům u nás? Do roku 1948
k nám dováželo cibulky z Holandska až 25 firem
a nejlepší množírnou byla firma Slavík v Úhřeticích
u Chrudimi. Zde se množilo 98 odrůd, vysazovalo
kolem 750 000 cibulí a sklízelo na 180 000 prodejných velikostí. Co se týče jejich množení u nás, významnou měrou k tomu přispělo socialistické Československo, kdy byl dovoz tulipánů z devizových
důvodů omezen. Proto bylo třeba zajistit si cibule
vlastní. Navzdory názoru, že v našich podmínkách
nelze tulipány ve velkém s úspěchem množit, povedlo se. To se neobešlo bez ztrát, ale společným
úsilím se podařilo počáteční obtíže překonat, a nakonec se tulipánové cibule u nás množily ve velkém a úspěšně.
-Lucas-

Pojďte se projít!
Vezměte si pořádné boty,
průvodce Praha:pěšky
a vydejte se s námi po
nevšedních trasách mimo
centrum!
Prague.eu/prochazky
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Španělský sál Pražského hradu, 17. dubna 2018

Starosta města Slavonice pan Ing. Hynek Blažek s hlavní cenou

Historické město roku 2017

Vyhlášení soutěže se každoročně koná u příležitosti Mezinárodního dne památek
a sídel 18. dubna. Letošní slavnostní vyhlášení proběhlo 17. dubna a již tradičně ve
Španělském sále Pražského hradu. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska ve spolupráci s ministerstvy kultury a pro místní rozvoj.
Vítězi krajských kol XXIV. ročníku soutěže Program regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón za rok 2017 se stala města: Boskovice • Slavonice • Karlovy Vary • Hradec
Králové • Nový Bor • Štramberk • Šternberk • Vysoké Mýto • Klatovy • Kolín • Žatec • Brtnice • Holešov
• MČ Praha 1.
Cenu za nejlepší přípravu a realizaci XXIV. ročníku soutěže Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón za rok 2017 získaly jihočeské SLAVONICE,
renesanční město známé svým unikátně dochovaným historickým centrem s řadou měšťanských
domů zdobených sgrafitovými fasádami. Cena
za příkladnou péči o památky, plastika z českého

Ceny pro krajské vítěze jsou připraveny...

křišťálu vyrobená českými skláři firmy Rückl Crystal,
a. s., a pamětní grafický list jsou tradičně podpořeny
částkou 1 000 000 Kč.
Redakce KAM po Česku blahopřeje všem vítězům krajských kol i vítězi za rok 2017, městu Slavonice.
-red-

Vítězové soutěže mladých fotografů

Zástupci vítězných měst (krajských kol)
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SLAVONICE „Historické město roku 2017“
Slavonice jsou jedinečnou historickou a architektonickou památkou. Roku 1961
se staly městskou památkovou rezervací, v roce 2003 byly nominovány na seznam
UNESCO a letos získaly titul Historické město roku 2017.
Pozoruhodné jsou dochované pozdně gotické
a renesanční domy na obou náměstích, jejich vzácné sgrafitové fasády, freskové sály a složité sklípkové klenby v interiérech. Dobrodružným zážitkem je
návštěva unikátní technické památky – městského
podzemí. Město si můžete prohlédnout z městské
věže při kostele Nanebevzetí Panny Marie. Příjemnou podvečerní procházkou bude cesta ulicí Jana
Žižky ke kostelu Božího Těla, odkud je krásný výhled na město. Z města
vychází několik značených turistických tras.
Červená trasa vede
kolem Pevnostního
areálu (řopíky) přes Pfaffenschlag (vykopávky
zaniklé středověké
vesnice) na Landštejn.
Dalšími zajímavými cíli
v okolí jsou Graselova
sluj a Schillerovy kameny (Graselova stezka),
bizoní farma v Rožnově nebo poutní kostelík

Montserrat (zelená turistická značka) a bylinková
obec Mutišov. Pro děti je u Slavonic připravena
turistická trasa Cesta pohádkovým lesem, pro
cyklisty nespočet různých cyklotras, díky kterým
mohou obdivovat malebnou přírodu České Kanady. Velmi vyhledávanou se stala nově otevřená
cyklostezka Die Thayarunde, která vede po bývalé železnici do sousedního Rakouska a je vhodná nejen pro cyklisty, ale i pro in-line bruslaře

Letecký snímek města Kolína

Kolín – Historické město roku 2017
ve Středočeském kraji
Městská památková rezervace Kolín má rozlohu téměř 11 hektarů a na jejím území
najdeme mnoho významných kulturních nemovitých památek. Její dominantou
a národní kulturní památkou je chrám sv. Bartoloměje, na jehož vybudování se
podílel známý stavitel Petr Parléř.
Mezi další památky MPR Kolín patří renesanční radnice, kašna a mariánský sloup na Karlově
náměstí, které lemují barokní měšťanské domy,

zvonice a kostnice v areálu chrámu sv. Bartoloměje, synagoga v bývalém židovském ghettu a mnoho dalšího.

a v zimě ji jistě ocení milovníci běžeckého lyžování.
Pokud nejste zrovna milovníci cyklistiky a pěší turistiky, můžete si například u šálku dobré kávy vychutnat atmosféru městečka, namalovat si svůj hrneček
nebo vyrazit na některý zajímavý program z pestré
kulturní nabídky.
Přijeďte, uvidíte a určitě se budete vracet. Slavonice musíte zažít!
Turistické informační centrum
nám. Míru 476, 378 81 Slavonice
tel.: +420 384 493 320
mobil: +420 720 280 183
e-mail: i@slavonice-mesto.cz
www.i.slavonice-mesto.cz

Město Kolín vytrvale pracuje na obnově památek, pochlubit se může řadou významných projektů dokončených v roce 2017:
 Obnova fasády západního křídla zámku, I. etapa (2017)
 Restaurování kašny na Karlově náměstí (2017)
 Obnova a restaurování fasády na domě č. p. 89,
U Bílé labutě (2017)
 Restaurování schránky na tóru Áron ha-kodeš
v kolínské synagoze
„Historické centrum města bylo mnoho let zanedbáváno, což se snažíme napravovat,“ říká Mgr. Michael Kašpar, první místostarosta města Kolína. „To,
že se stal Kolín Historickým městem roku 2017 ve
Středočeském kraji, je pro nás velká odměna a zároveň povzbuzení do další práce, která má za cíl vrátit
památkám jejich důstojnost a oživit všechny části
městské památkové rezervace.“
Pokud rádi poznáváte (nejen) historické památky, nezapomeňte navštívit město Kolín, své
zastávky rozhodně nebudete litovat!
Kolín žije, dýchá historií a má neopakovatelnou atmosféru města, kde se historie snoubí s industriální tradicí.
www.mukolin.cz
www.infocentrum-kolin.cz
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Náměstí Svobody s radnicí

Chmelařské muzeum

Královské město Žatec
Zveme vás na návštěvu královského města Žatec, ležícího cca 75 km
severozápadně od Prahy, které patří mezi nejstarší města ve střední
Evropě. Historie města je více než 800 let provázána s pěstováním
a zpracováním chmele. Tradice chmelařství a pivovarnictví dala vzniknout velké
sérii staveb, kde se chmel skladoval a zpracovával. Tato zóna technických památek
kandiduje na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO.
Historický střed města nabízí řadu významných staveb a rozmanitost slohů od doby románské po secesi. V žádném jiném městě nenajdete
tak unikátní komplex chmelařských budov, uliček
a náměstí v těsném sousedství středověkých hradeb. Návštěvníky zveme k výstupu na radniční věž,
můžete vidět chrám Nanebevzetí Panny Marie, židovskou synagogu, městské opevnění se dvěma
dochovanými branami – Kněžskou a Libočanskou,
Regionální muzeum K. A. Polánka, Chmelařské muzeum, Chrám chmele a piva, Muzeum Homolupulů
i Žatecký pivovar.

Chrám chmele a piva je komplex sahající svými kořeny do bohaté tradice chmelařského regionu. Čeká vás cesta výtahem Chmelového majáku
s unikátní 3D animací, poté prohlídka Labyrintu
a Erbovní síně s průvodcem završená ochutnávkou
piva v restauraci a minipivovaru U Orloje. Velmi
zajímavou podívanou je Chmelový orloj, jediný
svého druhu na světě. Součástí komplexu je i velká
dětská vnitřní a venkovní herna, Klášterní zahrada,
oddychová a relaxační zóna a galerie Sladovna.
Sousedem Chrámu chmele a piva na náměstí
Prokopa Velkého je Chmelařské muzeum, které je

Kněžská brána

se svými 4 000 m2 největší expozicí svého druhu
na světě. Najdete zde kompletní vývoj chmelařství
od počátků pěstování chmele v raném středověku
až do začátku druhé poloviny 20. století. V centru
města na náměstí Svobody je pak k vidění nejmenší chmelnička na světě, zabírající plochu pouhých
120 m2.
Přijeďte se podívat do města, jehož mottem je
„historie – pivo – chmel – atmosféra“.
MěÚ Žatec
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
tel.: +420 415 736 156; 415 736 111
e-mail: infocentrum@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz; www.infozatec.cz

Hradec Králové – vítěz krajského
kola o Historické město roku 2017

Dotační program města pro obnovu památkového fondu je zaměřen na obnovu nemovitostí, a to bez rozdílu, jedná-li se o kulturní památku
podle zákona o státní památkové péči či objekt,
jenž má jen výraznou kulturní hodnotu bez památkové ochrany. V posledním období byla dokončena obnova levobřežního kiosku Pražského mostu
navrženého architektem Janem Kotěrou, secesní
mostek přes bývalý Piletický potok, u kterého byly
na základě fotografií znovuobnoveny květinové
vázy z umělého kamene, litinového zábradlí na

Eliščině a Tylově nábřeží v samém centru městské
památkové zóny Hradec Králové. Velmi zajímavou
akcí byla obnova unikátních posuvných ocelových
oken vlastní vily architekta Lisky, č. p. 824, složených ze stovky prvků spojovaných tisíci šroubky,
která byla na návrh města prohlášena za kulturní
památku. Ojedinělou nyní probíhající akcí je obnova roubeného kostela sv. Mikuláše přeneseného
v roce 1935 ze Slovenska jako památník padlým legionářům. Během obnovy se restaurátorské práce
umělecké výzdoby doplňují s moderní technologií
stabilního hasicího zařízení ochrany proti požáru
a stabilního zařízení úpravy vnitřního prostředí
stavby tak, aby hodnota stavby byla trvale zachována. Každoroční tematické programy v rámci Evropských dnů kulturního dědictví jsou dokladem
systematického přístupu města v oblasti ochrany
prezentace kulturního dědictví.
www.hradeckralove.org
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Liskova vila

Tylovo nábřeží

text © Ing. arch. Jan Falta; foto © archiv města Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové dlouhodobě pečuje o architektonické
dědictví na území města a již podruhé zvítězilo s územím Městské
památkové zóny v krajském kole soutěže o Historické město roku. Za účelem
zajištění podmínek pro obnovu kulturního dědictví každoročně finančně
podporuje vlastníky nemovitostí s kulturní hodnotou.

Historické město roku 2017

Brtnice – město
s bohatou historií
Historii v Brtnici potkáváme na každém
kroku, ať je ukrytá v sochách, shlížejících
z mostních oblouků, v renesančním
průčelí radnice se zvonem robotníčkem,
v kráse architektury zámeckého
kostela nebo v prastarých stromech
obklopujících zádumčivé jezírko
v zámeckém parku.
Město dlouhodobě pečuje o své historické
skvosty a především díky dotacím pravidelně obnovuje a udržuje své památkové objekty. Důsledně naplňuje cíle Programu Regenerace MPR a PMZ, v rámci kterého se podařilo obnovit věž kostela sv. Jakuba,
opravit radnici, Rodný dům Josefa Hoffmanna,
Rodný dům architekta
Josefa Hoffmanna

obnovit střechu a zpřístupnit věž zámeckého kostela a mimo jiné začít s obnovou vrchnostenské
sýpky. V roce 2017 se nám již podruhé podařilo získat titul „Historické město Kraje Vysočina“. Dalším
velkým úspěchem je zápis „Historického morového
průvodu“ na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Právě kostýmované průvody
jsou součástí kulturního života ve městě. O pouti,
na konci léta, mohou být návštěvníci každoročně
svědky zpěvu ponocného z věže kostela a dále církevních průvodů, které nám připomínají morovou

ránu v roce 1715. Tradiční kostýmovaný Historický
morový průvod projde ulicemi města až v roce 2020.
V letošním roce 28. září je možné v rámci Dne pro
starou Brtnici zhlédnout „Příjezd Karla VI. do Brtnice“.
Máte jedinečnou možnost vrátit se o několik staletí
zpět, setkat se s císařem a králem Karlem VI. či s Marií
Terezií. Poznejte naše pamětihodnosti, zajímavosti
a krásnou okolní přírodu.
Srdečně vás zveme do Brtnice.
www.brtnice.cz

Boskovice – krajský vítěz
Historického města roku 2017
Město Boskovice patří k městům, které věnují velkou pozornost a také
nemalé finanční prostředky péči o kulturní památky a objekty v památkové
zóně. Po několikáté tak město Boskovice zvítězilo v krajském kole soutěže
Historické město roku.
Slavnostního vyhlášení vítězů se za město Boskovice zúčastnila senátorka Ing. Jaromíra Vítková,
která byla místostarostkou Boskovic čtrnáct let
a významně se o památkovou péči v Boskovicích
zasloužila. Ocenění za nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón České republiky za rok 2017 v Jihomoravském kraji převzala místostarostka Mgr. Dagmar Hamalová a slavnostního setkání se zúčastnila také pracovnice
městského úřadu Ing. Aneta Sedláčková.

židovský obecní dům a rozsáhlý a z velké části
zachovaný židovský hřbitov. Město Boskovice se
snaží oslovit co nejširší okruh turistů. Město si oblíbily rodiny s dětmi, nebo cykloturisté, kterým je
k dispozici areál singletrailů Boskovické stezky se
zázemím Sportparku Boskovice, koupaliště s toboganem nebo krásné okolí s vyznačenými cyklistickými a turistickými trasami. Zábavu a bohatý program nabízí také Western park Boskovice.
V péči o památky je velice důležitá kontinuita a systematičnost. Díky Programu regenerace
MPZ a dalším aktivitám se v Boskovicích postupně podařilo obnovit všechny památkové objekty
v majetku města a daří se také rekonstrukce domů
v soukromém vlastnictví.
V Boskovicích jsou přístupny radniční věž
s výhledem na město, budova původní hraběcí rezidence s interaktivní muzejní expozicí, hrad a zámek. Lákavá je také procházka židovskou čtvrtí,
zaujme synagoga s unikátní malířskou výzdobou,

www.boskovice.cz
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Navštivte zlatonosné štoly v Jílovém
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy vás zve do starých důlních děl.
Muzeum se nachází v jedné z nejstarších budov ve městě – domu Mince,
kde již ve 14. století sídlil královský horní úřad, odkud bylo řízeno dolo
vání v okolních štolách. Tři z nich jsou otevřeny pro veřejnost až do října.
staršího důlního díla. Trasa vede ve dvou úrovních
a návštěvník překonává výškový rozdíl pomocí
sedmi žebříků, při svitu hornické lampy. Poslední
zpřístupněnou štolou jsou novověké Halíře, ražené
ve 20. století v místě středověké těžby. Každá štola
je přístupná v doprovodu průvodce, který dobrodružnou cestu zpestří poutavými informacemi
o dolování a jeho historii na Jílovsku. Podmínky
vstupu, jak se dostat ke štolám a otevírací doba
jsou vždy aktuálně na webu muzea, nebo vám budou ochotně sděleny přímo v muzeu.

12. 05. 2018

Zámek Nelahozeves

www.muzeumjilove.cz

9-17 hodin

STAVITELSKÁ AKADEMIE
KOSTIČKOVÁ BURZA
WORKSHOP
SOUTĚŽE, KVÍZOVKY
KOSTIČKOVÁ SHOW hudebního divadla "HNEDLE VEDLE"
DVOJ-VÝSTAVA z dílků stavebnic LEGO® a SEVA®

Vstupné: Dospělí 140 Kč / Studenti, senioři, děti 80 Kč
Rodina 320,-Kč / Děti do 3 let zdarma
www.zameknelahozeves.cz
www.lobkowicz.com

Vstup do štoly sv. Antonína Paduánského
Štola Halíře

První z nich je štola sv. Josefa, která byla ražena prokazatelně před rokem 1718, ale dolovalo
se v ní patrně již od 14. stol. Chodby jsou šikmé,
úzké, a návštěvník se tak přenese do autentických
prostor středověkého dolování. Asi o 100 m dále
se nachází štola sv. Antonína Paduánského, na které se pracovalo v polovině 18. stol., při objevení

Památník Lidice –
místo tragédie, přesto naděje
Všichni jste zváni na místo, které je smutnou součástí světových dějin. Vyhlazení
obce Lidice a utrpení jejích občanů dne 10. června 1942 pohnulo celým světem.
Lidice jsou nositelem odkazu nesmyslnosti války, utrpení prostých lidí a brutality,
jaké je člověk schopen páchat na člověku.
Expozice „…a nevinní byli vinni…“ s detaily
tragédie silně zapůsobí na každého. O naději, znovuzrození Lidic a hlavně nezlomnosti lidského ducha vypráví expozice „Stavíme nové Lidice“ v rodinném domku č. p. 116. V této expozici se díváme
na poválečnou výstavbu nové obce, její architekty
i osobnosti, které se nechaly pohnout osudem středočeské vesnice a stály u myšlenky nových Lidic.
Milovníci výtvarného umění se mohou nechat
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foto © Kamila Motyčková a Jiří Šír

KOSTIČKOFEST

nadchnout jedinečnou sbírkou moderního umění
v expozici Remember Lidice, která obsahuje díla
celé řady světoznámých umělců a uměleckých celebrit.
Pomyslnou i skutečnou hranicí mezi původními
a novými Lidicemi tvoří Růžový sad. Jedno z největších rozárií na světě, ve kterém na 3,5 ha kvete
24 000 keřů v 240 odrůdách, včetně překrásného
hybridu čajové růže s názvem Lidice.

otevírací doba
duben–říjen

denně 9–17 hod. (galerie)
denně 9–18 hod. (muzeum)
listopad–březen denně 9–16 hod.
Více informací na
tel.: +420 312 253 063
www.lidice-memorial.cz

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jak se jmenují kladenské medvědice?
a) Jana a Anna
b) Marta a Míša
c) Marta a Tena
2. Kolik linek mají sluneční hodiny na Floriánském náměstí?
a) 24
b) 12
c) 14
3. Který světoznámý sportovec je kladenským rodákem?
a) Dominik Hašek
b) Gabriela Koukalová
c) Jaromír Jágr

Kladno – výletní cíl
pro aktivní volný čas
Sportovní areály města Kladna – místo pro sport, relaxaci i zábavu. V Kladně je
možné provozovat nejen atletiku, volejbal, fotbal, hokej, ale i další sporty. Můžete
si pod širým nebem třeba zaposilovat na novém hřišti pro workout, zacvičit ve fit
parku nebo si zahrát pétanque.
Svou zónu s moderním dětským hřištěm, spoustou bezpečných prolézaček, houpaček, skluzavek a pískovišť zde najdou i maminky s dětmi.
Součástí stadionu Sletiště je také lanové centrum
nebo osvětlená in-line dráha pro milovníky kolečkových bruslí. Dalším místem je Aquapark, jeden
z „vodních rájů“ v ČR. V letním období je možno využít k rekreaci na slunci dvě letní koupaliště.
Skatepark
Mladou generaci jistě přiláká nejen svým moderním designem, ale i rozmanitostí sportovního vyžití prostor skateparku, který umožňuje jízdu široké
skupině sportovců na skateboardu, BMX kolech,
koloběžkách i in-line bruslích.
www.skatepark-kladno.cz

Trampolínový park
Park nabízí 10 různých trampolín včetně trampolíny Bungee Master, klasické dětské zapuštěné
trampolíny nafukovací, trampolínové dráhy i trampolínové čtyřsestavy. Na největší z nich – polštářové trampolíně, která je zapuštěna do země – může
najednou skákat až 27 osob. www.samk.cz

?

Své odpovědi nám posílejte
do 15. května z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
města Kladna zajímavé ceny.
Pro příznivce cyklistiky…
Sletiště je výchozím místem cyklostezky kladenského okruhu 0017. Trénovat lze na vnějším cyklistickém okruhu, po lesních i polních cestách kolem
celého města v délce 33 kilometrů. Jedna z možných odboček je na cyklostezku 8182, která vás
zavede do oblasti přírodního parku Povodí Kačáku,
nebo na 0017A, jež vede na Velkou Dobrou. Přes
nádraží Kamenné Žehrovice dojedeme až do Lán,
nebo sjedeme po staré trase k Turyňskému rybníku. Lze se též napojit na 0105, tzv. Svatováclavskou
stezku, dojet do Stochova ke Svatováclavskému
dubu a pak pokračovat novou trasou 8247 do
Nového Strašecí nebo trasou 8246 do Mšeckých
Žehrovic. Další kladenskou cyklotrasou je 0018,
vedoucí z Okoře přes Hřebeč a Velké Přítočno do
Družce, kde se můžete napojit na cyklotrasu 201,
která pokračuje do Lán a na Křivoklát.
Ať vyrazíte v Kladně i okolí kamkoliv, vaše cesta
za pohybem bude provázena krásnou přírodou
s mnoha různými možnostmi sportovního vyžití!
Městské informační centrum
tel.: +420 312 604 540 a 543
www.mestokladno.cz

Lezecká stěna Kladno
Stěna se svou výškou až 18 metrů patří mezi nejvyšší v České republice a je postavena v různých
obtížnostech, které můžete vyzkoušet zde i na
boulder stěně.
www.stenakladno.cz

www.kampocesku.cz | 15

KAM na výlet

Vyhlídka z vrchu Hostibejk
Unikátní pískovcové skalisko tvořené třemi geologickými vrstvami, vyhlášené
chráněnou přírodní památkou, patří jednoznačně k dominantám města Kralupy
nad Vltavou. Název tvoří substantivum Hosť, staroslovanské vlastní jméno, a bejk,
tedy Hosťův býk. Podle dochovaných historických pramenů stávalo na tomto
místě pohanské obětiště, s největší pravděpodobností slovanské.
ti nejmenší jistě ocení unikátní lezecký prvek
v blízkosti pískovcové skály. Očím turistů určitě ne
unikne ani betonový bunkr a památník věnovaný
obětem 2. světové války.
Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 739 811
www.mestokralupy.cz

Libčice, náhrobek se sochou Krista od Fr. Bílka

Na krásné modré
Vltavě…
Krajina v okolí Libčic nad Vltavou byla
osídlena odpradávna. Na nedalekém
vrchu Řivnáč se rozkládalo v pozdní
době kamenné významné sídliště
kultury řivnáčské (2900–2800/
2700 př. n. l.). Tato kultura se
vyznačovala například hliněnými
nádobami s uchem, jehož dva hroty
čněly nad okraj nádoby.
Před 2 000 lety přicházejí Keltové z kmene
Bójů, kteří vystřídali civilizaci halštatské kultury.
Bójové ustoupili tlaku římské expanze a útokům
germánských kmenů ze severu. Českou kotlinu
osídlil především germánský kmen Markomanů,
který od konce 6. století n. l. počíná ustupovat
mocným slovanským kmenům. Dnes jsou Libčice
díky dobré dostupnosti, třeba i železnicí, vyhledá
vaným cílem turistů. Z vlakové zastávky se můžete vydat na ostrožnu nad městem k pozůstatkům
zaniklého hradu Liběhrad. Dnešní Libčice mohou
být příkladem malého, klidného města, které se
pyšní řadou zajímavostí. Kupříkladu baroknímu
kostelu sv. Bartoloměje z poloviny 18. století (kulturní památka) a evangelickému kostelu z poloviny 19. století ve stylu dobového historismu vévodí
sochy z dílny českého sochaře Františka Bílka.
Hana Petržílková, studentka III. ročníku SŠ DUKE Náhorní, Praha

foto © Wikimedia Commons

Řivnáčská keramika

16 | www.kampocesku.cz

Symbolem Hostibejku je bezpochyby nově
zrekonstruovaný altán, jenž umožňuje naprosto
dokonalý výhled na město i široké okolí. Na Hostibejk se návštěvníci dostanou nejlépe po strmých
schodech, které v posledních měsících doznaly
několika zásadních oprav, a to včetně spodní přístupové rampy. V posledních letech se velmi oblíbenou destinací stal také místní lesopark, jehož
součástí je naučná stezka s několika krásnými zákoutími. Děti tu při toulkách klikatými cestičkami
objeví např. krásné hřiště s dřevěnými atrakcemi,

Infocentrum iCafé
Mostní 22, 278 01 Kralupy nad Vltavou
mobil: +420 776 698 777
www.infokralupy.cz

Do Poděbrad za kulturou
Poděbrady jsou vyhledávaným místem pro turistiku i rekreaci. Zvláště s ohledem
na příhodné klima, zdravé životní prostředí a snadnou dostupnost z hlavního
města Prahy.
Zahájení lázeňské sezony se v letošním roce
koná ve dnech 11.–13. května. V rámci programu
vystoupí mimo jiné Filharmonie Hradec Králové
pod taktovkou Leoše Svárovského, Milan Peroutka a kapela Perutě, Beatles Revival, Petr Kalandra
Memory Band, studenti a absolventi Pražské konzervatoře a další.
Historické slavnosti krále Jiřího spojené s oslavami 560. výročí korunovace krále Jiřího z Poděbrad se odehrají v sobotu 2. června na louce u poděbradského jezera. Budou zde k vidění šermířské
souboje, rytířský turnaj či dobový trh.
Mistrovství ČR mažoretek proběhne o víkendu
16.–17. června.

20.–22. července se na Lázeňské kolonádě uskuteční již 7. ročník festivalu swingové a jazzové hudby Poděbradské swingování.
Prázdniny zakončí 2. ročník festivalu filmové hudby Soundtrack, který se uskuteční od 30. srpna
do 2. září a který do Poděbrad každoročně přiláká
tisíce návštěvníků.
Městské kulturní centrum
Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 612 505
e-mail: Info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz
Turistické informační centrum
Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 511 946
e-mail: ticpodebrady@polabi.com
www.polabi.com

KAM na výlet
Discgolf

Přes kopec na Hradec

Dům gobelínů

Jindřichohradecká
sezóna se rozběhla...
Město Jindřichův Hradec je známé svou bohatou a velmi zajímavou historií.
Určitě si nenechte ujít návštěvu státního hradu a zámku, který si pro vás v tomto
roce připravil výstavu „Dokonalý diplomat – Černínové jako vyslanci, cestovatelé
a sběratelé“.
V Domě gobelínů bude největším lákadlem
velká výstava věnovaná výtvarnici Jaroslavě Pešicové, kde návštěvníci uvidí její rozměrné tapiserie.
Stejně tak zajímavá je návštěva Muzea Jindřichohradecka, muzea s největším pohyblivým lidovým
betlémem na světě, nebo návštěva Muzea fotografie a moderních obrazových médií, které nabízí
výstavy děl českých i zahraničních autorů. Výstavní
dům Stará radnice připravil vernisáž nové výstavy
„Pohádky nejen na večer“, s novým tématem Trnkový svět, a rozšíření expozice Jindřichohradeckých
místních drah Železnice hrou o nové kolejiště.
Sezóna ve městě již běží, přesto bude oficiálně zahájena tradiční akcí s názvem Přes kopec na
Hradec aneb Jindřichohradecký pedál. Pravidelně
se jí účastní stovky cyklistů i pěších, kteří společným cyklo i pěším výšlapem symbolicky zahajují
novou turistickou sezónu v Jindřichově Hradci. Akce
se uskuteční 19. května a na start se vyrazí z parku
pod gymnáziem.

Novinka – TOP AKCE: Dny města Jindřichův Hradec
budou letos oslavami 725 let výročí města. Slavnostem bude na rozdíl od minulých let navrácen
zpět historický ráz a podoba a jejich součástí bude
také tematický pokus o rekord, který by měl být pro
návštěvníky prozatím překvapením. Akce se bude
konat 1. až 3. června 2018.

Zámek, Slavatovská jídelna

TIP na aktivní zábavu při hezkém počasí: Svůj čas
můžete aktivně využít na discgolfovém hřišti v Mertových sadech. Disky jsou k zapůjčení i ke koupi
v infocentru v Panské ulici.
https://infocentrum.jh.cz

Město přes Malý Vajgar

Další zajímavé akce v květnu
12. 5. Běž na věž – sportovně zábavná soutěž o nejrychlejšího běžce do 153 schodů městské vyhlídkové věže u kostela Nanebevzetí Panny Marie
18. 5. Muzejní noc ve výstavním domě Stará radnice a v Domě gobelínů
25. 5. Muzejní noc v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií
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Jaro na Blatech

Zahájení cyklistické
sezony v turistické
oblasti Třeboňsko
9.00–9.30 Vitorazská jízda – České
Velenice (fotbalový stadion)
18. ročník zahájení cyklosezony typickou
Vitorazskou krajinou.
Trasa vede napříč celou oblastí: Č. Velenice – Nová Ves n. L. – Spáleniště – Široké blato – Nová Huť – Staňkov – Chlum
u Tř. – Hamr – Klikov – Rapšach – Neu-Nagelberg – Breitensee – Č. Velenice.
Od 20.00 se koná v nádražní restauraci
taneční zábava s kapelou MLHA Honzy
Stehlíka.

12. 5. 8.00–10.00 Jaro na Blatech – Veselí
nad Lužnicí (Občerstvení Hokejka)
19. ročník cykloturistické jízdy a pochodu blatskou krajinou. Na startu k dispozici mapa s popisem tras. Účastníky kromě
zážitků čekají tradiční blatské koláčky.
Trasy: CYKLO	– 35 km: Greenway Selského baroka
		– 62 km: přes blatské vesnice do Bechyně a zpět.
PĚŠMO 	– 13 km: výlet okolo Veselí
n. L. přes Žíšov a Dráchov.
19. 5. 9.30–10.00 Třeboňská šlapka – Třeboň
(Masarykovo náměstí)
Třeboňská šlapka s osudovou osmičkou
zahájí cyklistickou sezonu na Třeboňsku.
Projížďka dlouhá 54 km vás povede na
Borovansko a připojíme se tak k oslavám
výročí 100 let od vzniku ČSR. Akce bude
zakončena v Autocampu Třeboň u Opatovického rybníka, kde cyklistům zahraje
kapela Staropražští pardálové.

www.jiznicechy.cz/trebonsko
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CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ WALDORFSKÝCH ŠKOL

30. 5. – 2. 6. 2018 – PÍSEK
Šťastný 13. ročník!
NEVĚŘÍTE? Letos obzvláště neponecháváme nic náhodě.
Vypracovali jsme soustavu preventivních opatření:
–
–
–
–

Najatí agenti budou hlídat výskyt černých koček a odklánět jejich trasu.
Všechna zrcadla ve městě budou opatřena silným molitanem a nerozbitnou fólií.
Sůl a slánky všech tvarů zcela zmizí.
Každý účastník dostane skleničku na výrobu střepů a set obsahující podkovu, čtyřlístek, králičí tlapku a prvních 100 přihlášených i skřítka
leprikóna.
– Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou jsme rozběhli dvouměsíční rekvalifikační kurz „Kominíkem chce být každý“. Absolventi kurzu
budou následně hlídkovat na každém rohu a před budovami divadel zajistíme zesílené hlídky.
– Do realizačního týmu vybíráme přednostně osoby narozené v neděli. Nedělňátkům svěřujeme náročnější a zodpovědnější úkoly.

Sami jistě uznáte, že situace je podchycená a 13. ročník zkrátka bude šťastný. A kdyby náhodou hrozil požár, máme v záloze
Bomberos (hasiče). Profesionální host Squadra Sua vystoupí ve čtvrtek 31. 5. a v pátek 1. 6. u Starého mostu. Sami jistě uznáte,
že situace je podchycená a 13. ročník zkrátka bude šťastný. Velkou novinkou v programu bude páteční společenský večer pro
účastníky s živou hudbou a tancem.

Ladit se s námi můžete s novým trailerem na www.duhovedivadlo.zssvobodna.cz nebo na Instagramu.

o

KAM na výlet

Kámen Bába

U Báby – U Lomu

Chráněnou oblast tvoří dvě plochy. Na území
nazývaném U Báby se nachází dva velké žulové
balvany, které nesou název Bába a Dědek. Druhé
území U Lomu se rozkládá asi jeden kilometr od
těchto žulových kamenů a je tvořeno menšími žulovými kameny, jež tvoří skalní město. Západním
směrem od přírodní památky je zajímavý útvar,
který se nazývá viklan. K balvanům vede žlutá turistická značka z obce Žihle. Do těchto míst se můžeme vydat po cyklostezce nazvané Krajem viklanů.
Toto chráněné území je nejstarší v regionu a bylo
vyhlášeno již v roce 1933.
– mat–

foto © Wikimedia Commons

Přijměte pozvání naší redakce na výlet
do přírody. Tentokrát zavítáme do
Plzeňského kraje do chráněné oblasti
nedaleko obce Žihle. Zde se nachází
přírodní památka U Báby – U Lomu.

Za zážitky do Zbiroha

foto © Z. Křenová; D. Viletová

Zbiroh je malebné městečko ležící mezi Prahou a Plzní. Ve městě se nachází zámek
Zbiroh, Muzeum J. V. Sládka, mapující život známého básníka, Městské muzeum
Zbiroh, orientující se na regionální stopy dějin, a Expozice požární ochrany –
jediné muzeum profesionálních hasičů v ČR, bonusem je vstupné zdarma.

Region uspokojí turisty a cykloturisty bohatou sítí tras. Část regionu je součástí biosférické
rezervace UNESCO. Do města se můžete dostat
i vlakem. Vystoupíte v Kařeze a odtud pojedete autobusem do Zbiroha.
V Muzeu J. V. Sládka se koná v květnu výstava Sdružení výtvarníků ČR, v červnu výstava Když

jsem šel z hub a od července do srpna výstava
kreseb a ilustrací Jiřího
Šlitra a výstava Zbirožské
fotografie z období československé republiky.
V měsíci květnu můžete navštívit Otvírání
Lesní studánky J. V. Sládka
(12. května). Součástí akce
je recitační a hudební program s překvapením. Dále
se můžete vypravit na již
25. ročník hudebních slavností Vačkářův Zbiroh (26.
května), nesoucí jméno
Václava Vačkáře, autora proslulé serenády Vzpomínka na Zbiroh. V ten samý den se konají na zámku Zbiroh Slavnosti růžových vín.
V červnu můžete s dětmi navštívit Pohádkový les (3. června), letošní ročník bude v duchu řemesel. Pro milovníky piva je přichystán XI. ročník
Zbirožských pivních slavností (16. června), kde se

můžete těšit na pivovary Vilém z rodinného pivovaru v Jincích, Herold, Svijany, Gambrinus, Konrád
a jiné. Celou akci bude doprovázet hudební vystoupení.
Prázdninová sobotní dopoledne nám ve
Zbirohu obohatí letní koncerty spojené s minitrhy.
Na proluce zahrají kapely, jako je Strašická pohodovka, Pražský salónní orchestr, Berounská šestka,
Myslivecká kapela Atlas a jiné.
V srpnu se mohou příznivci rockovějšího kalibru těšit na Rockfestík (11. srpna) a na koncert
IVAN HLAS TRIO s předkapelou (17. srpna).
Informační centrum
Mikroregionu Zbirožsko
po–so 8–12 | 12.30–16.30 hod.
ne 8–12 | 12.30–15.30 hod.
Masarykovo nám. 624, 338 08 Zbiroh
www.zbiroh.cz
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KAM představuje
Jiří Chalupa a Ladislav Špaček

Kamil Miketa

?

Co znamená kázat vodu, a přitom pít víno?
a) Něco říkat, ale neřídit se tím a dělat třeba
pravý opak.
b) To je, když dospělí říkají, že pijí vodu,
ale přitom pijí víno.
c) Je to poučka o správném pitném režimu.
Své odpovědi nám posílejte do 15. května
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu
redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží od
Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti
nebo v internetovém knihkupectví České televize www.ceskatelevize.cz/eshop.
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Úspěchy českých vědců, výzkumníků, inženýrů a techniků ve službách Evropské vesmírné agentury a NASA.
Cesta do „evropského“ vesmíru se otevřela v roce 1978,
kdy se Vladimír Remek stal prvním evropským kosmonautem v historii. V programu Interkosmos byla téhož
roku vypuštěna z kosmodromu Pleseck družice Magion,
„cvrček“ o rozměrech pouhých 30 × 30 × 16 centimetrů
a váze 15 kilogramů. Družic bylo více, ale po rozpadu
východního bloku a zániku Interkosmu v roce 1990 byly
vesmírné projekty ukončeny. Do kosmu se české technologie vrátily s robotickým vozítkem Curiosity, které už od
roku 2012 brázdí povrch Marsu a sklízí zasloužený obdiv
a uznání na celém světě. Stejně jako česká optika, speciální nanolepidla pro raketové nosiče, navigační a měřicí
přístroje na palubách raket a družic, tantalové kapacitory
či speciální sendvičové panely, jimiž jsou potažena zrcadla největších evropských teleskopů, komunikujících na
vzdálenost milionů kilometrů.

Julia Donaldson a Alex Scheffler

Dráček Zog a princezna rebelka
JULIA DONALDSON ● AXEL SCHEFFLER

DRÁCEK

ZOa G
PRINCEZNA
REBELKA

J. DONALDSON ● A. SCHEFFLER ● R. KRÁL

Podaří se Klárce nalézt ztracenou šifru a vysvobodit
Království Etikety ze zakletí?
V beznadějně začarovaném Království Etikety strávila Klárka spoustu času a my spolu s ní. Když už si
myslela, že se do onoho kouzelného království nikdy
nevrátí, stal se zázrak! Mistr E se objevil a požádal
Kláru o pomoc.
Aby bylo Království Etikety
vysvobozeno ze
zakletí, je třeba
najít ztracenou
šifru dokonalosti.
Jak se ale hledá
něco, o čem ani
netušíte, jak to
vypadá? Samozřejmě se Klárce
snaží pomoci
obyvatelé království v čele s králem Jaroušem,
královnou Julií a hlavně princem Honzou. To by ale
bylo málo. Naštěstí se Klára seznámí s roztržitým, ale
jinak velice vtipným trpaslíkem Boubelou, a tak dobrodružná cesta za ztracenou šifrou může začít! Určitě
je vám jasné, že si přitom doplníme i svoje, už docela bohaté, znalosti etikety. Tak tedy: Hurá za Klárou!
Kam? No přece do téhle knížky!
Ve třetím pokračování probereme tentokrát náročnější témata: např. odvahu, stud, přetvářku, poslušnost, respekt k druhému. Posuneme se tedy od
společenského chování (Mistr E) a jeho vyšších forem (Velmistr E) k formování povahy a hodnotových
žebříčků.

Češi znovu dobývají vesmír
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cena: 299 Kč
www.kniha.cz

Víte, čemu se učí malí dráčci v dračí škole moudré slečny Drakounové? Učí se tam létat, řvát, chrlit
oheň, ale taky chytat princezny nebo bojovat s rytířem. Snaživý dráček Zog se stane tím nejlepším
díky princezně Elle, která je pořádná rebelka! Nažehlené šatičky a drahokamy jí nic neříkají, raději
by se stala doktorkou a pomáhala potřebným. Na
zádech dráčka Zoga si plní svůj sen a s létající ambulancí cestuje po celém světě. Kdo to volá o pomoc? Mořská panna? Jednorožec? Žádný problém,
najdeme lék na každé trápení! Ale žádná cesta za
snem není snadná, a tak se i naši hrdinové musejí potýkat s různými nástrahami… Vtipný a skvěle
ilustrovaný příběh do češtiny brilantně přebásnil
oceňovaný mladý autor Robin Král.
cena: 299 Kč
www.presco.cz/knihy

Martin Úbl

Neuvěřitelné příhody z hor
O horách vážně i nevážně. Co se stane, když expedici
vede gumové kuře? Jaké jsou typické sny na treku? Jak
to dopadá, když chlapec vezme svoji přítelkyni na 14
dní mimo civilizaci? Ač se může na první pohled zdát,
že se úsměvné a někdy až k nezastavitelnému smíchu
přivádějící příběhy z této knihy odehrávají v čistě horském prostředí, není tomu tak. Během čtení čtenář
zjistí, že jsou to příběhy napsané životem a o životě
každého z nás. Pojďme se tedy společně vydat zdolávat životní, horské i jiné vrcholy a pády. Pozor! Nečtěte
tuto knihu, pokud: si nepamatujete, kdy jste se naposledy zasmáli – berete se příliš vážně; jste nudní a prudérní; máte společného s přírodou pouze to, že jste
svým SUV kdysi srazili ovci.
cena: 249 Kč
www.albatrosmedia.cz

připravila: Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

(Vel)Mistr E
a ztracená šifra dokonalosti

Osud psaný na křídlech

Reportáž

„Náhoda nepomůže tomu, kdo si nepomůže sám,“ řekl Sofokles a některé
spletitosti lidských osudů to jen dokazují. Tak tomu bylo i v případě Huga Meisla-Maroma, hocha, který chtěl létat. Hugo se narodil 9. října 1928 v Brně, jako
druhorozený syn úspěšného židovského obchodníka.
si sbalila kufr a přijela k nám,“ vzpomínal Hugo. Po
obsazení Německem a zavedení protižidovských
opatření na území protektorátu rodiče připravovali
odchod do ciziny. Jednoho dne k nim domů přišli
úředník s úřednicí a německy řekli: „Jdeme si pro
Petra, sbalte mu věci.“ Maminka
moc plakala, a když se ptala proč,
řekli jí, že křesťanské dítě do židovské rodiny nepatří.
Otec se díky kontaktům v židovské obci i mezi obchodníky
v Brně a Praze dozvěděl o Britském
výboru pro uprchlíky z Československa (BCRC). Když rodičům od
výboru přišel dopis, aby se dostavili
s chlapci do Prahy, řekli chlapcům,
že je čeká skvělý výlet, kam za nimi

foto © rodinný archiv Huga Maroma

Hugo Meisl-Marom

Tatínek Pavel Meisl pocházel z velmi staré židovské zlatnické rodiny Meislů (Maislů). Pavlovi
rodiče, Rudolf (1860–1923) a Regina (1862–1929)
Meislovi, měli čtyři syny. Valtra (*1900), který byl deportován z Brna do Terezína (28. 1. 1942), odtud do
Osvětimi (28. 9. 1944) a zemřel v Dachau (3. 3. 1945),
Pavla, Oskara a Huga. Pavel bojoval jako legionář
v Rusku. Po návratu domů se věnoval rodinnému
obchodu, který byl na hlavní třídě. Maminka Erna
Ernestine Meisl (Arnoštka Meislová) pocházela ze
starobylé židovské rodiny Kubie (Kubětů). Narodila
se ve Vídni jako jedno ze čtyř dětí Huga (2. 8. 1878
– 30. 10. 1923) a Berty Kubie. Od mládí sportovala,
hrála tenis, dokonce reprezentovala Rakousko-Uhersko v plavání. Později v Brně učila tenis a lyžování.
Rodina bydlela v Brně na dnešní třídě Kpt. Jaroše v č. p. 15. Hugo i jeho mladší bratr Rudy (9. 2. 1930
– 21. 12. 2010) chodili do české školy, učili se české písničky, četli české knihy a vedeni byli v duchu
masarykovských ideálů. Rodina byla vždy pročeská
a rodiče vždy striktně oddělovali národnost a náboženství. Základní školu navštěvovali na náměstí
28. října. Starší bratr Kurt (22. 1. 1926 – 26. 11 1927)
zemřel v necelých dvou letech. Chlapci často slýchali
od rodičů o svém starším bratrovi. Snad i proto se
rodiče rozhodli osvojit si dalšího chlapce, kterému
říkali Petr. Společně jezdili na letní byt, který měli
v nedaleké vesničce Mokré Hory u Brna.
„Když si naši přečetli Mein Kampf, chtěla maminka pryč, ale tatínek byl proti. Říkal, že Hitler je blázen,
jestli nás chce vyhnat, to by prý musel vyhnat celé
Brno. Tatínek změnil názor, až když se u našich dveří
objevila babička. V den, kdy přišli nacisti do Vídně,

Hugo sira Nicholase Wintona několikrát v Anglii navštívil

do anglického Harwiche. Tatínek
sice zařídil chlapcům dva různé
pěstouny, ale žádný z nich pro ně
na nádraží nepřišel. Na kufrech
tak od rána sedělo na nádraží pět
kluků, bratři Meislovi a Tomaschoff,
a čekali až do jedenácté večer, než
se jich ujal taxikář. Vzal je na jídlo
a pak k sobě domů. Po dvou dnech
jim našel místo v hostelu pro děti
z transportů z Rakouska a NěmecHugo, Brno, 30. léta
ka. Po několika týdnech museli
hostel opustit kvůli bombardování.
Huga s Rudym si vzala rodina Chanclersova z Bedfordu. Hugo ve třinácti opustil školu a šel do učení
k ševci. Ohromně ho to bavilo, po roce složil zkoušky
a otevřel si dveře ke stipendiu na technické škole
v Lutonu, kde počátkem roku 1942 začal studovat.
Později byli s bratrem přijati na čsl. státní školu ve
Walesu, zřízenou exilovou vládou. V den 16. narozenin v roce 1944 se Hugo spolu s několika kamarády
z Wintonova vlaku přihlásil na kurz předvojenské
přípravy Air Training Corps. Nakonec se chlapci dočkali konce války a do vlasti, na Letiště Praha-RuzyHugo s maminkou a bratrem Rudym, červenec 1939
ně, je dopravila naše letka bombardérů Liberator,
která namísto bomb nesla děti, kufry a školní lavice.
Po příjezdu do Brna se chlapci dozvěděli, že
kromě sestřenice Renky, která po válce odešla do
Austrálie, nepřežil vůbec nikdo. Rodiče chlapců byli
transportováni 29. 3. 1942 z Brna do Terezína transportem Ae, tatínek jako č. 113, maminka jako č. 114
a babička Berta jako č. 115. Zakrátko byli z terezínského ghetta 1. 4. 1942 transportem Ag posláni do
polského ghetta Piaski, tatínek jako č. 841, maminka
jako č. 840 a babička jako č. 842. Maminka i babička v ghettu zahynuly. Tatínek byl transportován do
koncentračního a vyhlazovacího tábora Majdanek,
Hugo a Rudolf po návratu do Brna
kde 4. 7. 1942 také zahynul.
Pro Památník Terezín Luděk Sládek
přijedou později. Rozhodnutí rodičů bylo bolestné,
Děkuji paní Juditě Matyášové
nesmírně odvážné, jen s nepatrnou nadějí na shleza
laskavou
pomoc
při vzniku této vzpomínky.
dání. V den odjezdu řekla maminka Hugovi: „Teď jsi
Nekrácený
příběh
Huga
Maroma naleznete na
otec Rudyho.“ Hugo rodičům slíbil, že se o bratra
www.kampocesku.cz
postará, a to také splnil.
Cesta dětí z Wintonova seznamu měřila
1 200 km a vedla přes Norimberk, Frankfurt, Kolín nad Rýnem, Emmerich, Rotterdam do přístavu
www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
Hoek van Holland, výchozí bod plavby trajektem
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KAM na výlet
Dómský vrch s katedrálou sv. Štěpána a věží

2. - 3. 6. 2018

ffestival dobrého jídla a pití!

Gastro food fest
na Zahradě Čech

Te šit se mu že te na www.zahradacech.cz
pr vo re publi kovo u
re st au raci.

Město, které stojí za to navštívit a kde jste vždy vítáni
• Vyhlídková věž Kalich
• Dómský pahorek s katedrálou
sv. Štěpána a vyhlídkovou věží
• Expozice českého vinařství
v Hradu Litoměřice
• Muzeum křišťálový dotek
(www.hunatmuseum.cz),
s otisky dlaní slavných českých
a zahraničních osobností
• Expozice Důl Richard
v proměnách času
• Severočeská galerie
výtvarného umění

• Holzmannovy Litoměřice
• Okresní vlastivědné muzeum
• Světnička Karla Hynka Máchy
Sezonní atraktivity:
Městské historické sklepy, prohlídkové
trasy, Dílna ručního papíru, Galerie
loutek, turistická lodní doprava po Labi
Informační centrum Litoměřice
Mírové náměstí 16/8a
tel.:+420 416 916 440
e-mail: info@litomerice.cz
www.litomerice-info.cz

Pe
etr
tr Rychlý

Marek Radit

sch

SUPER VÍK

Lukáš Hejlík

END V LITO

Radek Šubrt

MĚŘICÍCH
Vstup na dv
ě akce za
pouhých 10
Kyvadlová
0 Kč!
doprava vý
letním vláč
kem zajiště
na.

2. 6. 2018

Litoměřický

HROZEN
Hrad Litoměřice
7. ročník prezentační, soutěžní a prodejní
výstavy vín z Čech a Moravy

+ minifestival Čokoládové pokušení
+ cimbálovka

www.litomerickyhrozen.cz

Chmelařské muzeum Žatec
Chmelařské Muzeum v Žatci je největší expozicí svého druhu na světě. Na ploše
4 000 m2 představuje vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti.
Kromě zajímavých sbírek muzea se návštěvník seznámí s vlastním objektem, který
je technickou památkou a příkladem industriální účelové architektury z konce
19. století ve městě proslulém nejkvalitnějším chmelem na světě.
Každý se dozví, proč se nejlepší chmel na světě
sklízí právě na Žatecku a proč se musel již od středověku chránit před nekvalitními napodobeninami.
Návštěvníka jistě zaujmou dobové fotografie
a písemné doklady o pěstování chmele a o vaření
piva a najde zde i zajímavé nářadí, mechanizační
prostředky a historické stroje.
Pro dětské návštěvníky je připravena „Cesta chmelového skřítka Hopa“, která je hravou
a soutěživou formou provede po celém muzeu.

Chmelařské muzeum v Žatci
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Žatecký chmel

Více informací o nabídce služeb pro návštěvníky
můžete najít na www.chmelarskemuzeum.cz.
Během jediné návštěvy Žatce si náš návštěvník
již navždy zapamatuje vůni chmele a svou žízeň
může uhasit ve městě, kde je pivo a chmel doma.
Zřizovatelem Chmelařského muzea je Chmelařství, družstvo Žatec, Mostecká 2580, 438 01 Žatec. Otevírací doba muzea je od dubna do října, od
úterý do neděle a vždy od 10 do 17 hodin. Vstupné
pro dospělé je 60 Kč, pro děti od 6 do 15 let 40 Kč,
pro důchodce 40 Kč a rodinné vstupné činí 130 Kč.

Lis na chmel

Chmelařské muzeum Žatec
nám. Prokopa Velkého 1952
tel.: +420 415 710 062
mobil: +420 724 431 422
e-mail: muzeum@chmelarstvi.cz
www.chmelarskemuzeum.cz

foto © Josef Pospíchal

Královské Litoměřice

KAM na výlet

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích

Indiánské války

864. zahájení lázeňské sezóny v Teplicích proběhne ve dnech 25.–27. května
2018. Tato akce, konající se každoročně poslední květnový víkend, patří
k nejvýznamnějším kulturně společenským událostem ústeckého regionu.
Zámecké náměstí

Bohatý kulturní program přináší pestrou nabídku všestranných kulturních i společenských aktivit.
Tuto akci s několikasetletou tradicí pořádá město
jako symbol podpory a významu teplického lázeňství.
Neformálně oslavy začínají již v pátek, kdy je možno
navštívit mnoho pivních a gastronomických stánků,
a nechybí ani oblíbená Noc kostelů. Kulturně rozmanitý víkendový program, který každoročně navštěvují
tisíce lidí, nabízí Tepličanům i návštěvníkům města
multižánrová hudební i divadelní vystoupení, řemeslné trhy, ochutnávky regionálních specialit, sportovní
zápolení, pouťové atrakce, programy pro děti, kadeřnické show, multikulturně zaměřené akce, výstavy
obrazů a fotografií a mnoho dalších zajímavostí. Díky
této různorodosti si každý návštěvník najde to své.
Všechny účastníky si dovolujeme pozvat na tradiční svěcení pramenů, velkolepý sobotní ohňostroj
s hudbou konaný ve 22.22 hodin, hudební scény
v centru města a originální teplické pivo.
Turistické informační centrum
Benešovo nám. 840, 415 01 Teplice
tel.: +420 417 510 666-8
e-mail: tic@teplice.cz
www.teplice.cz

Od vinic k pouti
Obec Březno v roce 2018 nezůstane
nic dlužna své činorodé pověsti.
Návštěvníky i turisty láká na celou řadu
kulturních a společenských akcí.
Milovníkům vína doporučujeme 19. 5. účast na
Otvírání vinic ve Stranné.
Představí se vám místní vinaři – Vinařství Němeček, Vičické vinařství Mikulášek a Vinařství Hlava. Kromě vinic a ochutnávky vín můžete ve Stranné navštívit kostel Nejsvětější Trojice z roku 1842,
který nechala obec nasvítit. Dne 9. 6. probíhá od
14.30 hodin v Březně festival Březnoukej, za účasti
Františka Nedvěda, Pavla Dobeše, Žalmana a spol.,
Taxmenů a skupiny Úlet. Dne 23. 6. se uskuteční
jedenáctá Dechparáda, spojená se setkáním rodáků. Vystoupí na ní Eva a Vašek, Eva Adams, Pražští
heligonkáři, Moravanka, Jiří Krampol a Viktor Sodoma. Tradiční Indiánské války proběhnou 7. 7.
od 10 hodin na poli za Březnem. Letošní 9. díl je
zaměřen na bitvu u Bryan post office (u Bryanovy pošty). Jezdecké tažení kavalerie G. A. Custera
povede herec Václav Vydra. Oblíbená Březenská
pouť začíná 17. 8. koncertem pěveckého sboru
Silentium24 v místním kostele a pokračuje v parku
vystoupením revivalových skupin. V sobotu a v neděli ráno prochází obcí kostýmovaný průvod.
Infocentrum Březno
Štefánikova 82, 431 45 Březno
tel.: +420 474 692 016
e-mail: infocentrum@obecbrezno.cz
www.obecbrezno.cz
Otvírání vinic
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JABLONEC NAD NISOU
VRATISLAVICE NAD NISOU

LIBEREC

LIBEREC
OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC
SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
TECHNICKÉ MUZEUM LIBEREC
iQLANDIA LIBEREC

VRATISLAVICE NAD NISOU
AUTOMUZEUM VRATISLAVICE

PÁTEK 18. KVĚTNA
18.00–24.00
VSTUP ZDARMA

RODNÝ DŮM FERDINANDA PORSCHEHO

JABLONEC NAD NISOU
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE
V JABLONCI NAD NISOU
DŮM JANY A JOSEFA V.
SCHEYBALOVÝCH

Přijď v prvorepublikovém kostýmu a vyhraj!

Festival muzejních nocí 2018 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s., s podporou ministerstva kultury ČR. Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz.
Akce probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Libereckého kraje, Statutárního města Liberce a Statutárního města Jablonce nad Nisou. www.visitliberec.eu.

KAM na výlet

Cyklostezka Varhany

S KOLOBĚŽKOU CESTOU NECESTOU
Zpestřete si svůj výlet vzrušující rychlou jízdou plnou adrenalinu nebo zvolte
klidnou vyjížď ku přírodou na koloběžce po krásách Libereckého kraje.
Přinášíme vám pár našich tipů, kam se dá na koloběžce vyrazit, případně kde si
ji můžete zapůjčit.
Cyklotrasa Varhany nabízí téměř 17 km hladkého asfaltu, krásnou přírodu, ale i delší stoupání
pro aktivní sportovce. Začíná u vlakové zastávky
Střelnice v České Lípě a končí u bývalého vlakového
nádraží v Kamenickém Šenově, jen několik set metrů
od Panské skály. Je vhodná jak pro cyklisty, koloběžkáře, tak i pro in-line bruslaře či pěší. Dalším tipem
na Českolipsku je cyklotrasa podél řeky Ploučnice,
která vede z Osečné až do Děčína.
Z Ještědu, který vám nabízí výhled do všech
světových stran, máte na výběr hned ze čtyř různě
náročných tras (koloběžku vám zde zapůjčí). K vysílači můžete vyšplhat po svých nebo zvolit jízdu
lanovkou, pak už je na vás, jakým směrem se vydáte.
S dětmi se projeďte do Kryštofova Údolí, odkud

jste za půl hodiny vlakem zpátky v Liberci. Pokud
si chcete pouze zrychlit cestu z Ještědu na dolní
parkoviště, volte jízdu po hladkém asfaltu. Třetí
trasa vede po Ještědském hřbetu přes Pláně zpět
k dolnímu parkovišti, takže si užijete trochu terénní
jízdy přírodou. A pokud hledáte tip na delší výlet
a nebojíte se vyjet i nějaký ten kopec, prodlužte si
jízdu po Ještědském hřbetu až k rozcestí U Šámalů.
Tam si užijte zastávku na svačinu i s rozhledy po
okolí a poté se vydejte doleva po vrstevnici zpět do
Horního Hanychova.
Českým rájem se projeďte cyklostezkou Greenway Jizera z Malé Skály do Dolánek, kterou zvládnou
i ti nejmenší sportovci. V parných dnech můžete využít i program „Tam na lodi, zpět na koloběžce“,

a spojit tak svůj výlet i se sjezdem řeky Jizery na kánoi
či raftu. Dalším tipem je největší skalní hrad v Čechách Vranov a letohrádek Pantheon, kam musíte
vystoupat pěšky. O kousek výš dojdete až k romantickému hradu Frýdštejn, kde se natáčela pohádka
„O princezně Jasněnce a létajícím ševci“. Zde vám
zapůjčí koloběžku a vy se vydáte sedmikilometrovým
sjezdem přes Bartošovu pec, okolo malého koupališ
tě Voděrady až do Dolánek, odkud pokračujete po
cyklotrase Greenway Jizera až na Malou Skálu. Pokud
máte rádi rychlejší sjezdy nebo už vás rozbolely nohy,
vezměte to z hradu Frýdštejn rovnou na Malou Skálu
po čtyřkilometrové asfaltové cestě. Krásné výhledy
do Českého ráje i Krkonoš nabízí Kozákov, ze kterého
se projedete kolem Suchých skal i zříceniny hradu
Zbirohy až na Malou Skálu.
Užijte si strmé krkonošské svahy na terénních
koloběžkách. V Rokytnici nad Jizerou vás lanovka
vyveze až na Sachrův kopec, odkud si pak užijete
divokou jízdu po sjezdovce. Pokud máte rádi klidné
sjezdy, v Harrachově vám zapůjčí i silniční koloběžku pro sjezd od Krakonošovy snídaně po 10 km
dlouhé asfaltové cestě do údolí podél Mumlavských vodopádů.

Více tipů na výlety a půjčovny koloběžek na
www.facebook.com/regionliberec
www.liberecky-kraj.cz

Náchodské medvědí uvítání…
V dobách dávno minulých bývali v náchodských lesích pány samotářští medvědi.
Lidé je s respektem pozorovali, jak mlsají včelám med, vyhřívají se na lesních
mýtinách nebo zahánějí žízeň v řece Metuji. Nekonečné temné hvozdy časem
ustoupily člověku a jeho honbě za pohodlím. Medvědí svět nemohl soupeřit s tím
lidským.
památku. Malí i velcí návštěvníci města jistě ocení
vřelé medvědí „objetí“ na uvítanou.

Dáša

Nově vzniklá „Medvědí zastávka“ v těsné
blízkosti autobusového a vlakového nádraží vzdává hold těmto velkolepým jedincům, kteří jsou
již po dvě desetiletí pevně spjati s náchodským
zámkem, v jehož příkopě žijí. Dřevěné podobizny
Dáši a Ludvíka ztvárnil z dubového dřeva umělecký řezbář Miroslav Kříž z Jasenné. Jejich úctyhodná velikost přímo vybízí ke společné fotografii na

Květen v Náchodě
7. 5. Náchodské Májování – kulturní program,
lampionový průvod, ohňostroj (Masarykovo náměstí)
14.–18. 5. Náchodská Prima sezona – studentský
festival plný hudby, divadla a umělecké tvorby (po
celém městě)
16. 5. Muzejní noc – zážitková prohlídka muzea
s programem (Regionální muzeum v Náchodě,
Masarykovo náměstí)
2. 6. Tanky na Březince – ukázka obrněné techniky československých legií a československé branné moci z 20. a 30. let 20. století (u pěchotního
srubu Březinka)
Městské informační centrum Náchod
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
tel.: +420 491 426 060
mobil: +420 778 411 680
e-mail: infocentrum@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz

Dáša a Ludvík
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Navštivte jeden z nejkrásnějších
regionů České republiky! Pardubický
kraj nabízí řadu zajímavostí nejen
pro milovníky historie, ale i pro
vyznavače hodnotných kulturních
zážitků, přírodních krás či unikátních
technických památek. A jaké novinky
vás letos v našem kraji čekají?

Pardubický kraj

Objevte kraj nevšedních zážitků…

Cyklopecky Pardubického kraje 2018
Velká
letní soutěž

Opět je tu nový ročník stále oblíbenější letní cyklistické cestovatelské soutěže Cyklopecky
Pardubického kraje! Ve zbrusu nové Vandrovní knížce znovu najdete 15 krásných tras vhodných
pro cyklovýlety v Pardubickém kraji. Naplánovat své cyklotoulky si podle nich mohou nejen
sportovní cyklisté, ale především rodiny s dětmi nebo prostě kdokoli, kdo si rád vyrazí na
kole do přírody nebo za památkami. Trasy vedou jak pohodovým rovinatým terénem, tak
i horským prostředím, vybere si určitě každý. Věříme, že vás soutěž opět chytne a už se těšíte,
až šlápnete do pedálů a vyjedete za dalším letním cyklistickým dobrodružstvím.

JAK SOUTĚŽIT?
Získejte alespoň tři razítka z třech různých tras do Vandrovní knížky z 15 uvedených cyklovýletů. Stačí absolvovat i jen část cyklotrasy a nezáleží na tom, jestli na kole, pěšky nebo jiným způsobem.

o horské kolo
MERIDA

8. cena › STOJANOVÁ PUMPA
9.–10. cena › SADA CYKLONÁŘADÍ A OSVĚTLENÍ

KDE DOSTANU RAZÍTKO?

11.–20. cena › DÁRKOVÉ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY
A VSTUPENKY na vybrané kulturní,
společenské a sportovní akce
v Pardubickém kraji

Na každé cyklotrase jsou vždy dvě místa, kde můžete získat do
své Vandrovní knížky razítko.

JAK VYHRÁT?

KDY MŮŽU SOUTĚŽIT?
Soutěž se koná od 1. 4. do 14. 10. 2018.

KDO SOUTĚŽ ORGANIZUJE?
Destinační společnost Východní Čechy

O CO SE HRAJE:
1. cena › HORSKÉ KOLO MERIDA
2. cena › VÍKENDOVÝ POBYT pro dvě osoby na dvě
noci v hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli
3. cena › CYKLISTICKÝ BATOH MERIDA
4. cena › CYKLISTICKÝ DRES MERIDA

Každá Vandrovní knížka s alespoň třemi nasbíranými razítky
musí být řádně označena jménem soutěžícího, korespondenční adresou, e-mailovou adresou a kontaktním telefonem. Odstřihněte vyplněnou zadní stranu Vandrovní knížky
a zašlete ji na adresu Destinační společnost Východní Čechy, nám. Republiky 12, Pardubice 530 02 nejpozději do
19. 10. 2018. Vyplněné Vandrovní knížky mohou být zasílány
i elektronicky (naskenované nebo vyfocené), a to na adresu
cyklopecky@vychodnicechy.info. Z doručených Vandrovních
knížek bude vylosováno 20 výherců, kterým budou předány
ceny. Výherci budou o vyhlášení včas informováni.
Detailní informace k celé soutěži najdete na:

www.vychodnicechy.info/cyklopecky
www.pardubickykraj.cz/cyklopecky

5.–6. cena › CYKLISTICKÁ PŘILBA MERIDA
7. cena › CYKLOCOMPUTER

Soutěž Cyklopecky Pardubického kraje 2018
se koná pod záštitou krajského radního René Živného.

á Hvezda

Hotel Superior Litomyšl
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Těšit se můžete například na další ročník zajímavých cestovatelských soutěží. I v letošním roce
se tak budete moci nechat inspirovat atraktivními
tipy na cyklistické výlety prostřednictvím soutěže
Cyklopecky Pardubického kraje 2018.
Pardubický kraj tvoří pět turistických oblastí.
Nutno podotknout, že každá z nich je svým způsobem výjimečná. Krásnými historickými památkami
vyniká především oblast Českomoravského pomezí, která se rozkládá podél historické hranice mezi
Čechami a Moravou. Vaší pozornosti by rozhodně
neměla uniknout města, jako jsou Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská Třebová a Vysoké Mýto.
Také zde je pro vás připraven další ročník oblíbené turistické soutěže – Kouzelné putování Českomoravským pomezím 2018. Mezi soutěžní místa
patří například rokokový zámek v Nových Hradech,
kde najdete První české muzeum cyklistiky, zámek
Moravská Třebová, Rodná světnička Bohuslava
Martinů v Poličce, Portmoneum v Litomyšli a hrad
Svojanov, který patří mezi nejstarší královské hrady
v České republice.
Při Kouzleném putování Českomoravským
pomezím se můžete dozvědět i podrobnosti o jedné z nejvýznamnějších českých renesančních památek – Litomyšlském zámku, který letos oslaví
450. narozeniny.
www.vychodnicechy.info

Pohled na Žamberk

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
1. V údolí které řeky se nachází město
Žamberk?
a) Tichá Orlice
b) Zdobnice
c) Divoká Orlice
2. Jaké zvíře má ve znaku Žamberk?
a) medvěda
b) jelena a orlici
c) orlici a kance
3. Po kom je pojmenováno divadlo v Žamberku?
a) po Petru Ebenovi
b) po Prokopu Divišovi
c) po Eduardu Albertovi

Za historií
a zajímavostmi Žamberka
Město nazývané branou Orlických hor zaujme každého, kdo přichází za poznáním,
kulturou, aktivním odpočinkem nebo zážitky. Nabídka je široká – městská
památková zóna, městské muzeum, židovský hřbitov, kostel sv. Václava či
připomínka osobností – domek vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše, Divišovo
divadlo, Tyršova rozhledna, vila MUDr. Eduarda Alberta. Žamberk osloví všechny
věkové kategorie.
Děti a jejich doprovod jistě potěší nabídka
sportovního vyžití s ubytováním v areálu Pod Černým lesem. V areálu je aquapark, kemp, dětské
hřiště, tenisové kurty, minigolf, posilovna a bowling. Nedaleké letiště nabízí vyhlídkové lety okolní krajinou, jež je poseta nejednou zajímavostí. Ty
samozřejmě můžete také navštívit díky množství
značených pěších tras i cyklotras.

30. 6. Airshow – akrobatická show pilota Martina
Šonky, seskok parašutistů, slet sportovních letadel,
zábava a soutěže pro děti
13.–14. 7. Orlická brána – festival divadla, hudby
a filmu pro celou rodinu u Tyršovy rozhledny
24. 8. Ejhle, loutka – divadelně-hudební festival
v areálu Pod Suticí

pozvánka 2018

Rozhledna připomínající husitskou hlásku byla postavena v roce 1932 a známá je také pod jménem
Rozálka (Rozárka). Měří 20 m a nabízí dvě vyhlídkové plošiny – první v 16 m a druhou těsně pod
vrcholem. Její galerie nabízí fotografie a obrázky

2. 6. Wine and food festival – festival v bývalé
Vonwillerově továrně nabídne místní i cizokrajné
pochoutky, vína, piva domácích pivovarů, kávu,
domácí dezerty…

Tip na výlet – Tyršova rozhledna

?

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

Letecký den

rozhledny, nejbližšího okolí nebo příležitostné
výstavy. Nedaleko rozhledny stojí kaple sv. Rozálie, do které můžete nahlédnout během otevírací
doby rozhledny.
otevírací doba: 1. 5. – 14. 6. a 16. 9. – 31. 10.
víkendy a svátky | 10–17 hod.
15. 6. – 15. 9. | denně |10–17 hod.

foto © Michal Fogl (Pohled na Žamberk); IC Žamberk

100 let Československé státnosti
 pro turisty a návštěvníky výroční turistická
známka T. G. Masaryka a rodáka Dr. Eduarda
Alberta
 pro malé i velké návštěvníky kvíz o ceny – za
historií, památkami a rodáky města
 pro využití volného času – propagační materiály o městě a okolí

Dětské hřiště u koupaliště

Turistické informační středisko Žamberk
Kostelní 446, 564 01 Žamberk
tel.: +420 465 612 946
e-mail: info@zamberk.eu
www.zamberk.cz
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KAM na výlet

Jižní Moravou po stopách TGM
Naše první zastavení bylo ve městě Hustopeče,
kde se narodila matka T. G. M. Město ležící v malebné krajině blízko Pálavy je proslulé svými mandloňovými sady. Do dvou mandloňových sadů, jediných na našem území, se dostanete stezkou, která
je určena pouze pro pěší a cyklisty. V centru města
Radnice v Hustopečích

zaujme novorenesanční radnice z roku 1906 a novodobý kostel sv. Václava a sv. Anežky České z roku
1994. Unikátem je také renesanční měšťanský dům
U Synků z roku 1579, jehož nádvoří zdobí patrové arkádové lodžie a původní studna. Po stopách
TGM vás městem provede naučná stezka Masaryk
a Hustopeče.
Dalším místem bylo rodiště T. G. M. Hodonín,
kde jsme navštívili přímo Masarykovo muzeum.
Během zajímavé prohlídky zaujmou předměty
vztahující se k Masarykovi nebo ke členům jeho
rodiny. Mají zde například kovadlinu z kovárny
v Čejči, kde se Masaryk učil kovářem, klobouk,
který byl součástí jeho slavnostní poslanecké uniformy nebo odlitek ruky paní Charlotty od sochaře
J. Štursy. Velmi hodnotnou součástí expozice jsou
kopie nejrůznějších dokumentů, zvětšeniny fotografií, pohlednice, karikatury či faksimile zajímavých rukopisů a tisků. Celá prohlídka je obohacena
o tři krátké audiovizuální programy a Masarykův
život je nakonec shrnut ve 25minutovém závěrečném filmu.
Posledním zastavením byly Čejkovice, kde
T. G. M. žil od roku 1856 v tzv. Masarykově domku.

TGM s dcerou Alicí, synem Janem a Karlem Čapkem, Bystrička 1931

Ovšem v Čejkovicích nesmíte opomenout vyhlášené vinařství Templářské sklepy. Prohlídka gotických sklepů pocházejících ze 13. století je spojena s degustací zdejších kvalitních vín. Vinice, ze
kterých firma zpracovává hrozny, se nacházejí ve
třech vinařských podoblastech Moravy – Velkopavlovické, Slovácké a Mikulovské. O kvalitě vína
svědčí také získaná ocenění Nejdůvěryhodnější
značka roku, kterou templáři obhájili již podruhé
za sebou. 
-red-

Templářské sklepy v Čejkovicích

V pondělí 7. 5. se Znojmo zarůžoví. Na Obrokové ulici se totiž bude konat přehlídka růžových vín
a klaretů – Jarovín Rosé. A kdy jindy ochutnat nově
zatříděná vína VOC Znojmo než na jejich festivalu.
Kromě Horního náměstí opět ožijí i takzvané odrůdové ulice.
Přijďte Znojmo zažít všemi smysly. Těšíme se
na vás!

Do Znojma za kulturou,
vínem a gastronomií
Celý květen se ve Znojmě již tradičně ponese v duchu Májových slavností. Na
návštěvníky čeká celkem sedm akcí různého charakteru. Něco je však všechny
spojuje, kultura a kvalitní gastronomie.
Vše odstartují hned 1. 5. dechovky. Na Přehlídku dechových hudeb se letos nově můžete přijít
podívat do společenského centra Dukla. Představí
se zde Bludověnka, Šardičanka, Amatéři z Dobšic,
Stříbrňanka a Dubňanka.
Mladší publikum pak město zve na studentský
Majáles. Mimo tradičního průvodu škol a volby
krále a královny Majálesu v odpoledních hodinách
se v podvečer můžete těšit na zvučná jména jako
Lipo, Lake Malawi, ATMO music nebo Ego.
Kulturní akce završí Garage Design 18.–19. 5.
a Muzejní noc 18. 5. Program Muzejní noci bude
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probíhat ve všech objektech Jihomoravského muzea a v Expozici pivovarnictví – jedinečném muzeu
s originální dvoustupňovou varnou. Garage Design pak potěší všechny příznivce autorské tvorby.
Máj ve Znojmě ale není jen o hudbě. Ve velkém
je zde zastoupeno i kvalitní jídlo a pití. První akcí,
na které můžete ochutnat gastronomii nejen českou, ale i z různých koutů Evropy, jsou Dny partnerských měst. Konají se od 4. do 5. května a zastoupeny tu budou města ze Slovenska, Rakouska,
Německa a Itálie. Ochutnat tak budete moci skvělou kávu, víno, sýry nebo pravý olivový olej.

www.znojemskabeseda.cz

foto © archiv Města Hustopeče, Masarykova muzea v Hodoníně a Templářských sklepů Čejkovice

V první polovině dubna proběhl na Jižní Moravě zajímavý press trip, kterého se
účastnila i naše redakce. Tentokrát byla cesta zaměřena na osobnost T. G. Masaryka
jakožto symbol první republiky, jejíž stoleté výročí založení si letos připomínáme.

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kdy byl poutní areál na Cvilíně zařazen
mezi nemovité národní kulturní památky?
a) 2015
b) 2017
c) 2018
2. Kdy byla postavena krnovská synagoga?
a) 1856
b) 1871
c) 1893

?
Navštivte Krnov
a získejte unikátní minci

Své odpovědi nám posílejte
do 15. května z www.kampocesku.cz/
soutez nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí obdrží zajímavé
ceny věnované městem Krnovem.

Návštěvníci, kteří zavítají do Krnova od poloviny května do konce srpna,
se mohou zúčastnit soutěže o jedinečnou minci. Stačí si vyzvednout Vandrovní
knížku v turistickém informačním centru na Hlavním náměstí nebo v jednom ze tří
vyhlídkových míst (radniční věž, synagoga, rozhledna na Cvilíně), která je v rámci
soutěže potřeba navštívit.
Za návštěvu každého z nich soutěžící dostanou
do knížky razítko a po předložení kompletní sady
získají v turistickém informačním centru možnost
vyrazit si kopii groše Matyáše Korvína z roku 1475.
Vyhlídková místa – otevírací doba
radniční věž (prohlídky vždy v celou hodinu)
st 10 a 14 | so 14 | ne 9 hod.
synagoga
celoročně: po a st 10–12 / 13–16 | út, čt, pá 10–12
/ 13–15 hod. +květen–září | so 13–16 | ne 10–12 /
13–16 hod.

rozhledna na Cvilíně
červen–září | denně 10–17 hod. (jinak pouze
o víkendech a pouze za příznivého počasí)
Při návštěvě Krnova je možné využít tyto QR kódy
k aplikacím:
Mobilní průvodce – poskytuje informace o památkách či službách pro turisty. K dispozici je i interaktivní mapa a prohlídkové trasy.
Krnovem na koloběžce – aplikace vás provede
Krnovem a jeho okolím. K dispozici jsou tři trasy,
každá má dvě obtížnosti.

Turistické informační centrum Krnov
po–pá 8–18 | so 9–13 | ne 10–13 hod.
Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov
tel.: +420 554 614 612
mobil: +420 739 548 957
e-mail: tic@mukrnov.cz
www.infokrnov.cz
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Pivobraní ovládne Nový Jičín
Pivobraní neboli festival zlatavého moku se v historickém jádru
Nového Jičína pravidelně pořádá již od roku 2013. Jeho hlavním
tématem je přehlídka minipivovarů nejen z našeho regionu, ale též ze zahraničí.
Na návštěvníky čeká přes pětadvacet minipivovarů, které se svými zkušenými sládky připravily více než sto druhů lahodného piva a pivních

speciálů. Všichni labužníci a milovníci dobrého
jídla se mohou těšit na gastronomické speciality.
Součástí je hudební vystoupení různých žánrů
a bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Mezi vystupujícími se představí Mňága a Žďorp, Michal Hrůza s kapelou, O5 & Radeček
a další. Festival je zároveň ekologický, místo klasických kelímků jsou zajištěny „NickNacky“, tedy ekologické vratné kelímky. Vstupné na akci je zdarma.
Více na www.pivobraninj.cz.
Zavítejte do Nového Jičína v sobotu 23. června a oslavte s námi Pivobraní.
Těšíme se na vás.

otevřeno

POZVÁNKA
DO LOŠTIC

7 DNÍ
v týdnu

LOŠTICE 2018
26. 5.
42. ročník Putování
za loštickým tvarůžkem

LOŠTICE 2018
22. – 24. 6.
Loštické slavnosti
hudby a tvarůžků

Pro účastníky akcí s platnou vstupenkou
VSTUPNÉ DO MUZEA ZDARMA!
30 | www.kampocesku.cz

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Masarykovo nám. 45/29
741 01 Nový Jičín
tel.: +420 556 711 888
mobil: +420 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
www.icnj.cz, www.pivobraninj.cz

Individuální prohlídky
Interaktivní prvky
Retro kino
Muzeum Olomouckých tvarůžků
Palackého 2, 789 83 Loštice, tel.: +420 583 401 217
e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz

www.tvaruzky.cz

KAM pro děti

Baťovský Zlín

Nejlepší zoologická zahrada široko daleko, unikátní architektura, která dělá ze
Zlína živou učebnici architektury, a atraktivní okolí s nabídkou horských pralesů,
orchidejových luk a středověkých hradů. Město proslavil zakladatel obuvnických
závodů Tomáš Baťa a právě jeho odkaz zde potkáte na každém kroku. Centrum
města s továrním areálem a typickými obytnými čtvrtěmi je památkovou zónou
a je součástí Evropského kulturního dědictví.
Baťovské domky

Expozice „Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra skutečnost“

foto © Archiv Zoo Zlín, archiv města Zlína

Když malí nevědí, velcí poradí…

Zlínský zámek – nabízí galerii Václava Chada, stálou interaktivní expozici Orbis Pictus Play, zámeckou kavárnu a dětský koutek.
14|15 Baťův institut – vznikl jako moderní kulturní centrum, které slučuje tři instituce – Krajskou
knihovnu Františka Bartoše, Krajskou galerii výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy.
Expozice „Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra
skutečnost“ – expozice je svým rozsahem i propracovaností ojedinělou nejen v České republice,
ale též v celé Evropě. V expozici jsou začleněna tři
velká témata: Obuv a produkce firmy Baťa, Film
a Cestovatelství. Během prohlídky si můžete také
zkusit postavit papírový baťovský domek nebo si
zahrát na studenta Baťovy školy práce.
Bartošova herna – velkým i menším dětem je určena Bartošova herna, která nese jméno významného zlínského pedagoga, etnografa, folkloristy
a dialektologa Františka Bartoše. Zajímavým doplňkem celé expozice je nářeční mapa Moravy.
Zoo a zámek Zlín-Lešná – patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v kraji. Zahrada je originálně členěna podle kontinentů: Afrika, Amerika,
Asie a Austrálie. Mezi největší lákadla patří unikátní
Zátoka rejnoků, kde si můžete rejnoky pohladit
a sami nakrmit. Horní části parku dominuje pohádkový zámek zdobený výjimečnými dřevořezbami.
Celý areál je bezbariérový a občerstvení nabízí několik restaurací.
Filmové ateliéry Zlín – město Zlín je neodmyslitelně spojeno s filmem. Zlínské ateliéry jsou známé

především animovanou tvorbou. Vznikla zde díla
světoznámého režiséra Karla Zemana a výtvarnice
Hermíny Týrlové.
Filmový uzel Zlín – zábavně-vzdělávací centrum
se zaměřením na animovanou tvorbu je novou dominantou zlínských filmových ateliérů. Ve čtyřech
patrech najdete filmovou expozici, animační dílny,
„Tvořivý chlívek“ s interaktivní výstavou O prasátku
Lojzíkovi.
Kabinet filmové historie – unikátní expozice artefaktů z historie zlínských ateliérů, kde uvidíte
autentické loutky, dekorace, rekvizity a návrhy
výtvarných řešení ke zlínským filmům a mnoho
dalšího.

1. Kolik kontinentů zahrnuje zahrada
v zoo?
a) 2
b) 4
c) 5
2. Jak se jmenuje jedna z animačních dílen?
a) Tvořivý chlívek
b) Šikovné ruce
c) Filmová dílna
3. Kolikátý ročník Zlín Film festivalu se letos
koná?
a) 48. ročník
b) 58. ročník
c) 25. ročník

?

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

Akce pro malé i velké
Dlouholetou a úspěšnou tradici má ve Zlíně Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín
Film festival. Letos se koná již 58. ročník. Během

Zoo Lešná

týdne můžete zhlédnout více než 350 snímků
z více než 50 zemí světa. Je naplánovaná řada koncertů a workshopů, výstav, společenských a sportovních aktivit. Město Zlín nabízí pestrou nabídku
aktivního sportovního vyžití, adrenalinové zábavy
a mnoho dalšího pro příjemně strávený volný čas.

Filmový uzel Zlín

Městské informační a turistické středisko
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
tel.: +420 577 630 270, 222
e-mail: is@zlin.eu
www.ic-zlin.cz
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc duben 2018

Celkem došlo 2 143 odpovědí, 2 088 z internetu a 55 dopisů,
z toho 1 150 žen a 993 mužů

Do Pardubického kraje na koně

otázka 1: b) 2x
otázka 2: b) 18. 5. 2000
soutěžilo: 404 čtenářů, 391 správně, 13 špatně
výherci: Dana Čajková, Ostrava; Iveta Farkačová, Újezd u Brna; Renata Habánová, Velká Bíteš; Miloslava Kinštová, Chomutov; Antonie Novotná, Křižany; Bohuslava Pelcová, Lubná; Anna Sedláčková,
Bobrová; Zuzana Šoupalová, Pardubice; Pavel Erlebach, Velké Hamry; Lubomír Kolman, Brno

Navštivte Hradecko!

otázka 1: a) 28. října 1926
otázka 2: c) 11
soutěžilo: 380 čtenářů, 356 správně, 24 špatně
výherci: Helena Kopecká, Hradec Králové; Lenka Kurelová, Kolín; Eva Malíková, Praha 10; Zlata
Pošustová, Trutnov; Niké Slabová, Kněževes; Světlana Velanová, Ústí nad Labem; Vojtěch Čáp, Česká
Skalice; Jan Perner, Nová Paka; Vladimír Rébl, Přerov; Radek Svoboda, Újezd u Brna

Edice ČT

otázka: Kolikátí skončili čeští hokejisté na olympiádě v Pchjongčchangu 2018?
odpověď: c) 4
soutěžilo: 366 čtenářů, 365 správně, 1 špatně
výherci: Kateřina Rylichová, Praha 9; Vláďa Bláha, Česká Lípa; Stanislav Vrána, Kroměříž

Kartografie Praha

otázka: V synagoze v Rakovníku sídlí významná středočeská galerie. Napište, ve kterém století byla
synagoga postavena, a jméno malíře, po kterém je galerie pojmenovaná.
odpověď: 18. století, Václav Rabas
soutěžilo: 294 čtenářů, 227 správně, 67 špatně
výherci: Hana Medová, Jindřichův Hradec; Kristina Měřinská, Náchod; Jan Bozděch, Klenčí pod
Čerchovem

Fotohádanka

otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: a) Zvířetice
soutěžilo: 384 čtenářů, 353 správně, 31 špatně
výherci: Marcela Burgrová, Prostějov; Kamila Dosedělová, Litomyšl; Karel Zelenka, Praha 2

Křížovka

Rozhledna Drahoušek je novou…
soutěžilo: 315 čtenářů, 312 správně, 3 špatně
výherci: Pavel Fráňa, Uherské Hradiště; František Král, Veselí nad Lužnicí; Marian Rohoška, Praha 4

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
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Poznáte místo na fotografii?
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Tajenku křížovky a odpověď na fotohádanku nám zašlete do 15. května
a) Slezské zemské muzeum v Opavě
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b) Hlavní nádraží v Plzni

c) Mahenovo divadlo v Brně

z www.kampocesku.cz/souteze nebo na adresu redakce. Dvakrát tři autoři správných
odpovědí obdrží mapu věnovanou vydavatelstvím Kartografie PRAHA.

Pojízdný kostel v Praze

Jiřský klášter

vyjíždí ze stanice Brusnice v 18:00

Záštitu nad Nocí kostelů 2018 převzali:
Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK; Daniel Ženatý, předseda ERC; Andrej Babiš, předseda vlády ČR;
Radek Vondráček, předseda PS Parlamentu ČR; Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR; Ilja Šmíd, ministr kultury ČR;
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje; Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
a další starostové pražských městských částí, měst i obcí
Partneři projektu:

Mediální partneři:

