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KAM vybírá z obsahu
Milí čtenáři,
novinka Evropské
unie – ochrana osobních
dat (GDPR) – nebývale
rozhýbala naše už tak
neklidné vody. Ale jak už
to tak bývá, dobrý úmysl
umravnit velké a nadnárodní firmy je nakonec
spíše jen trestem pro ty
malé a drobné podnikatele. Snad tedy alespoň nás, obyčejné občany, stát
ochrání před nabídkami nepotřebných výrobků
a služeb, pokud jim k tomu nedáme svůj souhlas.
Dobrou zprávou je, že jsme letos pracovali pro stát jen
142 dní, a od 23. května pracujeme už sami na sebe.
Napůl dobrou zprávou je, že po letech, kdy starší lidé
byli spíše na obtíž, naše ekonomika pochopila, že bez
nich to nejde, a lidé krátce před důchodem již snad
nebudou ohroženým druhem. Otázkou ale zůstává,
co dělají mladší ročníky?
Dobrých zpráv není nikdy dost, což v případě veverkovitých zástupců řádu hlodavců platí dvojnásob.
Sysel obecný se dočkal vlastní výstražné dopravní
značky „Pozor, sysel!“. Takže se zařadí do portrétní galerie po boku krávy, jelena, žáby či losa. Kdežto kočky,
psi a ježci zatím ještě musí zatlačit slzu zklamání. Ale
dost bylo vážných věcí. Zdalipak víte, proč vlastně
spíme? O nabrání sil to není, prý během spánku
ukládáme informace, které jsme během dne získali,
nebo mozek naopak maže hlouposti, které k životu
nepotřebujeme. Osobně si myslím, že maže ponejvíc
informace z médií o tom, kdo, s kým, co a pro koho.
Chraňme si tedy své duševní zdraví před podobnou
záplavou nesmyslů, k životu nepotřebných.
Procházky ale k životu patří. Takže když už se
vydáme na výlet, zvláště městem, měli bychom se
dívat – a nejen pod nohy, do čeho šlapeme. Chce se
to dívat s hlavou vztyčenou, výš, nad úroveň očí. Objevíme svět nebývalých detailů a krás – sgrafita, římsy,
chrliče, maskarony, plastiky, zkrátka svět nad světem
výloh a reklamy. Raději riskujme střet se střevním
produktem domácího mazlíčka či pouliční lampou,
než si nechat ujít odkaz těch, co tu byli před námi.
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KAM to vidí

KAM na výlet s LENKOU HOREJSKOVOU

Kaple pod klášterem, Svatý Jan pod Skalou

Poustevník Ivan (1125 let)

foto © Wikimedia Commons

Podle legendy žil první poustevník
v Čechách v 9. století a dostal přídomek
„kralevic korvatský“. Ivanská legenda
jej takřka vynesla do výšin sousoší
sv. Václava v Praze. Nakonec byl ale
nahrazen sv. Anežkou Českou.
Je pravda, že se jednalo nejspíš o syna křesťansko-slovanského panovníka Gostimysla, nikoli
Charvátů, ale Polabských Slovanů Obodritů a královny Alžběty. Když jeho otec padl v bitvě s Ludvíkem Němcem (844), syn Ivan (Unvan) byl vzat do
zajetí do saského korvejského kláštera. Klášter založili bratranci Karla Velikého a mniši z Corbijského
opatství (822), kde byly roku 756 uloženy ostatky
sv. Víta v bazilice Saint Denis a odkud byl šířen „svatovítský kult“. Po návratu do Čech jej Ivan šířil také
u nás. Ivan zemřel mezi lety 882–893, podle Veleslavína 25. 6. 893.
Antonín Fridrich
Sadská, tady někde stával přemyslovský hrad

V roce 1994 zakládala
Lenka jedno z prvních turistických infocenter v jižních Čechách – v Táboře.
Byla u zrodu Jihočeské
centrály cestovního ruchu, Asociace turistických
informačních center ČR
i turistické oblasti Toulava.
Od roku 1997 řídila odbor
kultury a cestovního ruchu táborské radnice, který měla ve své gesci i jako
místostarostka města v letech 2010 až 2014. Přes 20
let stála v čele organizačního týmu Táborských setkání. Dnes vede Infocentrum města Veselí nad Lužnicí, je radní A.T.I.C. ČR
pro Jihočeský kraj a zastupitelkou města Tábora.
Kam byste pozvala naše čtenáře na výlet?
Určitě do mého rodného Tábora, kde jsem vyrůstala a strávila většinu profesního života. Husité
postavili město jako pevnost. Mohutné hradební zdi
i úzké křivolaké uličky ho měly chránit proti nepřátelům, dnes dávají historickému centru nezaměnitelnou magii. Pokud sem zavítáte v polovině září na

Dopisy čtenářů
Vážená redakce, moc se nám všem líbilo květnové
číslo Kam po Česku. Každý si vybereme výlet podle svého zájmu, s dětmi je vždy veselo. Děkujeme
za krásné tipy.
S pozdravem M. Fialová, Karlovy Vary

Praktický úmysl,
leč... (880 let)

foto © Wikimedia Commons

Soběslav I. (1090? – 1140) byl praktický
muž. Věděl, že právo seniorátu je spíše
přežitkem a nástupnictví rozhoduje
moc či přízeň. Rozhodl se tedy předat
vládu nejstaršímu synovi Vladislavovi
(† po 1165).
Poté co zbavil Olomouckého údělu Lupolta Olomouckého (1137), dosadil Vladislava, jako
poselství, že chce učinit syna také svým nástupcem v Praze. Vše si nechal 22. 5. 1138 posvětit na
dvorském sněmu Konrádem III. v Bamberku. Poté
29. 6. 1138 svolal sněm české vyšší a nižší šlechty
na hrad do Sadské, kde donutil přítomné potvrdit
synovo nástupnictví. Když Soběslav zemřel (1140),
šlechta zvolila Vladislava II., který je brzy přesvědčil, že nebude jejich loutkou.
-lgs-
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Srdečně Vás zdravím a přeji všem vespolek zdravíčko, štěstíčko a pohodu. Je mi 86 roků a už ani
moc nezasílám křížovky poštou. Je to čím dál dražší a naděje na výhru žádná, když tolik luštitelů zasílá z internetu. To já bohužel neumím.
J. Korešová, Nepomuk
Požehnaný věk, paní Korešová, který Vám mohou závidět všichni ti, kterým Vy „závidíte“, že mohou soutěžit na internetu. Každá mince má dvě strany a mně
se líbí strana té vaší.
Dobrý den, vážená redakce. Po dlouhé době jsem
rád odpověděl na vaše soutěžní otázky. U otázky
„Co znamená kázat vodu a pít víno?“ odpovídám
za a). A to velice rádi hlásají někteří naši politici,
a nejen oni... To „Kam pro děti“ necháme dětem.
I když to vaše „Když malí nevědí, velcí poradí“…
Odpovědi na tyto otázky mnohdy zamotají hlavu
i těm velkým. Na str. 20 s otázkou „Kdy byla postavena krnovská synagoga?“ mi pomohla moje
záliba v židovských památkách a kniha Jiřiny

Táborská setkání, můžete
zažít výlet do středověku.
Do života husitů nahlédnete v expozici muzea v budově historické radnice, kde je
také vstup do pověstných
podzemních chodeb. A pokud si dopřejete výstup na
věž děkanského kostela,
zažijete nevšední výhled na
město i jeho malebné okolí.
Energii příjemně načerpáte
také v muzeu marcipánu
a čokolády, odkud si lze
odnést i vlastnoručně vyrobené sladké dobroty, nebo
v některé z mnoha útulných hospůdek a kaváren.
Když jsme v polovině 90. let otvírali turistické infocentrum, bylo Staré město téměř liduprázdné. Dnes
pulzuje životem, ve kterém se pohoda návštěvníků
příjemně prolíná s běžným životem obyvatel. Jsem
ráda, že jsem u takové proměny mohla být. Tábor je
má srdcovka a je třeba ho zažít.
Děkuji Vám za milé pozvání do Tábora a přeji
jen vše dobré v časech příštích.
Luděk Sládek

Chrastilové a Ivana Prokopa – Devět židovských
cest. Krnovská synagoga byla postavena r. 1871.
Kdy byl Cvilín zařazen mezi památky? Nevím…
Přestože hádání nemám rád a nedělám to nikdy…
asi 2015? Myslet znamená nic nevědět.
V. Záhora, Praha
Děkuji Vám za příspěvek, pane Záhoro, rád souhlasím a jen bych doplnil, že také platí: „Myslím, tedy
jsem.“
Vážení, nebyli jste sami, kdo zpochybňuje velkomoravské panovníky (článek „Hledá se praotec
Slovák“). Archeolog Luděk Galuška a antropolog
Emanuel Vlček docházejí k závěru, že Bořivoj je
potomek Svatopluka. Je známo, že Přemyslovce
stvořil Kosmas jako hezkou pohádku.
B. Čáslavský, Strakonice
Stejně tak jiný kronikář díky špatnému překladu stvořil naše bájná knížata – Kroka, Kazi, Tetu, Přemysla,
Nezamysla, Mnatu, Vojena, Vnislava, Křesomysla,
Neklana, Hostivíta. Volný překlad by zněl asi takto:
„Zastav svůj krok, cizinče (Němče, Theute), a raději
přemýšlej; nezamýšlíme (na tebe) ani vojny, ani zla,
kříži my se neklaníme, hosty vítáme…“
Luděk Sládek, šéfredaktor

Napilno od dětství (655 let)

Je to stará pravda. Upadnete-li v nelibost u nadřízených, nebo dokonce
u vrchnosti, často to pro vás dobře neskončí. Nejinak dopadl i kníže Soběslav II.

Krátce poté, co Anna Svídnická porodila
Karlu IV. dědice trůnu Václava VI.
(*26. 2. 1361), umírá 11. 7. 1362.
O deset měsíců později se koná
v Krakově 21. 5. 1363 velkolepá svatba
47letého Karla a jeho čtvrté manželky,
16leté Alžběty Pomořanské.

Křižák – Fridrich I. Barbarossa, středověká iluminace

Se Soběslavem (vládl v letech 1173–1178) se
začal kymácet trůn již roku 1176, kdy se pustil společně s Konrádem II. Otou do riskantní vojenské akce

v Rakousích. Pleněním
kostelů ale velmi rozladil císaře Fridricha
Barbarossu a přiměl
papeže k uvalení klatby. V červnu 1178 je
Přemyslovský znak
Soběslav po vpádu rakouského vévody Leopolda V. Babenberského na
Moravu donucen k ústupu do Čech a ještě téhož
měsíce zbaven císařem vlády. Za jeho nástupce
je určen bratranec Bedřich (Fridrich), kterému ten
samý císař před pěti lety knížecí stolec odňal. Císař využil sporů mezi Přemyslovci, zároveň si tímto
opatřením vylepšil obraz u papeže, což Bedřich
štědře podpořil tučným všimným pro Svatý stolec.
Bedřich využil oslabení Soběslavovy „sedlácké“ armády v čase žní, obsadil Prahu a Hrad a vydal se na
cestu za císařem. Se Soběslavem byl už prakticky
amen, přesto se nevzdal a na přelomu roku připravil
překvapení u Loděnice, kde rozprášil Bedřichovu
družinu, a poté táhl na Prahu. Poslední Soběslavovo
vzepětí skončilo v Praze „Na Bojišti“, kdy Bedřich ve
spojení s Konrádem Otou v únoru 1179 Soběslava
donutil k útěku do exilu, kde o rok později umírá.
-babok-

Měsíc
poté
(15. 6. 1363) arcibiskup Arnošt z Pardubic korunuje Václava IV. na českého
krále a o tři dny
později 18. 6. českou královnou také
Alžbětu. Těmito třemi dny zajistil Karel
synovi nástupnické
Staroměstská mostecká věž
právo a vyloučil nároky na trůn ze strany potomků královny Alžběty.
Václav měl vůbec od útlého dětství napilno. Již několik měsíců po narození mu Karel dojednal sňatek
s dcerou Fridricha V. Alžbětou. Když se objevila „lepší“ nevěsta, princ Václav si měl vzít Alžbětu, neteř
uherského krále. Nakonec se Václav v necelých desíti
letech oženil s Johannou Bavorskou (29. 9. 1370).
Josef Grof

Evropský sen Jiřího z Poděbrad (555 let)

Zikmundův dědic (580 let)

Evropa bez válek, vzájemně prospěšná spolupráce národních států, společný
postup vůči Turkům a oddělení světské moci od církevní. Tak nějak mohla vypadat
v 15. století předchůdkyně charty Evropské unie.

Prvorozený syn a druhé dítě
Albrechta IV. Rakouského a Johany
Žofie Bavorské Albrecht II. Habsburský
(10. 8. 1397 – 27. 10. 1439) to neměl
jednoduché. Jak si pamatovat někoho,
kdo byl rakouský vévoda – Albrecht V.,
český a uherský král – Albrecht I. a král
římský – Albrecht II.

Král Jiří nebyl pouhý snílek.
Této vizi věnoval v 60. letech
15. století velké úsilí na mezinárodním a diplomatickém poli.
Praha se díky králi samotnému
a jeho „ministru zahraničí“ Antoniovi Marinimu stala informačním
centrem evropské politiky, kde se
sbíhaly rozmanité diplomatické
nitky a souvislosti. První doložitelný dokument o projektu unie
nebo ligy národů pochází z června 1463, kdy byl text zapsán do
registru polské královské kanceláře. Text v první části shrnuje důvody a obecné teze. Druhá část ve
23 článcích vysvětluje podrobně
rysy a organizační záležitosti včetně navrhovaných hlavních orgánů v podobě stálého
kongresu se zákonodárnou pravomocí a mezinárodního soudního dvora. Zpětně dnes víme, že tyto
plány předběhly svou dobu o míle a měly malou
šanci na úspěch. Hmatatelným úspěchem v celé
snaze bylo mimo jiné uzavření smlouvy o přátelství

Jiří z Poděbrad, z cyklu Slovanská epopej, Alfons Mucha 1923

a spojenectví mezi českým a francouzským králem
dne 18. července 1464 ve francouzském městě
Dieppe.
Navzdory odporu bylo semínko spolupracující
Evropy králem vizionářem přesto zasazeno a po 500
letech začalo klíčit…
–liban-

Po smrti otce
se jeho poručníkem
stává Zikmund Lucemburský, který jej
později označil za
svého dědice. Snad
proto se spolu s Oldřichem z RožmJezdecká pečeť Albrechta II.
berka účastnil první křížové výpravy proti husitům, kdy neúspěšně
obléhali Tábor (1420). O dva roky později si vzal
Zikmundovu jedinou dceru Alžbětu a získal v léno
Moravu (1423). Po smrti Zikmunda (1437) se svých
panovnických práv domáhal jen obtížně. Nakonec
získal korunu německou i uherskou, korunován
byl 1. 1. 1438, a i českou, kterou byl korunován na
Pražském hradě 29. června 1438 olomouckým biskupem Pavlem z Miličína a Talmberka.
Alois Rula

foto © Wikimedia Commons

Trampoty Soběslava II. (840 let)

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons
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Historia magistra vitae Budiž světlo v ulicích… (225 let)

6. 6. 1458 (560 let)
Český král Jiří z Poděbrad se
s vojskem vydal na Moravu, kde
se mu poddala města Olomouc,
Brno, Hradiště, Znojmo, Uničov
a někteří páni Markrabství
moravského. S jiným vojskem
vyslal Zdeňka ze Šternberka,
pražského purkrabího, do
Lužice, aby se mu oddalo i toto
markrabství.
6. 6. 1773 (245 let)
Hudební skladatel a kytarista Václav Tomáš Matějka se
narodil 6. 6. 1773 v Chocni.
Vystudoval práva v Praze. Byl ředitelem kůru v kostele sv. Josefa
ve Vídni. Byl uznáván jako
vynikající kytarista a dodnes se
dochovalo jeho 33 skladeb.
7. 6. 1413 (605 let)
Byla vyhlášena zápověď papeže Jana XXIII., jež nařizovala, aby žádný kněz v Praze
nesloužil mše a nepochovával
mrtvé, dokud bude Mistr Jan
Hus v Praze. Tento interdikt měl
za následek, že Hus opustil betlémskou kazatelnu a odebral se
na Kozí Hrádek, kde pak vznikla
jeho Postilla.
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Úplně první veřejné osvětlení v Praze však bylo zaznamenáno již ve 14. století. Tím byl oheň,
který plál v železných pánvích na
Staroměstském náměstí. Do té
doby sloužily k osvětlení ulic jen
louče či ohniště. Za vlády císaře
Rudolfa II. byly díky jeho nařízení
osvětleny nárožní domy pomocí
kovových košů, upevněných na
jejich průčelích, ve kterých hořely ohně. Olejové lucerny, které
osvětlily část Královské cesty, lze
tedy považovat za první stálé veřejné osvětlení v Praze. Celkem
bylo rozmístěno 121 sloupů,
které se zažínaly při setmění a při
rozednění zhasínaly. V lampách
se používal lněný olej a koncem

Plynový kandelábr, Loretánská ulice, Hradčany

18. století se jejich počet rozrostl
až na 600. V roce 1824 se začaly
vyrábět argandické olejové lampy s větší svítivostí. Roku 1844
byla v Praze zahájena éra plynových lamp, které byly postupně
instalovány v dalších čtvrtích –
v Karlíně, na Žižkově (kde si město postavilo vlastní plynárnu), na
Starém a Novém Městě, na Malé
Straně a na Hradčanech. Celkem
bylo vztyčeno 2 652 plynových
lamp. První pokus osvětlit město
elektrickou energií se uskutečnil
28. 2. 1883 na Staroměstském
náměstí a neprovedl ho nikdo
jiný než František Křižík pomocí
svých obloukových lamp.
-aba-

foto © Wikimedia Commons

5. 6. 1878 (140 let)
Spisovatel a zeměpisec
Stanislav Nikolau se narodil
5. 6. 1878 v Humpolci. Studoval
na pražské univerzitě a učil na
středních školách. Napsal řadu
učebnic zeměpisu. Od roku
1909 redigoval knižnici Země
a lidé, korigoval školní mapy
a přispíval do novin, např. do
Národní politiky.

První stálé osvětlení ulic v hlavním městě bylo uvedeno do provozu 28. 6. 1793. Olejové lampy
byly instalovány na trase Hradčanské náměstí, Nerudova, Karlův most, Karlova, Celetná a Prašná
brána.

Oznamuji, že jsem učinil vynález (225 let)
Dnes se k jeho odkazu vedle Čechů hrdě hlásí také Rakušané či Slovinci. Avšak za svého života se
přední průkopník nového pohonu lodí Josef Ressel nedočkal většího využití svého vynálezu a ani
mu nebylo přiznáno prvenství. Až osm let po jeho smrti se mu dostalo satisfakce od Akademie
věd ve Washingtonu.

Vynálezce lodního šroubu Josef Ressel

Vynálezce a autor mnoha odborných pojednání Josef Ressel se narodil do česko-německého manželství

29. června 1793 ve východočeské
Chrudimi. Zprvu zde navštěvoval
českou školu, ze které přešel na gymnázium v Linci. Následně byl přijat na
dělostřeleckou školu v Českých Budějovicích, kterou nedokončil kvůli chatrné fyzické způsobilosti. Přestože se
chtěl dále věnovat studiu medicíny,
musel pro nedostatek financí dovršit
svá studia na lesnické akademii v Mariabrunnu. Od roku 1817 pracoval jako
lesník na území dnešního Chorvatska
a Slovinska, kde se zasloužil o zalesnění krasové oblasti. Později se jako
lesní intendant námořnictva v Terstu
zabýval pěstováním kvalitních stromů
pro dřevo na stavbu lodí a také vynalézáním lodního šroubu, roubového lisu

Lodní šrouby RMS Olympic, sesterské lodi Titanic

pro výrobu vína a oleje, kuličkového
ložiska bez mazání či buzoly.
Josef Ressel zemřel 9. října 1857
v Lublani na malárii, jíž se nakazil během své inspekční cesty.
TreBl

1653

1898

1898

(365 let)
Ferdinand IV.
Habsburský
18. 6. 1653
v Řezně
korunován
na uherského
a českého krále

(120 let)
Josef Chaloupka
* 4. 6. 1898
† 24. 1. 1930
český básník
a novinář

(120 let)
Jan Kříženecký
19. 6. 1898
poprvé promítl
filmy v Pavilonu
českého
kinematografu

foto © Wikimedia Commons

3. 6. 1468 (550 let)
K Turnovu dorazili křižáci
a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich
Michalec z Michalovic. Druhý
den zaútočili na české ležení,
ale byli odraženi s bolestnou
a velkou ztrátou. Nicméně
se jim podařilo vypálit nejen
Turnov, ale i všechny vesnice
v okolí.

foto © Wikimedia Commons
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Dějepisec, otec národa (220 let)

Historia magistra vitae

Největší český historik, politik, spisovatel a zakladatel českého dějepisectví František Palacký se
narodil se 14. června 1798 v Hodslavicích na Moravě do početné protestanské rodiny. Mimořádně
talentovaný a nadaný chlapec se nejprve vzdělával se svými bratry u otce, který byl učitelem
v místní škole.

8. 6. 1588 (430 let)
Na den sv. Medarda postihla
Prahu i jiné části Čech povodeň
na řece Vltavě. Vznikly velké
škody na lesních porostech, polích, loukách a zahradách. Kvůli
náhlému protržení hrází dvou
rybníků byly pobořeny i domy
a utonulo několik lidí.

časopisů. Roku 1829 byl
jmenován
historiografem
Království českého a pověřen
zpracováním českých dějin.
Tak vznikly „Dějiny národa
českého v Čechách a na Moravě“, původně však psané
německy. Dílo mapuje českou historii od pravěku do
nástupu Habsburků na český
trůn. Za svého života dosáhl
mnoha mezinárodních uznání. Otec národa a největší
z Moravanů odešel za svými
předky 26. května 1876. Jeho
pohřeb se stal celonárodní
manifestací.
Alice Braborcová

Ve studiích pokračoval
na evangelických školách
v Trenčíně a Bratislavě. Ovládal deset cizích jazyků včetně staroslověnštiny. V mládí
se pokoušel o poezii, estetiku
a překládal. Stal se nadšeným
vlastencem, vůdčí osobností
národního obrození. Působil
jako vychovatel ve šlechtických rodinách, studoval historii šlechtických rodů. V roce
1823 přesídlil do Prahy, kde
se zapojil do vědeckého
a kulturního života. Inicioval
založení vlasteneckých spolků, mj. Matice české, a zasadil se o vydávání osvětových

Vyhlášený miniaturista (200 let)
Malíř a fotograf Jan Adolf Brandejs (Brandeis) se narodil 9. 6. 1818 v Týništi nad Orlicí. Byl jedním
z nejvýznamnějších tvůrců akvarelových miniaturních portrétů v Čechách. Podobizny zákazníků
z řad šlechty byly jeho specialitou.
Josef Mukařovský: Jan Brandejs, 1873

foto © Wikimedia Commons

Jan Adolf Brandejs, Portrét Františka Václava
Pštrosse, před 1872

Vyučený malíř porcelánu se
dále vzdělával na Akademii výtvarných umění v Praze a poté zamířil do

zahraničí. Studoval v Mnichově a Paříži, kde kopíroval
díla slavných mistrů, která
roku 1854 vystavil pro
dobročinný prospěch
v Jednotě výtvarných
umělců. Jeho tvorbu
ovlivnil zejména vídeňský portrétista Alexander Clarot, který byl velmi
žádaným malířem rakouské
aristokracie. Po návratu do Prahy se živil jako akvarelový portrétista.
Mezi jeho zákazníky patřili Thun-Hohensteinové, Aehrentalové, Chotkové,
Clam-Gallasové, Schwarzenbergové
a další významné osobnosti té doby.
V roce 1861 si za podpory knížete Rudolfa Thurn-Taxise otevřel fotoateliér

v ulici V Jámě a po určitých
zkušenostech s daugerotypií (první prakticky užívaný celkový fotografický
proces) začal kombinovat portrétní fotografii
a malbu. Zaujal nápaditou a čistou kompozicí
a v časopise Lumír byl
nazván „nejpřednějším podobiznářem“. Své fotografie
také koloroval pastelovými barvami. Brandejsova žánrová tvorba byla
ovlivněna francouzským školením.
K jeho nejstarším akvarelovým podobiznám ze studijních let patří „Podobizna dámy“ z roku 1840. Jan Adolf
Brandejs zemřel 13. 11. 1872 v Praze.
-aba-

1903

1913

1923

(115 let)
Antonín Devátý
* 12. 6. 1903
† 25. 5. 1984
český hudební
skladatel, tatínek
herečky Ivanky
Deváté

(105 let)
Jan Kubiš
* 24. 6. 1913
† 18. 6. 1942
člen odboje,
jeden
z atentátníků
na Reinharda
Heydricha

(95 let)
Jan Veselý
* 17. 6. 1923
† 10. 2. 2003
cyklistický
závodník, vítěz
Závodu míru
v r. 1949

8. 6. 1893 (125 let)
Česká spisovatelka, básnířka
a novinářka Marie Pujmanová
se narodila 8. 6. 1893 v Praze
(zemřela tamtéž 19. 5. 1958).
Myšlenkově byla ovlivněna
svými cestami do Sovětského
svazu, přispívala do Rudého
práva a v 50. letech byla jednou
z hlavních propagátorek tehdejšího režimu.
9. 6. 1618 (400 let)
Z vůle nekatolických českých
stavů došlo 1. 6. 1618 k vypovězení jezuitů z Království
českého (písemný rozkaz byl
datován až 9. 6.). Nazpět se
vrátili již roku 1620, po bitvě
na Bílé hoře. První jezuité přišli
do Prahy z Vídně v dubnu 1556
pod vedením P. Canisia v počtu
12 bratří.
11. 6. 1413 (605 let)
Papež Jan XXIII. (vlastním jménem Baldassare Cossa) zaslal
českému králi Václavovi IV. list,
v němž ho napomíná a žádá,
aby nepodporoval učení
Viklefovo, zavržené a odsouzené církví římskou jakožto
kacířské učení, ale naopak
aby přispěl k jeho vyplenění
v Českém království.
11. 6. 1888 (130 let)
Klub českých turistů byl
založen v Praze 11. 6. 1888. V letech 1918–1938 existoval pod
názvem Klub československých
turistů, v letech 1948–1990 byl
zakázán a sloučen se sjednocenou tělovýchovou. Svou
činnost obnovil v roce 1990.
Prvním předsedou byl zvolen
Vojtěch Náprstek.
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Historia magistra vitae Tvůrce národního pomníku (170 let)

17. 6. 1448 (570 let)
V pondělí po sv. Vítu zcela vyhořelo město Jaroměř. Požár
vznikl v jednom z gruntů. Po
husitských válkách zažilo město
Jaroměř hospodářský rozkvět,
ukončený třicetiletou válkou.
Další rozvoj přišel počátkem
18. století v souvislosti s výstavbou Šporkova lázeňského
komplexu v Kuksu.
17. 6. 1863 (155 let)
Básnířka a spisovatelka
Růžena Jesenská se narodila 17. 6. v Praze (zemřela
tamtéž 14. 7. 1940). Povoláním
učitelka používala pseudonym Eva z Hluboké či Martin
Věžník. Vedle E. Krásnohorské
a M. Čacké patří k předním českým spisovatelkám. Její neteř
Milena byla přítelkyní F. Kafky.
18. 6. 1848 (170 let)
Pražské červnové povstání
bylo spontánní nepřipravenou
vzpourou. Bylo ukončeno 18. 6.
vyhlášením stavu obležení
(stanné právo) a strůjci nepokojů začali být zatýkáni. Tento
stav byl odvolán 20. 7. a situace
se v českých zemích uklidnila.
Revoluce pak probíhala především ve Vídni.
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chudý malíř pokojů a syna chtěl
mít ševcem. Syn si ale raději zajistil práci v dílně známého sochaře Václava Levého. Po jeho
smrti v roce 1870 se Myslbek
osamostatnil. Studoval malířství
na AVU, protože sochařské oddělení tehdy ještě neexistovalo.
V roce 1873 se oženil a společně
s manželkou Karolinou měl osm
dětí, většina se ale nedožila dospělosti. Pro obživu rodiny musel hodně pracovat, často i na
několika zakázkách současně.
V roce 1878 odjel do Paříže, kde
Josef Václav Myslbek v roce 1883 na kresbě J. Vilímka
studoval francouzské sochařství. V roce 1885 se stává profesorem
na Uměleckoprůmyslové škole
Josef Václav Myslbek se naroa roku 1896 přechází na AVU.
dil 20. června 1848 v Praze. Otec byl

Myslbek nacházel inspiraci především ve vlastenecké literatuře, která
oslavovala české tradice a kulturu.
Jeho jméno je neodmyslitelně spjato
s tzv. generací českého Národního divadla, pro které vytvořil dvě sochy –
Zpěvohru a Činohru. Je také autorem
sochařských portrétů mnoha významných osobností, např. Františka Palackého. Od roku 1887 ale pracoval na
svém nejproslulejším díle – pomníku
svatého Václava. Myslbek pro pomník
vytvořil stovky nákresů, studií a modelů. Nakonec byl tento monument
české státnosti dokončen až rok po
sochařově smrti.
J. V. Myslbek zemřel 2. června 1922
v Praze a byl pohřben na vyšehradském Slavíně.
Drahomíra Samková

foto © Wikimedia Commons, autor: Jan Vilímek

15. 6. 1483 (535 let)
V červnu zasáhla Čechy a nejvíce Prahu morová epidemie,
kdy denně umíraly i desítky lidí.
Král Vladislav Jagellonský ujel
před morem z Prahy do Třebíče,
kde se jako mladý člověk oddával dvorským kratochvílím.
Morové rány stíhaly české země
od 14. až do poloviny 18. století.

Každý zná náš nejslavnější pomník, jezdeckou sochu sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.
Ale známe také jeho tvůrce? Přitom to byl jeden z nejvýznamnějších českých sochařů přelomu
19. a 20. století. Zakladatel novodobého českého sochařství.

Báječný muž s klikou (160 let)
Připomeňme si výročí narození muže, který se nesmazatelně zapsal do dějin české
kinematografie. Mohl se stát zapomenutým estrádním umělcem, ale naštěstí se stal jedním
z báječných mužů s klikou.
Viktor Ponrepo se narodil
6. června 1858 v Praze jako Dismas
Šlambor. Vyučil se pozlacovačem,
ale již od dětství byl fascinován světem kouzel a magie. Nakonec opustil dráhu pozlacovače a začal se věnovat trikům a kouzelnictví. Zvrat
v Ponrepově životě nastal na Jubilejní výstavě 1891 v Praze, kde ho
nadchl vystavený Edisonův fonograf a v dřevěné boudě Kříženeckého promítání prvních filmových záběrů. Pořídil si svůj vlastní fonograf
a používal ho při představeních.
Později zakoupil i promítací přístroj
a v té době si také zvolil umělecký
pseudonym Viktor Ponrepo. V roce
1901 získal povolení k provozu kina
a v září 1907 založil první stálé kino

Viktor Ponrepo, vlastním jménem Dismas Šlambor

v domě U Modré štiky v Karlově ulici v Praze. Ponrepo „kinařením“ doslova žil, diváky osobně vítal, filmy
vtipně uváděl i komentoval. Sám
natočil i úvodní znělku, ve které se
v cylindru ukláněl všem v sále. Za
války ale přišla krize a zájem diváků
ochládal. Ponrepo si proto založil
obchod a půjčovnu filmů, ale moc
se mu nedařilo. Po válce se zájem
o film začal vracet, ale ve 20. letech
nastala další krize, a tak Ponrepo
zažádal v roce 1924 o obnovení své
kouzelnické licence. Viktor Ponrepo
umírá, jako mnoho jiných průkopníků, na hranici chudoby, 4. prosince 1926 a je pohřben na Vinohradském hřbitově.
Marcela Kohoutová

1923

1928

1928

(95 let)
Jiří Lír
* 19. 6. 1923
† 20. 8. 1995
český filmový
herec a naivní
malíř

(90 let)
Radoslav Jiří
Kinský
* 14. 6. 1928
† 12. 10. 2008
český šlechtic,
zakladatel
reprodukční
imunologie

(90 let)
Štefánikova
hvězdárna
24. 6. 1928
slavnostně
otevřena na
Petříně v Praze

foto © Wikimedia Commons

12. 6. 1848 (170 let)
V Praze vypukly tzv. svatodušní bouře. Po mši u sochy
sv. Václava se dav vydal ke králodvorským kasárnám, z nichž
vyšli ozbrojení vojáci a vyvolali
první srážky. Zazněla výzva ke
stavění barikád a při pouličních
bojích přišla o život kněžna Windischgrätzová, stojící
u okna paláce.

KAM to vidí

Šiřitel humoru moudrého (80 let)

Historia magistra vitae

Český ilustrátor, režisér a scenárista Vladimír Jiránek (6. 6. 1938 – 6. 11. 2012) je dodnes
nezaměnitelný svým „rukopisem jednoduché linky“. Byl ale také karikaturistou, který dokázal
v 80. letech minulého století na stránkách Dikobrazu vyvolat závislost po moudrém humoru.

25. 6. 1608 (410 let)
Byl sjednán Libeňský mír mezi
císařem Rudolfem II. a jeho bratrem, arcivévodou Matyášem,
čímž byla zachráněna jeho
vláda v českých zemích. Ovšem
Uhry, Morava a obojí Rakousy
byly postoupeny Matyášovi,
jenž byl uznán za příštího krále
českého a Rudolfova nástupce.

Pat a Mat jako maskoti

listině tehdejších mocipánů a nějaký čas nesměl publikovat. V polovině 70. let se prosadil zprvu jako
scenárista a režisér krátkých filmů,
často oceňovaných. Ilustroval řadu
knih a své kresby mohl vystavovat
od roku 1976. V 80. letech se ale
vrátil zpět ke kresbě a ilustraci a po
roce 1990 se věnoval především
politické karikatuře. Z bezpočtu
ocenění, která za svůj život získal,
si dovolím zmínit alespoň to z roku
1998. Získal Cenu Karla Poláčka
v kategorii „Humor moudrých“. Nic
naplat, nesmazatelně se zapsal do
povědomí řady generací večerníčky
„Pat a Mat“ (1976) nebo „Bob a Bobek – králíci z klobouku“ (1978).
Lucie Sládková

Bob
B b a Bobek
B b k na obálce
bál knihy
k ih z Edice
Edi ČT

Předzvěst konce pražského jara (50 let)

foto © Wikimedia Commons

Cvičení armád Varšavské smlouvy ŠUMAVA na našem území v červnu 1968 podniklo až 24 000
vojáků, 79 tanků a 87 vrtulníků či letadel. Když poslední sovětské jednotky opouštěly ČSSR
3. srpna 1968, nikdo ještě netušil, že „návrat spojeneckých vojsk“ 21. 8. 1968 nebude již cvičením,
ale okupací.
Procesy ve společnosti v průběhu
tzv. pražského jara sledovalo společenství socialistického bloku, především Sovětský svaz, s velkými obavami. Když se počátkem května sešly
v Moskvě politické špičky, Brežněv
nabídl našemu vedení „pomoc“, když
pod tlakem neochotně připustilo vážnost situace i ztrátu kontroly nad jejím
vývojem. Výsledkem bylo konání spojeneckého cvičení na našem území. Od
poloviny května byly přípravy cvičení
ŠUMAVA v plném proudu a termín konání byl stanoven na 20.–30. června
1968. Velení cvičení bylo umístěno do
vojenských objektů posádky v Milovicích. Cílem cvičení bylo odražení možné agrese ze strany NATO a následný

Prezident Svoboda a ministr obrany Dzúr na inspekci v Bratislavě 1969

protiútok. Dnes již víme, že cíle byly
zcela jiné. Již během cvičení dávali
sovětští architekti pozdější okupace

Československa našim vojákům jasně
najevo, že se situací u nás přinejmenším nesouhlasí.
-red-

1933

1958

1968

(85 let)
František Vicena
* 24. 6. 1933
† 15. 10. 1984
český herec
a divadelní
pedagog

(60 let)
Vladimír Dlouhý
* 10. 6. 1958
† 20. 6. 2010
český herec
a držitel dvou
Českých lvů

(50 let)
27. 6. 1968
vyšel manifest
Dva tisíce slov

27. 6. 1828 (190 let)
Český spisovatel a překladatel
Pavel Josef Šulc se narodil
27. 6. 1828 v Knovízi u Slaného.
Studoval v Praze, byl středoškolským profesorem v Liberci,
později redaktorem a vydavatelem různých periodik. Zemřel
v Praze 12. října 1892. Podle
Daniela Defoea napsal román
Robinson.
29. 6. 1438 (580 let)
Albrecht II. Habsburský byl
roku 1438 korunován za českého krále jako Albrecht I.
Korunu převzal v Praze z rukou
olomouckého biskupa Pavla
z Miličína a Talmberka. Již
28. září 1421 se v Praze oženil
s českou a uherskou princeznou
Alžbětou Lucemburskou, dcerou císaře Zikmunda.
29. 6. 1883 (135 let)
Typograf, knižní grafik, ilustrátor
a malíř Rudolf Růžička se narodil 29. 6. 1883 v Kouřimi (zemřel
v roce 1978 v New Yorku). Od
svých 10 let žil v USA. Mimo jiné
vytvořil i písmo Fairfield (1940),
jež je specifické třemi odlišnými
italikami. Jeho dílo je zastoupeno především v zahraničních
sbírkách.
30. 6. 1868 (150 let)
Český orientalista a cestovatel profesor Alois Musil se
narodil 30. 6. 1868 v Rychtářově
u Vyškova. Vystudoval bohosloví v Olomouci, studoval
i v Jeruzalémě a Bejrútu. Díky
svému nadání ovládal 35 arabských nářečí. Významně se zasloužil o založení Orientálního
ústavu v roce 1922.

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

foto © Wikimedia Commons; Edice České televize

Jeden z prvních absolventů přeloučského gymnázia žil od roku 1956
opět v Praze, kde se narodil a kde
v roce 1962 absolvoval na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy žurnalistiku. Poté se věnoval kreslení portrétů. Po okupaci 1968 skončil na černé
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vyhlášeno vyhlásil

1954

OSN

2012

OSN

dětí se u nás slaví od roku 1950)
Světový den rodičů

2. Mezinárodní den čistého ovzduší
Mezinárodní den prostitutek

1975

3. Evropský den jízdních kol

1998

Attac

4. Mezinárodní den dětí, které

1982

OSN

se staly obětí agrese

5. Světový den životního prostředí

1972

OSN (UNEP)

8. Světový den oceánů

1992

OSA

Světový den boje proti
nádorům mozku

2000

German
Brain Tumor
Association

9. Mezinárodní den archivů

2007

Mezinárodní rada
archivů OSN, ILO

12. Světový den proti dětské práci

2002

OSN, ILO

14. Světový den dárců krve

2003

WHO

15. Světový den proti násilí na seniorech 2006

WHO

Světový den větru

16. Den afrického dítěte

1991

Organizace
Africké jednoty

17. Mezinárodní den proti

1995

OSN

1996

Lyndon Baines
Johnson

18. Autistický den hrdosti

2005

Organizace
Africké jednoty

20. Světový den uprchlíků

2001

OSN

rozšiřování pouští a sucha
Den otců

21. Evropský den hudby

1982

Jack Lang

Mezinárodní den skateboardingu

2008

Mezinárodní
skateboardová
asociace

Mezinárodní den trpaslíků

2002

Fronta za
osvobození
zahradních
trpaslíků

Mezinárodní den jógy

2014

OSN

22. Mezinárodní den bez kalhotek

2012

23. Mezinárodní den vdov

2011

Světový den házené

OSN
Mezinárodní
federace házené

1948

Mezinárodní
olympijský výbor

25. Den námořníků

2010

IMO

26. Mezinárodní den proti drogám

1987

OSN

Mezinárodní den podpory
obětem násilí

27. Světový den rybářství

OSN
2001

Den památky obětí
komunistického režimu

ČR

30. Den ozbrojených sil České republiky 2002
Světový den asteroidů

OSN

2015
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Václav Havel

Jak již bylo řečeno, anketa je prestižní, a tak by
to mělo i zůstat. Děkuji každému z vás za váš hlas.
Věřím, že právě vy vyhrajete hlavní cenu – celkem
14 cen ze 14 krajů ČR, věnovaných do ankety krajskými zástupci rady A.T.I.C. ČR. Další ceny do ankety věnovalo Vydavatelství KAM po Česku a partneři
ankety.
Luděk Sládek
www.aticcr.cz
www.kampocesku.cz

Opatření jsou nutná:
 s ohledem na směrnici EU 95/46/ES a zákon

AVATELST
YD

w.
ka

m p oces

k

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

Další nezapomenutelný zážitek Vám zajistí:
NEVIDITELNÁ

Mezinárodní den triček

Mezinárodní olympijský den


anketa o ceny
 hlasování probíhá na
www.kampocesku.cz/anketa
 pro 422 TIC od 21. 6. do 31. 8. 2018
 hlasovat může osoba starší 15 let
 hlasovat lze pro jedno TIC v jednom kraji
(celkem až 14x)
 před odesláním svého hlasu potvrdíte:
– že jste se seznámili s pravidly ankety
– že souhlasíte se zpracováním své e-mailové
adresy
 vyplníte svou e-mailovou adresu
 odešlete svůj hlas

VÍ

GWEC, EWEA



č. 101/2000 Sb., platný v ČR od 25. 5. 2018, tzv.
General Data Protection Regulation (GDPR)
s ohledem na regulérnost ankety, aby se někteří „vykukové“, ve snaze zvýhodnit některé
TIC, neuchýlili k podvodu
u poskytnutí své e-mailové adresy – PRO VYROZUMĚNÍ O VÝHŘE

ww

2009

Certifikaci TIC nazvanou „Jednotná klasifikace turistických informačních center (JK TIC) provádí A.T.I.C. ČR ve spolupráci s agenturou Czech
Tourism. A pouze držitelé této certifikace se mohou ucházet o vaši přízeň v anketě.

cz

1 Světový den dětí (Mezinárodní den

Vyhlašovatelem dalšího ročníku prestižní ankety „Informační centrum roku“
je tradičně Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) ve spolupráci
s redakcí KAM po Česku. Symbolicky připadá její zahájení na den letního
slunovratu, kdy Slunce vstoupí do obratníku Raka a turistická informační centra
(TIC) do hlavní turistické sezony.

u.

ČERVEN 2018
název

ANKETA – Oblíbené infocentrum

V

Mezinárodní dny,
svátky a roky

NEVIDITELNÁ

VEČEŘE MASÁŽ
NEVIDITELNÁ

NEVIDITELNÝ

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

09 | 06 | 2018
od 19:00

PARTNEŘI:

POŘADATELÉ:

www.prazskamuzejninoc.cz | vstup a doprava ZDARMA
Prague Museum Night | admission and transport FREE

Jste ošlehaní životem? Víte, co je místopis? Máte obchodního ducha? Věříte si?
Rádi poznáváte, čtete a píšete? Znalost
angličtiny vás omezuje? Zato rádi cestujete a poznáváte nová místa? Potom
jste náš člověk.
Redakce KAM po Česku hledá regionálního redaktora/obchodního zástupce, ženu či muže, kteří
budou přinášet skvělé tipy na výlety našim čtenářům. Titul není podmínkou, ale slušné jednání ano.
Věk nerozhoduje, ale spolehlivost ano. Slušné zázemí i pochopení pro životní nesnáze je pro KAM
samozřejmostí. O více informací si nám napište:
redakce@kampocesku.cz.
www.kampocesku.cz

foto © pixabay

Do muzea
v noci?

KAM hledá kolegu

Vydejte se na pražské radnice
s nejvýhodnější vstupenkou!
Kupte si Town Hall Pass a navštivte
Novoměstskou a Staroměstskou
radnici. Podívejte se do jejich interiérů
a užijte si krásné výhledy z radničních
věží, na Staroměstskou radnici můžete
dokonce dvakrát! Rozložte si návštěvu
do tří dnů a vyhněte se frontám, Town
Hall Pass vám zaručí přednostní
odbavení.
prague.eu/staromestskaradnice
nrpraha.cz
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Pratuři – Přírodní rezervace Milovice

Když malí nevědí, velcí poradí…

Park Mirakulum

Střední Čechy
(ne)jen pro děti
Chcete rodině naplánovat příjemný výlet plný zážitků, na který budete všichni
dlouho vzpomínat? Středočeský kraj nabízí spoustu možností – zábavní parky,
výlety za zvířaty, procházky historií i za poznáním.
10 hektarů zábavy pro celou rodinu, řadu
atrakcí a nápaditých herních prvků najdete v Parku Mirakulum v Milovicích. Hned v jeho sousedství si na své přijdou fanoušci vojenské techniky
v Tankodromu Milovice, kde si mohou vyzkoušet,
jaké to je ocitnout se v nitru bezmála 40tunového
tanku. Labyrintárium čítající jedenáct zahradních
labyrintů a bludišť na jednom místě najdete v zeleni historického anglického parku zámku Loučeň.
Moderní interaktivní expozice Vodního domu
v Hulicích vás seznámí s příběhem vody i životním
prostředím vodních rostlin a živočichů. Život včelstva pak představuje hravým způsobem nedaleký
Včelí svět, kde se třeba projdete velkým včelím
úlem s obřími plástvemi. Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus v Ostré jsou zdařilou dobovou replikou středověké vesnice, kde si můžete
na vlastní kůži vyzkoušet jednotlivá řemesla a o víkendu si i pochutnat na pokrmech v hodovní síni.
Včelí svět Hulice

Milovníci zvířat by si neměli nechat ujít jedinečnou Přírodní rezervaci divokých koní, zubrů
a praturů v Milovicích, kde mají poprvé na světě
možnost vidět tři klíčové druhy velkých kopytníků
v jedné lokalitě. Ohrožené druhy ptactva chová
jedna z nejmenších českých zoologických zahrad
– ZOO Chleby. Díky své velikosti umožňuje o to
těsnější kontakt návštěvníků se zvířaty – nenajdete
zde žádné příkopy ani tlustá skla. Unikátním chovem bílých jelenů se zabývá Obora Žleby, navazující na půvabný zámek Žleby.

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
Středočeské centrály cestovního ruchu zajímavé
ceny.
Letecké muzeum Metoděje Vlacha

Střední Čechy jsou rájem pro nadšence do
techniky. Expozici Vojenského technického muzea Lešany v prostoru bývalých dělostřeleckých
kasáren tvoří více než 700 historických tanků, kanonů, motocyklů a vozidel. Automobily, motocykly a jízdní kola z dlouhé historie firmy Škoda Auto
a jejího předchůdce Laurin & Klement vystavuje
Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi. Tam rovněž
najdete nevšední podívanou z historie letectví
v podobě Leteckého muzea Metoděje Vlacha.
A nezapomeňme na Železniční muzeum Lužná
u Rakovníka – největší tuzemské železniční muzeum s okruhem úzkorozchodného kolejiště, s možností svezení pro návštěvníky.
Středočeská centrála cestovního ruchu
Husova ulice 156/21,110 00 Praha 1
tel.: +420 220 190 411
e-mail: info@sccr.cz
www.centralbohemia.cz
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1. Kolik zahradních labyrintů a bludišť čítá
Labyrintárium zámku Loučeň?
a) 3
b) 11
c) 18
2. Mezi jaké druhy patří divocí koně, zubři
a pratuři?
a) obojživelníci
b) mimochodníci
c) velcí kopytníci
3. Kdo byl Metoděj Vlach?
a) první český letec
b) chirurg
c) řidič tramvaje

Labyrintárium Loučeň

KAM na výlet
Méně známý pohled na hrad Karlštejn

Kdo „ušije“ kabát
pro novou
škodovku? (35 let)

Hrad Karlštejn zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl
vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení
královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních
klenotů. Stavba byla zahájena 10. června 1348.
Probíhala devět let (1348–1357, stavebně hrad
dokončen 1365) a v roce 1355 již Karel IV. pobýval
na hradě, kde dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Dnes
zde můžete obdivovat ojedinělou původní nástěnnou výzdobu ze 14. stol., soubor 129 deskových
obrazů Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže, největší
portrétní galerii českých panovníků u nás, vystavené repliky svatováclavské koruny českých králů,
unikátní hradní studnu…
Karlštejnský poklad – kultura císařského dvora
Karla IV. (výstava)
Jak lépe si připomenou založení hradu než
unikátní výstavou „Karlštejnský poklad“, který tvoří
dva soubory zlatnických prací vesměs z druhé poloviny 14. století. První obsahuje reprezentativní
kusy nádob na pití a početnější část druhého souboru tvoří např. módní doplňky – šperky, knoflíky,

přízdoby na šat, ale také unikátní schránka na vonné bylinky a masti.
Výstava PRODLOUŽENA do 31. 10. 2018.
Kaple svatého Kříže – pro základní školy (edukační programy)
V měsíci červnu od úterý do pátku vždy od
9 a 9.45 hod. nabízí hrad Karlštejn edukační program „Kaple sv. Kříže“ s následným workshopem.
Na prohlídku kaple svatého Kříže navazuje krátký
workshop s pracovními listy.
délka: 60 min. | kapacita: 20 dětí + 2 pedagogický doprovod | cena: 120 Kč/dítě, doprovod zdarma | termíny červen: 1., 5., 6., 7., 8., 12., 13., 14.,
15., 19., 20., 21., 22., 26., 27., 28., 29. | objednávky:
tel. 311 681 617; e-mail: rezervace.karlstejn@npu.cz.

?

1. Kdy byla vysvěcena kaple sv. Kříže?
a) 1355
b) 1358
c) 1365
Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na
adresu redakce. Deset autorů správných odpovědí
obdrží od Správy státního hradu Karlštejn deset
rodinných vstupenek.

www.hrad-karlstejn.cz

Dobrodružství hledání „nového krejčího“ pro
Favorita a jeho pět karosářských verzí (hatchback,
sedan, kombi, kupé a užitkový vůz) začalo nejdříve na stánku firmy Ital Design. Její šéf Giorgetto
Giugiaro však spolupráci odmítl, kvůli smlouvám
s japonskými automobilkami. Nepochodili ani
u studia Pininfarina, které mohlo vytvářet v Evropě pouze karoserie pro italská auta a Peugeot.
Nakonec hozenou rukavici zvedla dvě jiná studia
– Chausson a Stile Italia Nuccia Bertoneho. Bertone a jeho kolegové se do úkolu vytvořit nové auto
pro Východ pustili jako buldoci a během tří měsíců
připravili skici podpořené skvělou finanční nabídku ve výši 28 milionů tehdejších korun. Na základě
toho v červnu 1983 obě strany podepisují smlouvu
a italský „krejčí“ se pouští do díla…
Usnesení č. 282 předsednictva vlády o výrobě
nového auta se nakonec podařilo splnit. První dva
Favority jsou představeny na brněnském strojírenském veletrhu v září 1987, od roku 1988 sériově
vznikají ve Vrchlabí a později v Mladé Boleslavi.
Celkem se vyrobilo 783 167 Favoritů, 219 254 Formanů a 70 900 Pick-upů.
-babok-

foto © ŠKODA Storyboard ; Wikimedia Commons

Karlštejnské hradní slavení (670 let)

„Já mám jasno. Bude to někdo
zvenku,“ řekl si Petr Hrdlička, tehdejší
vedoucí vývoje AZNP (dnešní Škoda
Auto). A vyrazil v březnu 1983 spolu
s Andrejem Barčákem z Motokovu na
autosalon do Ženevy…
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TEPfactor Slapy –
česká Pevnost Boyard
Pokud v televizi sledujete hru Pevnost Boyard a říkáte si, že byste si soutěž hrozně
rádi vyzkoušeli, pak pro vás máme dobrou zprávu. Unikátní zábavní centrum
najdete i v Čechách.
Kdo by čekal obrannou pevnost uprostřed
rozlehlé vodní plochy, bude zklamán. Nečekají
vás tu ani lvi v klecích, hadi nebo pavouci. Místo
otce Fury se vás ujme ochotný personál a opravdový pirát, který vás provede celou hrou. Co však
čekat můžete, jsou zajímavé úkoly, hodiny zábavy,
adrenalin, vzrušení a radost ze splněných úkolů. Po
příchodu do tajuplné jeskyně se rozdělíte do týmů,
vymyslíte si pro tým vlastní název, obdržíte herní
čip, který slouží jako klíč k jednotlivým výzvám,
a můžete začít hrát. Od této chvíle jste jedno tělo,
jedna tuše. TEPfactor je zkrátka cesta, po které nikdo nejde sám.
Co je cílem té cesty?
Cíl cesty je jasně daný, splnit všechny úkoly, posbírat unikátní kód a otevřít truhlici s pokladem
na hlavní pláži. Cesta samotná je neopakovatelný
týmový zážitek, který je doprovázený spoustou zábavy a vzrušení.

V čem spočívá týmová spolupráce?
V TEPfactoru musíte spolupracovat, komunikovat,
pomáhat si, jinak nemáte šanci úkoly splnit. Tým
je jen tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek.
Každý vyniká v něčem jiném, někdo je fyzicky zdatnější, jiný si více pamatuje, někomu to rychleji pálí.
Týmy jsou originální směsicí různého typu lidí. Přístup každého týmu k plnění úkolu je jiný, ale vždy
se musí dohodnout celý tým.
Kdo TEPfactor navštěvuje?
Dveře se u nás netrhnou. Dopoledne k nám přijíždějí děti na školní výlety, odpoledne hostíme
firemní zákazníky, kteří u nás pořádají teambuildingy. O víkendech nás navštěvují rodiny s dětmi,
party přátel, turisté. Děláme i speciální pirátské
oslavy narozenin, rozlučky se svobodou atd.
Je TEPfactor pro každého?
Snažíme se přizpůsobit všem, aby si u nás mohl zahrát úplně každý. Nejstaršímu účastníkovi hry bylo
72 let, ve výzvě obstál. Hru však doporučujeme pro
děti od 10 let.
TEPfactor najdete v Chotilsku nedaleko Slapské
přehrady. Udělejte si rodinný výlet, na který jen tak
nezapomenete.
TEPfactor Slapy
Chotilsko1, 262 03 Chotilsko
mobil: +420 777 000 927
e-mail: chotilsko@tepfactor.com
www.tepfactor.cz
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kolik najdete v TEPfactoru úkolů?
a) 25
b) 21
c) 27
2. Ve kterém městě plánuje TEPfactor otevřít svou další pobočku?
a) Praha
b) Mikulov
c) Hradec Králové
3. U které přehrady se TEPfactor nachází?
a) Orlík
b) Vranov
c) Slapy

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
TEPfactoru vouchery na hru v celkové hodnotě
6 000 Kč.

KAM to vidí

Je škola opravdu základ života?
Koukej se pořádně učit, slýcháme odmala. Ale ruku na srdce, kolik vědomostí
získaných prokazatelně ve škole v reálném životě upotřebíte? Byly vám někdy
k praktickému užitku znalosti periodické tabulky prvků, větného rozboru nebo
principy teorie relativity?

Tři moudré opice

v daném prostředí. Podobně se choval i člověk,
než začal naplno využívat schopností daru vyššího
myšlení. S vynálezem písma začal ukládat, předávat a vůbec užívat poznatků a objevů předešlých
generací. Vzdělávání tak získává formu neustále se
rozšiřující spirály. Mozek je prostě úžasný stroj, kterým se člověk vyčleňuje
z říše zvířat a posouvá
se na kvalitativně jinou
úroveň. Mezi lidmi jsou
naštěstí i takoví nositelé mozků, kteří se všemi
těmi zdánlivými „zbytečnostmi“ zabývají, a díky
jejich zvídavosti, bádání
a přemýšlení se postupně mění i náš běžný život. Choďme proto do
školy, vzdělávejme se,
to je naše výhoda a náš
náskok. Síla vědění má
totiž fakt sílu…
-babokUčitel před tabulí je základ

Čtyři opice – Mizaru, Kikazaru, Iwazaru a Shizaru

foto © Wikimedia Commons

Toto společenství opic, kde si jedna zakrývá oči, druhá uši a třetí ústa, u nás
zdomácnělo jako „nevidím, neslyším, nemluvím“. Nejenže to tak není, dokonce
nebyly tři, ale čtyři a matně si vybavuji, že jsem znal i pátou.
Tři moudré opice svými gesty vyjadřují „neslyším zlo, nevidím zlo, nemluvím zlo“. Opice nevidící
zlo se jmenuje Mizaru, nenaslouchám zlým řečem
Kikazaru a nepomlouvám Iwazaru. Na některých
vyobrazeních ale najdete ještě čtvrtou opici, Shizaru, která si rukama zakrývá břicho či genitálie,
případně je má zkřížené, čímž znázorňuje „nečiním zlo“. Popularity se opicím dostalo, až když

byla objevena řezba ze 17. století v japonské šintoistické svatyni Nikkó Tóšógú. Nicméně myšlenka, kterou opice vyjadřují, pochází z buddhistické
legendy, která přišla do Japonska patrně z Číny
v 8. století. A abych nezapomněl. Pátou opici mi
připomněla naše produkční, paní Kubátová. Tato
opice má mnoho jmen a vyjadřuje „nedám“.
Luděk Sládek

Historie kouření
První kuřáci se objevili na území
dnešní Ameriky přibližně 1000 let
před Kristem. Ještě předtím byl ale
tabák užíván tamními domorodci při
léčbě, v rámci rituálů formou žvýkání,
a vyráběly se z něj i masti.
Pro Evropu objevil tabák Kryštof Kolumbus
roku 1492 při své cestě do Nového světa. Pravděpodobně prvním evropským kuřákem byl jeden
z námořníků Kolumbovy výpravy zvaný Rodrigo
de Jerez. Španělská inkvizice jej za to poslala na 3
roky do vězení. Zanedlouho se kouření stalo běžnou součástí společenského chování vyšších vrstev a později zdomácnělo i u třídy nižší. Díky rozvoji obchodu se v 17. století rozšířilo z Evropy do Asie,
především do Číny a Japonska. Za prvního českého kuřáka tabáku je považován Mikuláš Dačický
z Heslova, který kouřil dýmku. První skutečně v papíru balená cigareta se objevila v roce 1832 a první
továrna na cigarety vznikla roku 1856 v anglickém
Walworthu. V roce 1950 se v časopise British Medical Journal objevil první článek dokazující spojitost
kouření a karcinomu plic. Následně bylo po celém
světě kouření postupně provázeno varováním
o škodlivosti a omezováním reklamy. A tato snaha
zabránit dopadům kouření pokračuje…
Miroslav Foltýn

foto © Wikimedia Commons, autoři: Chmee2 a Vít Luštinec

foto © Wikimedia Commons

To nejdůležitější se člověk přece naučí na prvním stupni základní školy. Číst, psát, počítat… Pak
už je jen zavalován „zbytečnými“ věcmi. Když se ale
podíváme do přírody, vyšší živočichové se vlastně
také „vzdělávají“. Například tím, že cyklicky přejímají zkušenosti svých rodičů, aby se naučili žít a přežít
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KAM na výlet
můžete prohlédnout přes osmdesát druhů zvířat,
přičemž více než třetina z nich patří mezi chráněné
druhy. Patří k nim i tygr ussurijský, lev pustinný či vlk
arktický. Ti táborští mají svá jména, oblíbený způsob
relaxu i nešvary. Tak třeba sedmiletý tygr Rocky, nejradši má kuřata a králíky a nerad se o ně dělí. Lev
Simba, pohodář s nádherným hlasem, oslaví v srpnu
8. narozeniny, jestli chcete vidět, co král zvířat dostane za dárek, určitě se přijeďte 11. srpna podívat do
zoo. A nesmíme opomenout ani dvouletého Matěje, vlka arktického, ve smečce je proslulý jako drzý,
hravý provokatér, když budete mít štěstí, pár jeho
kousků také uvidíte. Matěj ale není jediný, kdo nosí
bílý kožich, v zoo potkáte i bílou klokaní rodinku.
Zoologická zahrada v Táboře nabízí komentovaná krmení zvířat, vzdělávací programy pro školy,
pravidelné tematické akce pro rodiny s dětmi, letní večerní prohlídky a pořádá například i největší
Tábor, dobrá volba pro rodiny s dětmi
Vlk arktický v ZOO Tábor

Tábor – výlet do světa
vláčků a bílých vlků
Máte doma nadšené železničáře, šikovné modeláře a LEGO stavitele, princezny, co
se v pohádce neztratí, či dobrodruhy, které nerozhodí ani řev lva a tlupa medvědů?
Tak hurá s nimi do Tábora! Město je to ani velké, ani malé, jeho hradby pamatují
rytíře i válečníky a vodní nádrž, ve které se můžete koupat, vznikla v době Kryštofa
Kolumba.
O Husitském muzeu a třípatrových podzemních
chodbách už jsme v KAMu psali, stejně tak o botanické zahradě, strašidelném podzemí a filmové
zbrojnici. Tentokrát postavíme návěstidlo vláčkům
a představíme vám sympaťáky z místní zoo.

Vláčky z pohádky, LEGA i čokolády
V expozici Dětský svět s mašinkou přehodily
vláčky výhybku do světa pohádek. V nádherných
scenériích potkáte Mamuta Tulínka, jsou tu také Megakrysáci, Pískalík a Chroustalík, Sněhové království
s princeznou a drakem Mazlíkem, hodní duchové
Bruslíci a další pohádkové divnosti. Přijďte se přesvědčit a zahrajte si při tom malý pohádkový kvíz.

Muzeum LEGA

Staveniště plné bagrů, nákupní centrum, bazénová párty, promenáda, a to vše z více jak půl
milionu LEGO kostiček a několika set LEGO minifigurek – to je LEGO městečko – letošní novinka Muzea
LEGA. Městečkem navíc projíždí několik vláčků. Člověk už teď neví, kam se dívat dřív – a to se městečko
neustále doplňuje a roste!
Zaručeně nejsladší vlak chystá v nové expozici
Muzeum čokolády a marcipánu. Podívat se na něj
budete moci od července. A kdybyste se chtěli vláčkem i svézt, mrkněte na Léto s Bechyňkou, historické lokomotivy Elinka a Bobinka projíždějí po první
elektrifikované trati v Rakousko-Uhersku.

dobročinnou akci pro rodiny s postiženými dětmi
v regionu s názvem Noc snů.
V areálu je připraveno bezplatné parkování.
Návštěvníci nejvíce oceňují přírodní areál zoo, blízký kontakt se zvířaty, restauraci se skvělou kuchyní
a krásný výhled do krajiny nad kaňonem Lužnice.
Zažijte se svými blízkými opravdovou divočinu v táborské zoologické zahradě.
www.visittabor.eu

Šelmy ze zoo
Dětský svět s mašinkou
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Zoo Tábor je rozlohou největší zoologickou zahradou na jihu Čech. Podílí se na návratu zubra evropského do české přírody a v současné době si zde

Dětský svět s mašinkou

KAM na výlet
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30. 5. – 2. 6. 2018 – PÍSEK
– 3 scény, 30 představení, 20 souborů, 409 herců
– klasické divadelní hry, komedie, pohádky, autorská představení
– J. K. Tyl, J. Werich, J. Drda, W. Shakespeare, C. Goldoni, J. Žák,
Z. Zelenka, A. Christie a další

Nejvýše položený
hrad v Čechách
Vítkův kámen (též Vítkův hrádek,
německy Wittigstein či Wittinghausen)
je zřícenina gotického hradu na vrcholu
stejnojmenné hory na pravém břehu
Lipenské přehrady.
Hrad stojí nad osadou Svatý Tomáš, asi pět kilometrů od Přední Výtoně. Je to nejvýše položená
zřícenina v Česku (1053 m n. m.) a od roku 1958
je chráněna jako kulturní památka ČR. Zajímavostí
je, že zde byl v roce 1394 krátce vězněn panskou
šlechtou král Václav IV., syn krále Karla IV. Hrad byl
založen v pol. 13. století Vítkem z Krumlova a má
kromě polohy i největší zachovanou obytnou věž
o rozměrech 17,5 x 14 m. Z vyhlídky jsou nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno a Novohradské hory, za
příznivého počasí také na Alpy v Rakousku.
-aba-

hudební večer s kapelou French Touch (kavárna Vykulená Sova)
profesionální host Squadra Sua
31. 5. Bomberos, 1. 6. Happy hour (pouliční představení u Kamenného mostu)

Děkujeme všem sponzorům!!
PA R T N E Ř I A S P O N Z O Ř I P Ř E H L Í D K Y:

racek
atelier
ĿÁK
PETRO
CHMELÍKOVÁ
SMOLA

foto © Wikimedia Commons
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Léto plné nových akcí a zábavy
v Jindřichově Hradci
I v letošní sezoně město Jindřichův Hradec připravilo širokou nabídku
různorodých akcí, které každoročně lákají nejen Jindřichohradečáky, ale
i návštěvníky z různých koutů České republiky. Nabídka je vskutku bohatá.
V letošním roce se můžete těšit nejen na tyto
akce:
1.–3. 6. Dny města Jindřichův Hradec 2018 – letos budou oslavami 725 let výročí města; slavnosti
se vracejí zpět k historickému rázu i podobě
15.–16. 6. Živý Hradec – multižánrový hudební
festival
6.–7. 7. Jindřichohradecká činohra – komedie
od Václava Štecha „Třetí zvonění“ na nádvoří Státního hradu a zámku
27. 7. – 5. 8. TOP TÝDEN – několikadenní maraton
kulturních a společenských akcí; TOP TÝDEN uzavírá tradiční zábavní pouť Porcinkule
13.–17. 8. Do klobouku – festival pouličního
umění
25. 8. Opera na zámku – A. Dvořák – „Rusalka“
15. 9. Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál – oficiální ukončení turistické sezony
v Jindřichově Hradci
22. 9. Svatováclavské slavnosti – příjemné posezení s koštem vín různých vinařů a další občerstvení

Město Jindřichův Hradec můžete opět prozkoumat s novým interaktivním průvodcem
„Poznej Hradec“. Tištěnou verzi průvodce si můžete vyzvednout v informačním středisku, které

Jindřichohradeckou úzkokolejkou…

je zároveň výchozím i cílovým bodem celé trasy.
Vlastníci chytrých telefonů mohou využít mobilní
verzi průvodce. Po zvládnutí celé trasy a předložení tajenky v informačním středisku obdržíte věcné odměny a tajenkový lístek bude slosovatelný
o hodnotné ceny.
Tip na výlet s rodinou romantickým údolím podél Hamerského potoka
Jindrova naučná stezka vás povede po červené turistické značce mezi Jindřichovým Hradcem
a Malým Ratmírovem. Na cestě najdete 21 informačních panelů, děti potěší na každém zastavení
hravé úkoly žabáka Jindry. Procházku lze spojit
s další místní atrakcí – Jindřichohradeckou úzkokolejkou, která vás proveze krajinou České
Kanady.

Jindrova naučná stezka

https://infocentrum.jh.cz
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KAM představuje
Štěpán Valecký

Erb českých králů
Zobrazování českého znaku v době Přemyslovců a Lucemburků.
Kniha se věnuje vývoji českého znaku ve středověku.
Mapuje samotný úsvit panovnické heraldiky na našem
území, od raných zobrazení tradičních českých heraldických figur přes první použití figury dvouocasého lva až
po dobu vlády rodu Lucemburků, kdy je česká panovnická prezentace znatelněji začleněna do evropského
kontextu. Autor se pokusil o ucelené představení dostupných heraldických památek v historickém kontextu jejich
vzniku a následné zařazení české panovnické heraldické
figury do pomyslné chronologické řady sledující vývoj
a proměny její podoby. Zobrazování erbu českého krále
si zasluhuje samostatnou pozornost nejen pro poznání děl mnohdy vysokých uměleckých kvalit. Skrze ně je
možné dokreslit historii naší země, neboť se jedná o dodnes platný symbol české státnosti.
cena: 239 Kč
www.nln.cz

Kamila Teslíková, Eva Hadwigerová

Ivan Klich

U6 Úžasný svět vědy

Výlety podél Sázavy

Mozky do pozoru! Vítejte v úžasném světě vědy!
Robot Advee, povýšený pan Továrník, jeho nešikovný
asistent Ducháček a další tentokrát provedou zvídavé čtenáře úžasným světem vědy a ukážou, že věda
může být nejen skutečné dobrodružství, ale také
ohromná zábava.
Knížka vznikla podle oblíbeného soutěžního televizního cyklu České televize a navazuje na řadu knih U6
Úžasný svět techniky. Poslouží též jako osvěžující pomůcka a inspirace pro školní vyučování. Aréna mozků, svalů a dovedností na cestách! Provede čtenáře,
zvídavce i soutěžící nejen Továrnou U6 v Ostravě
v Dolních Vítkovicích, ale tentokrát nově navštíví také
Techmánii v Plzni, IQlandii v Liberci, Pevnost poznání
v Olomouci i areál Vida! v Brně.

Turisticko-obrázková publikace s tipy na výlety podél řeky Sázavy je určena pro rodinné i individuální
toulky, pro příznivce delších i kratších turistických
výletů, pro milovníky historických památek i přírodních pozoruhodností, pro romantiky i pro vášnivé fotografy. Mezi vodáky, trampy, turisty, chataři, chalupáři, romantiky a fotografy je Sázava snad
nejoblíbenější českou řekou. A tato knížka obsahuje přehled toho nejzajímavějšího, co se v jejím
blízkém okolí nachází.
cena: 249 Kč
www.knizniklub.cz

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti
nebo v internetovém knihkupectví České televize www.ceskatelevize.cz/eshop.
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Josef Káďa Kadeřábek

Motorkářský průvodce po Slovensku
Po dvou úspěšných Motorkářských průvodcích po Čechách a Moravě se autor rozhodl zmapovat také nejkrásnější trasy Slovenska. Kromě popisu krás přírody
a nejhezčích historických pamětihodností uvádí opět
nejlepší hotely a penziony, v nichž se dá přenocovat
za nepříliš drahý peníz, hospody a hospůdky, kde je
možné se dobře najíst, a samozřejmě nevynechá ani
příhody, které zažil se svými kamarády při toulkách po
Slovensku. Průvodce je doplněn množstvím barevných
fotografií.
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz

připravila: Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)
(braborcova@kampocesku cz)

?

Kdo vymyslel a poprvé použil slovo ROBOT,
které se pak rozšířilo do celého světa?
a) Josef Čapek
b) Karel Čapek
c) Isaac Asimov
Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu
redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží
od Edice ČT knižní dárek.

KAM na výlet

Spálené Poříčí – křižovatka pohádek
Do Spáleného Poříčí, městečka u Plzně, se vyplatí přijet! Nejenže ve špejcharu
Ve Dvoře můžete navštívit jedinou stálou expozici kresleného humoru Jiřího
Wintera NEPRAKTY na světě, projít se v zámeckém parku s romantickým altánkem
a zasoutěžit si při Historické stopovačce, ale také vás zveme na naše vycházkové
pohádkové stezky.
Jsou celkem 3 a každá jiná! Všechny mají pohádkového průvodce, kreslenou postavičku z pera pana
Neprakty, a všechny jsou také spojeny se soutěžemi.

Stezka Loukou a lesem za pohádkou má za
průvodce trpaslíka. V lese Obecníku, kterým trasa
vede, najdete spoustu možností k hrám a zábavě
– prolézačky, houpačky, stolky na dámu a speciální Člověče, a také dřevěné sochy lesních zvířátek
a strašidel.
Stezkou Za mlynáři od Bradavy vede turistu
vodník údolím říčky Bradavy kolem rybníka Hvížďalka a seznámí je s historií mlýnů na řece a řemesly
„kolem vody“.
Luční víla zve návštěvníky na stezku Perličky
víly Terezky a seznamuje je s jednotlivými „perličkami“ – zajímavostmi o místech, kudy putují.
Ke každé stezce je vytvořen leták s popisem trasy, soutěží a mapkou, který je k dostání v Infocentru,
kam si po projití stezky přijdete pro odměnu. Vždy
zde budete vlídně přivítáni!

ArchaeoCentrum

bayern-böhmen
Êechy-bavorsko

"ĕË&%"!(& 
%%&($
www.archaeocentrum.eu

Infocentrum Spálené Poříčí
mobil: +420 605 368 410
www.spaleneporici.cz

Nepomuk – na Zelenou Horu
i za sv. Janem
Jihovýchodně od Plzně vás malými kopečky vítá předhůří Šumavy.
Na úpatí jednoho z nich pod Zelenou Horou leží městečko Nepomuk, kde se
narodil sv. Jan Nepomucký.

Zámek Zelená Hora proslavil film Černí baroni a nález Rukopisu zelenohorského. Součástí zámeckého areálu je poutní kostel. V letošním roce
se zámek otevře veřejnosti ve dnech 30. 6. – 3. 7.
a 5.–8. 7. (každý den v čase 10–18 hod). Ve středu
4. 7. zde odehrají svůj Koncert snů operní pěvkyně Gabriela Beňačková a Jakub Pustina. Vstupenky
jsou v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz.
Ačkoliv zámek bude otevřen jen výjimečně,
v podzámčí to žije celé léto. Koncerty a divadla se
budou střídat od června do konce srpna na Malé

letní scéně na nádvoří Městského muzea a galerie
přímo v centru města. Čilý ruch panuje každý měsíc na náměstí v době konání Nepomuckých (farmářských a řemeslných) trhů.
Celoročně můžete navštívit svatojánský
chrám, který se podle legendy nachází na místě,
kde stával Janův rodný dům. Chcete-li se o tomto
světci dozvědět více, neváhejte navštívit Svatojánské muzeum s kopií Janovy lebky, zhotovené na 3D
tiskárně. V rodném domě malíře Augustina Němejce uvidíte kromě obrazů kopii opony plzeňského
Divadla J. K. Tyla. Prohlídky zajišťuje Městské muzeum a galerie Nepomuk, kde jsou k vidění trosky
amerického válečného letounu Liberator B-24 J,
loutky ze soukromé sbírky, dobové interiéry, expozice o historii cisterciáckého kláštera a zámku
Zelená Hora a další. Kromě muzea zde sídlí galerie
(od července do srpna zde bude vystavovat známá fotografka Kamila Berndorffová) a informační
centrum. Doporučujeme navštívit Zelenohorskou
poštu s Expozicí veteránů. Můžete si zde prohlédnout rozsáhlou sbírku prvorepublikových

a poválečných motocyklů, automobilů a mnoho
dalšího.
Příjemnou nenáročnou procházku si můžete
udělat po naučné stezce Pod Zelenou Horou. Za
návštěvu stojí i nepomucký dětský zábavní park,
Ždírecká minizoo, tojické nutrie, rozhledna Na Skále u Železného Újezdu či Historická a modelová
železnice ve Vrčeni.
www.nepomuk.eu
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KAM pro děti

Vodní hrátky v Krajince

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kolik je přesně schodů na věž kostela
sv. Mikuláše v Chebu?
a) 165
b) 170
c) 175
2. Co je to křivule?
a) tuze točitá ulice
b) někdo, kdo nepostojí rovně
c) alchymistova skleněná nádoba k destilaci

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
města Cheb upomínkové ceny.
Chebské dvorky

Chebské krovy

Cheb – inspirace
pro rodiny s dětmi
Poznej chebský hrad – kolem roku 1450 působil
na chebském hradě alchymista Zikmund Wann. Do
jeho dílny se můžete podívat v hradní kapli sv. Erharda a Uršuly (pokud se protáhnete úzkým točitým schodištěm). www.hrad-cheb.cz
Chebské dvorky – prožijte kreativní červnový
víkend na některém z chebských dvorků, které
nabízí každoročně více workshopů, které jsou zaměřené na různé výtvarné techniky. Více informací
v turistickém infocentru.
http://chebskedvorky.galerie4.cz
Dětské hřiště na plovárně Jesenice – to je bělostný písek na hřištích, zelené plochy ke slunění, modré nebe a jedna z nejčistších přehradních
nádrží v kraji. To je koupání na městské plovárně
Dřenice, na břehu vodní nádrže Jesenice u Chebu.
http://plovarna-drenice.cz
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Pohádky i cirkus – Kulturní centrum Svoboda
v Chebu nabízí množství pozvánek na dětská divadelní představení hraná v přírodním amfiteátru.
Nebo celodenní programy „Dobrodružná putování
po světě“ či „Letní bláznění s cirkusovým uměním“.
www.kcsvoboda.cz
Vodní hrátky v Krajince – místem, kde je možné
být ve městě i v přírodě a zároveň blízko vody, je
areál Krajinka pod chebským hradem. Děti mohou
vyzkoušet různá zařízení, jejichž pohonem je
právě voda.
www.tic.mestocheb.cz
Lanové centrum v areálu Krajinka nabízí velký
okruh 250 m a menší okruh se speciální dětskou
částí. Najdete zde Big swing, obří houpačku a zařízení Power fan s volným pádem.
www.lccheb.cz/lanove-centrum-cheb

Vyhlídka z věže kostela sv. Mikuláše v Chebu
– nahoru vás čeká bezmála 200 schodů na ochoz
věže. Odměnou vám bude překrásný výhled do
tří světových stran, včetně pohledu na historickou
část Chebu. www.farnostcheb.cz
Hledej sošky na chebských domech – zpívajícího
řezníka, Davida a Goliáše, děvčátko s plyšákem. Ti
všichni na vás čekají ve výklencích a nikách historických chebských domů.
http://encyklopedie.cheb.cz/cz/trasy/chebske-niky
Turistické infocentrum
Jateční 2, 350 20 Cheb
e-mail: infocentrum@cheb.cz
www.cheb.cz
www.historickycheb.cz

KAM na výlet

Jáchymov – brána
Krušných hor
Město s necelými třemi tisíci obyvateli
a radonovými lázněmi má bohatou
historii. Při jeho návštěvě si jen
málokdo uvědomuje, v jak významném
hornickém městě se nachází.
Recesistický závod od domu bývalého
pekařství pana Kuhna do míst někdejšího
dolu Rovnost a zpět.

Závod
3. ročník

Bismarckova věž

Relax na Ašsku

Start v 14:00 v labyrintu v parku na náměstí Republiky u č.p. 282, kde byly
roku 1906 zřízeny první radonové lázně na světě.

Úkol: přinést vodu v láhvi od jámy Rovnost, kam chodil Josef Prennig pro

Jednou z destinací na Ašsku, určenou k aktivnímu odpočinku rodin s dětmi,
jednotlivců i kolektivů, je od roku 2010 Sportovní areál na vrchu Háj u Aše.
Na úpatí vrchu Háj (dříve Hainberg), ze kterého
již více než sto let shlíží na město a okolí majestátná kamenná Bismarckova věž, se nachází rozsáhlý
a velkorysý sportovní areál, který neurazí žádného
sportovního fandu svou letní nabídkou volnočasových aktivit. Široké veřejnosti se zde nabízí plejáda
hracích ploch, např. pro tenis, basketbal, streetball,
stolní tenis, badminton a minigolf, či polyfunkční
hřiště a lezecká stěna. Maminky s malými dětmi
mohou bez obav využít dětské hřiště či povozit
svou ratolest v kočárku na in-line dráze pro mírně
pokročilé bruslaře v délce cca 1 km, která areál lemuje.
Celému areálu vévodí hlavní budova, která
skrývá recepci, klubovnu, sociální zařízení a půjčovnu sportovního náčiní. Součástí zázemí pro
návštěvníky jsou travnaté plochy s elektrickými
a vodními přípojkami pro 50 karavanů, vyhrazená
místa pro stanování (kapacita stanové louky je 100
stanů) a budova s kuchyňkou a sociálním zařízením. Pro dobrodruhy je připraveno nocování ve
dvou mongolských jurtách či v indiánském týpí.
Mírně zvlněná krajina porostlá rozsáhlými lesy
vybízí k nasednutí na kolo a poznání liduprázdného, člověkem nedotčeného okolí bývalé železné
opony, které je protkáno množstvím cyklotras

Bikeři a stanové zázemí

Josefa Prenniga
18. srpna 2018

a naučných stezek. Neméně poutavou může být
návštěva nedalekých saských lázní Bad Elster, města porcelánu – bavorského Selbu, rozličných rozhleden, zřícenin hrádků a tvrzí na německé straně
hranic, ale také drobných historických památek na
straně české.
Letecký pohled na areál

Sportovní areál na vrchu Háj se tak může stát
základnou cyklistům i motoristům pro výlety do
širokého okolí, zejména nejzápadnějšího bodu ČR
– Trojstátí, tedy do místa, kde se setkávají hranice
Bavorska, Saska a ČR, k prameni Bílého Halštrova,
na Benešův palouček či do horolezci oblíbených
Goethových skal, které v době svých pobytů v nedalekých lázních často navštěvoval básník, dramatik, politik a mineralog Johann Wolfgang von Goethe, pátrající zde po vzácném Vesuvianu, zvaném
též Egeranové slunce.
Proto neváhejte a přijeďte poznat nejzápadnější výběžek České republiky, který ukrývá mnohá překvapení i temná tajemství. Sportovní areál
na vrchu Háj vás přivítá s otevřenou náručí.
Sportovní areál – vrch Háj
GPS 50°13‘49“N 12°12‘14“E
tel.: +420 359 604 078
e-mail: vrchhaj@lesy-as.cz
www.lesy-as.cz

radonovou vodu.
Cíl: přijít zpět na náměstí a naplnit putnu Josefu Prennigovi, který Vás odmění.
Odpoledne: Pouť na Šlikovce, začátek v 14.00 hodin

Do závodu se můžete přihlásit
e-mailem na ic-jachymov@volny.cz
nebo osobně na IKC Jáchymov do
10. 8. 2018.
Dobový oděv vítán Závod pořádá město Jáchymov ve
spolupráci s Karlovarským krajem

Období těžby stříbra později vystřídal úpadek
a ničivé požáry. Pomyslným druhým vzestupem
města bylo založení prvních radonových lázní na
světě. Jejich rozmach však ukončila první světová
válka. Po revoluci v roce 1989 využil Jáchymov bohatého potenciálu cestovního ruchu, který spolu
s lázeňstvím ovlivnil pomyslný třetí vzestup města.
Jáchymov nabízí svým návštěvníkům i řadu zajímavostí, jako Údolí mlýnků, Štolu č. 1, Muzeum –
Královskou mincovnu, Špitální kostelík nebo naučné stezky o radonu či 50. léta Jáchymova. Po okolí
můžete navštívit Popovský kříž, Císařskou alej, Dívčí skok a další zajímavosti.
Ve městě probíhá celý rok řada akcí. Na jednu
z nich si vás dovolujeme pozvat. Jde o recesistický
závod Josefa Prenniga, který proběhne 18. 8. od
14 hodin. K závodu se můžete přihlásit e-mailem
na ic-jachymov@volny.cz nebo osobně na IKC Jáchymov do 10. 8. 2018. Toto odpoledne můžete
také prožít na Šlikovce při tradiční pouti města. Začíná ve 14 hodin programem pro děti a pokračuje
do pozdního večera. Zažijete bubenickou show,
vystoupení hudebních kapel i pohádku pro děti.
Zábavné odpoledne bude doplněno stánky a různými atrakcemi. Jste srdečně zváni.
Informační centrum Jáchymov
náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov
tel.: +420 353 811 379
e-mail: ic-jachymov@volny.cz
http://mestojachymov.cz
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Koncentrační tábor Lety (75 let)

Pohled na tábor od rybníka Lipěže

Evropská historie zná pronásledování Romů a Sintů již od jejich rozšíření ve
14. stol a u nás tomu nebylo jinak. Prvorepublikový zákon č. 117/1927 Sb.
„o potulných cikánech a osobách po cikánsku žijících“ zakazoval mimo jiné
kočování ve větších skupinách, nařizoval mít list kočovnický, legitimaci cikánskou
nebo dával právo městům či obcím zakázat těmto osobám vstup.
Tábor u obce Lety vznikl vládním nařízením
o kárných a pracovních táborech č. 72 Sb. z 2. 3. 1939
a č. 188 Sb. z 28. 4. 1939, na místě někdejšího sídla pracovního útvaru při stavbě silnice. Určen byl
osobám vyhýbajícím se práci, s cílem jejich převýchovy před propuštěním z výkonu trestu (naučit je
pracovat před propuštěním). V červnu 1940 byli do
tábora o rozloze 66 arů oplocené a 11,2 aru neoplocené zemědělské půdy převeleni rozkazem dozorci
neuniformované protektorátní policie. Prvních 12
vězňů na přípravu ubikací přichází 8. 8., v té době
tu bylo již 23 dozorců a tři administrativní úředníci.
V září je zde internováno 136 osob a do konce roku
1940 prošlo táborem 233 vězňů, 197 již dříve trestaných. V roce 1941 to bylo již 537 vězňů, 489 již
dříve trestaných, z toho 45 Romů. Z hlášení 12. 6.
vyplývá, že kapacita tábora byla navýšena na 300
dospělých osob. Na pokyn Berlína vydal 10. 7. 1942
Horst Böhme (od dubna 1940 velitel protektorátní
bezpečnostní služby a bezpečnostní policie, v červnu 1942 velel oddílu SD při vyhlazení Lidic) směrnici
shromáždit v táborech Lety a v Hodoníně u Kunštátu
„cikány, cikánské míšence“ a částečně také „osoby
po cikánsku žijící“, celé rodiny, kdy se na hlavu rodiny měla vztahovat „preventivní policejní vazba“ (ne
vždy bylo dodržováno). Ze stávajících 113 vězňů
bylo 31. 7. předáno 60 donucovací pracovně v Praze-Ruzyni, 33 bylo v zajišťovací vazbě nebo na odloučeném pracovišti. Dvacet převážně romských mužů
mělo připravit tábor pro nově příchozí, nyní již celé
romské rodiny. Tak zde vzniká tzv. cikánský tábor.
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První skupina 66 Romů přišla 2. 8. 1942 a 15. 8.
tu bylo evidováno již 1 145 „cikánů, cikánských míšenců a osob žijících cikánským způsobem“, čímž
byla kapacita tábora překročena takřka trojnásobně. Vězni byli rozdělováni na muže a ženy s dětmi.
Ženy měly pracovat v táborové prádelně, kuchyni,
na polích a v lesích v okolí tábora. Muži na výstavbě
silnice. Zdravotní stav příchozích často odpovídal
způsobu jejich života. Starší lidé trpěli záněty, revmatismem, TBC, kožními chorobami a děti dětskými chorobami, chřipkou či angínou. Pokud k tomu
připočteme neodpovídající hygienické podmínky,
bezohledné chování dozorců, otrockou práci, často
špatné jídlo, tak trpěly především děti. Již v srpnu
1942 umírají první, převážně mladší dvou let. Na
podzim onemocněla již více než třetina vězňů (katar
žaludku a střev, svrab, příušnice). Tři pacienti jsou
15. 10. odesláni do nemocnice na vyšetření s podezřením na břišní tyfus. Navzdory tomu je přemístěno 16 mužů a 77 žen s označením ASO (asociál) do
pražské donucovací pracovny. Odtud byli vypraveni
2. 12. 1942 do koncentračního tábora v polské Osvětimi, kam dorazili 3. 12. 1942.
Prvních pět onemocnění břišním tyfem je hlášeno v táboře Lety 13. 12. a nákaza se šíří. Koncem
prosince je v okolních nemocnicích přijato již 22
osob. Zdravotní stav vězňů s příchodem zimy v kombinaci s nadstavem, otrockou prací, špatným jídlem,
nedostačující hygienou, zavšivením, nedostatkem
pitné vody či léků dosáhl vrcholu na přelomu let
1942–1943. Smluvním lékařům docházejícím do

tábora, F. Kopeckému a od prosince 1942 J. Neuwirthovi, se nedařilo tento vývoj zastavit. Do 10. ledna umírá 57 dětí a starých lidí a dále až deset lidí
denně. Zpráva z 26. 1. 1943 uvádí: „Mnozí vězni se
nacházejí v natolik žalostném stavu, že je nutno považovat jej za beznadějný. Jejich skonu se již nedá
zabránit.“ Vzniká nouzový lesní hřbitov přímo u tábora. Do táborového personálu jsou v lednu 1943
zařazeni dvě sestry a dva lékaři, MUDr. B. Stejskal
a „lékař lidumil“ MUDr. Michael Marzell Bohin.
Přestože počátkem ledna bylo dokončeno
očkování proti tyfu, v polovině února 1943 je
v táboře evidováno 15 nakažených břišním a 34
skvrnitým tyfem. Odpovědným za vzniklou situaci byl ředitel tábora Josef Janovský, známý svou
bezcitností a lhostejností k potřebám vězňů. Navíc jeho snaha vzniklou situaci utajit před nadřízenými vedla k tragédii. (Po válce byl Janovský
sice souzen, ale jednak se jeho obžaloba soustředila spíše na jiné věci, než bylo zavinění strašlivých podmínek v táboře, ale také díky nedostatku
svědeckých výpovědí byl nakonec zproštěn obvinění.) Janovský byl 29. ledna 1943 suspendován
a dočasně nahrazen velitelem tábora v Hodoníně
u Kunštátu Štefanem Blahynkou. Nový ředitel vydává 17. února rozkaz o neprodyšném uzavření
tábora. Vězni dostávají legitimace strávníků a evidenční čísla, vzniká odvšivovací a dezinfekční
stanice, stejně jako barák pro vězně, kteří prošli
karanténou. V důsledku těchto opatření a díky
oběma lékařům koncem února počet onemocnění a úmrtí výrazně klesá.
Bylo to však jen Pyrrhovo vítězství, které nemohlo nic změnit na skutečnosti, že na základě
Himmlerova výnosu z 16. 12. 1942 měli být všichni
Romové transportováni do koncentračního tábora Osvětim. Před 75 lety, 7. května 1943, dorazilo
druhým hromadným transportem do Auschwitz II
– Birkenau, do tzv. cikánského tábora v sekci BIIe,
420 letských vězňů, 215 mužů a chlapců, 205 žen
a dívek. Zbylých 198 vězňů bylo přemístěno do „cikánského tábora“ v Hodoníně u Kunštátu nebo do
sběrných táborů v Praze a Pardubicích. Jen malá
část vězněných byla propuštěna a v táboře zůstalo
několik vězňů, kteří měli tábor zlikvidovat.
V době od 16. 8. 1942 do 6. 8. 1943 táborem
v Letech prošlo 1 309 vězňů. Narodilo se tu 13
chlapců a 23 dívek – žádné nepřežilo. Celkem tu
zemřelo 326 lidí, 241 dětí, 4 dívky, 3 chlapci, 48
žen a 30 mužů (1942: srpen – 5 úmrtí, září – 17,
říjen – 16, listopad – 23, prosinec 67, 1943: leden
– 136 úmrtí, únor – 46, březen – 11, duben – 5).
Branou vyhlazovacího tábora v Osvětimi prošlo
v prosinci 1942 (Auschwitz I) 93 osob, v květnu
1943 (Auschwitz II) 420 osob a dalšími menšími
transporty později přes 500 osob z letského tábora. Z letenských vězňů přežilo válku jen asi 300 lidí.
autor děkuje Mgr. Dušanu Slačkovi
za pomoc při vzniku tohoto textu
Luděk Sládek

foto © Muzeum romské kultury; odborná korektura Mgr. Dušan Slačka, Muzeum romské kultury, plánek tábora © Národní archiv

KAM to vidí

Reportáž

zdroj: Alena Hájková Terezínské listy „Život lékaře Michala Bohina“ (2000); Markus Pape, Romano Džaniben 2000 | foto © převzato z Terezínské listy (2000); publikace Markus Pape „A nikdo vám nebude věřit“; Federace židovských obcí v Praze; Luděk Sládek

Haličský lékař
Nit tohoto příběhu se začíná odvíjet v Haliči na západní
Ukrajině, v tehdejším Lembergu, dnešním Lvově. V židovské
rodině JUDr. Jakuba Bohina, tajného rady finančního úřadu,
a učitelky Bedřišky, rozené Morgensternové, se 18. 1. 1895
narodil syn Michael Marzell Bohin.
Základní školu
i polské gymnázium
absolvoval ve Lvově.
V devatenácti letech
(1914) narukoval do arMichael Bohin
mády jako zdravotník.
Za obranu Lvova byl vyznamenán (1917) a jako
poručík zdravotní služby získal Vojenský záslužný
kříž. Po rozpadu mocnářství (1918) se stává Lvov
součástí tzv. Druhé Polské republiky. Michael zde
zahájil studia medicíny a na konci druhého semestru
odešel do Prahy (podle záznamu z 25. 11. 1919 se zapsal do šestého semestru) a pokračoval ve studiích
na Univerzitě Karlově. Absolvoval v necelých 27 letech. Při převzetí lékařského diplomu (10. 12. 1921)
musel podepsat reverz, kterým se vzdává lékařské
praxe v ČSR, protože neměl její občanství. To mu
bylo přiznáno až díky sňatku s Ludmilou Tobkovou
19. 6. 1896. Než sňatek uzavřel, musel se nejprve
vzdát své víry a přijmout křest 15. 11. 1925 z rukou
kněze Českobratrské církve evangelické.
Po studiích působil na bakteriologické klinice
prof. Houla a poté v sanatoriu Na Pleši pro léčbu
pacientů s plicními chorobami. Po nástupu na
I. chirurgickou kliniku na Karlově náměstí v Praze
se seznámil s prof. Rudolfem Jedličkou, předním
českým chirurgem, zakladatelem české rentgenologie. Jedličkovo jméno je spojeno od roku 1913
s Jedličkovým ústavem nebo o rok mladším Pražským sanatoriem v Podolí, kde Michael působil v laboratoři. V září 1926 nastoupil jako praktický lékař
v Bílině a v letech 1927–1934 jako železniční a praktický lékař v Lounech. V roce 1934 se odstěhoval do
Prahy a otevřel si zde soukromou praxi na Žižkově,
v Husinecké ulici 2/557. Po vyhlášení Protektorátu
Čechy a Morava 16. 3. 1939 v důsledku protižidovských opatření přišel v roce 1940 o lékařskou praxi
a s manželkou se přestěhovali do Přibyslavské ulice č. 10. Jeho jméno bylo vedeno v tzv. jmenných
listech Zentralstelle (úzce souvisejících s přípravou
deportací Židů z protektorátu), pod číslem 3 662,
jako Žid ve smíšeném manželství, který neměl být
„zatím“ postižen dalšími represemi.
Nakonec přece jen Ústřední úřad pro řízení židovské otázky do Michaelova života zasáhl. Jako
lékaře jej příkazem z 20. 1. 1943 přidělil do sběrného „cikánského tábora“ v Letech u Písku, kde vypukla epidemie skvrnitého a břišního tyfu. Michael
coby zkušený odborník v oblasti infekčních chorob
s pomocí MUDr. Bohumila Stejskala, přiděleného
sem rozkazem z Nemocnice na Bulovce, dokázal
epidemii zastavit. Poté co byl v květnu 1943 tábor

v Letech uzavřen, Michael byl přemístěn do obdobného tábora v Hodoníně u Kunštátu. Po uzavření
tohoto tábora 1. 12. 1943 se vrátil do Prahy, kde
Registrační štítek MUDr. Bohina
působil jako lékař pro židovskou
obec.
Mauthausen. Shodou náhod se
Ironií osudu je, že 19. 10.
tu seznámil s českými vězni, kteří
1944 byl zatčen gestapem, přepomáhali nově příchozím. Když
vezen do Petschkova paláce
měl být přemístěn do poboča odtud, patrně přes věznici Panného tábora v Gusenu, pomohli
krác, 25. 10. do policejní věznice
mu čeští vězni, kteří pracovali
gestapa v Malé pevnosti Terezín.
v táborové pobočce gestapa, kde
K dalším výslechům na Pankrác
se nacházely všechny personálie
byl převezen z Terezína 7. listovězňů. Vyměnili Michaelovu repadu a vrácen zpět 19. 12. Důvod
gistrační kartu židovského vězně
jeho zatčení byl přinejmenším
za kartu Čecha drženého v tzv.
zvláštní. Poté co nacisté na podochranné vazbě z politických důzim 1939 obsadili Varšavu, dovodů. Podobně byly pozměněny
kumenty zajištěné zpravodajské
jeho údaje v táborové písárně,
Nový židovský hřbitov v Praze
(hrob 023-002-035)
službě odvezli do Berlína. Po pěti
díky čemuž se dostal do sanitního tábora vně komplexu, kde se
letech v nich kdosi objevil, že jistý
kontroly
prováděly
jen sporadicky, protože esesáci
MUDr. M. Bohin, polský Žid ze Lvova, dodal v létě
1939 polskému konzulátu zprávy o přesunech něse báli infekcí. Michael věznění přežil a 19. května se
meckých vojsk. Vše bylo předáno pražskému gestazesláblý, vysílený a stižený cukrovkou vrátil do Prahy,
pu, a to obvinilo Michaela ze špionáže. Pravda je, že
kde strávil několik týdnů ve vinohradské nemocnici.
v roce 1939 pracoval na polské ambasádě Michaelův
Válku přežil, ale manželství se mu rozpadlo
spolužák z lvovského gymnázia, se kterým opravdu
a z celé jeho rodiny ve Lvově přežil jen jeho švagr.
před jeho odjezdem ze země mluvil a který si jejich
Počátkem srpna 1945 opět zahájil lékařskou praxi na
rozhovor zaznamenal.
své předválečné adrese a patrně v této době si změMichael ani tentokrát v Terezíně dlouho neponil jméno na Michal. Do ordinace za ním přicházela
byl. Již 30. ledna 1945 byl s dalšími vězni transporřada Romů a Sintů, někdejších pacientů. V roce 1947
tován do vyhlazovacího koncentračního tábora
byl veden jako zdravotní konzultant ČSD a praktický
lékař. V listopadu 1948 se oženil s o 25 let mladší
Márií Biokovou z polské Goslawice, která mu po získání zdravotnického vzdělání pomáhala jako ošetřovatelka v ordinaci na Masarykově nádraží. Přestože
byl Michael vzdělaný muž, hlubokých odborných
znalostí, který hovořil pěti jazyky a publikoval ve
švýcarském odborném tisku, ani éra komunismu
mu nepřála. V roce 1950 je veden již jen jako lékař
železniční ambulance na Masarykově nádraží.
MUDr. Michael Bohin zemřel na srdeční infarkt
26. ledna 1956. Na jeho poslední cestě na Nový židovský hřbitov na Olšanech jej doprovázela řada
bývalých spoluvězňů z Mauthausenu, ale také početný zástup Romů a Sintů. Na skromném náhrobku
najdete hebrejský nápis: „At‘ je jeho duše svázána
ve svazku živých.“
Pro Památník Terezín Luděk Sládek

www.pamatnik-terezin.cz
V tomto domě měl MUDr. Bohin svou ordinaci

www.facebook.com/TerezinMemorial
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Rozhledna Růženka

S dětmi
v Českém Švýcarsku
Každý, kdo má děti, ví, že volba lokality pro rodinnou dovolenou záleží hlavně
na míře nabídky zábavy a atraktivnosti pro naše ratolesti. Proto vám nabízíme
jedinečné tipy v krásném prostředí nejmladšího národního parku v ČR na strávení
dovolené v přírodě, které uspokojí všechny členy rodiny.
Lesní zážitkový areál Rysí stezka objevíte
v obci Mezní Louka u značené turistické trasy
směrem k Pravčické bráně. Na okruhu o celkové
délce 1,5 km najdete mimo jiné altán vytvořený
ze čtyř druhů dřeva stromů typických pro národní
park, dřevěný chodník nad vodní tůní, lanovou lávku v bukovém zmlazení, maketu stromové dutiny,
lýkožroutí prolézačku, dřevěný chodník se stopami
zvířat, ptačí siluety i stromový dendrofon. Největší
atrakcí je průchozí dřevěný model symbolu Českého Švýcarska a Pravčické brány, který dětem
poslouží také jako skluzavka, prolézačka, lanovka
nebo horolezecká stěna. Doplněná je o pískoviště
„mraveniště“, pružinovou houpačku „výr“, zavěšené houpadlo „rys“, prolézací sestavu „tetřev“ či šplhadla „stromy kořeny vzhůru“.
Dům plný dobrodružství a ideální místo, když
prší, to je Dům Českého Švýcarska na krásnolipském náměstí. Zdejší expozice je interaktivní, takže
děti neustále někam lezou, na něco sahají, s něčím

Model Pravčické brány na Mezní Louce

22 | www.kampocesku.cz

si hrají, soutěží, ptají se a nacházejí tu odpovědi.
Mohou vystoupat na rozhlednu, roztočit větrný
mlýn, nahlédnout do sopouchu, stát se malířem,
fotografem, přírodovědcem nebo archeologem.
Vyzkouší si pronásledování jezevce klikatou norou,
uvidí filmy či audiovizuální performance, prohlédnou si lososí přechod a po hmatu budou poznávat
zvířecí kabátky. Úplnou raritou je možnost vyzkoušet si plavbu horkovzdušným balonem nad krajinou, obklopeni zvukovými efekty a zasvěceným
komentářem.
Na kraji vesnice Růžová stojí dům č. 33 plný
vůní a úsměvů a jmenuje se Mýdlárna Rubens.
Ukážou vám zde, jak se dá mýdlo uvařit v obyčejném hrnci, a nechají vás očichat a osahat, co vás
Mýdlárna Rubens

Expozice v Domě Českého Švýcarska

napadne. Provedou vás po zahradě a nechají hádat jména bylin. Vaše děti zaměstnají rytím značek do mýdla a pak vás zavedou mezi své výrobky
a budou vám o nich kouzelně vyprávět. Kromě
toho si zde můžete otestovat sérii „chodníků naboso“ a ucítíte, jak se chodí po šiškách, písku, keramických kuličkách nebo kamenech.
A když už jste v obci Růžová, můžete se rovnou z mýdlárny vydat zdolat nejnovější rozhlednu
v Českém Švýcarsku s poetickým názvem Růženka. Cesta k ní vede z centra obce kolem kostela
a není namáhavá. Překvapí vás její „Ufo“ vzhled,
připomínající kosmickou loď. Děti budou určitě
nadšené z její dětské výšky a úchvatného výhledu.
Pro rodiny s dětmi máme skvělý tip, jak poznat
náš region, a to knihu od autorky Jany Červenkové
s názvem S dětmi v báglu, ve které najdete správný mix tras vhodných pro kočárky a tras krátkých
tak akorát pro malé nožičky. Výlety jsou koncipovány tak, aby se v nich potkávala určitá dávka té
správné turistiky a zároveň zábavy pro děti.
www.ceskesvycarsko.cz
www.sdetmivbaglu.cz
www.branadocech.cz

KAM pro děti

Léto v Klášterci nad Ohří
Již při příjezdu do Klášterce vás zaujme pohled do údolí zasazeného mezi
dominantní Krušné hory a Doupovské vrchy s klikatící se řekou Ohří mezi domky
a chatkami.

Loděnice

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kdo založil hrad Šumburk?
a) Aleš ze Šumburka
b) Vilém ze Šumburka
c) Vilém z Illburka
2. Jak se jmenuje nejstarší klášterecký
minerální pramen?
a) pramen Evženie
b) Klášterecký pramen
c) Městský pramen
3. Se jménem kterého houslového virtuosa
je spojeno hudební dění v Klášterci nad
Ohří?
a) Václav Hudeček
b) Ivan Ženatý
c) Jaroslav Svěcený

Sala terrena

V letních měsících, kromě dvou zřícenin hradů
(Šumburk a Egerberk) s nádhernou vyhlídkou do
okolí, které vás nalákají k pěšímu výšlapu hned při
příjezdu, je zde spousta možností k vyžití dle vašich představ.
Na milovníky koupání zde čeká aquapark se
skluzavkami a tobogany. Tady si kromě dovádění
ve vodě nebo slunění můžete zahrát plážový volejbal. Pokud vyhledáváte památky, muzea nebo
galerie, navštivte historické centrum. Nachází se
tu zámek s muzeem porcelánu, který pro rodiny
s dětmi nabízí Pohádkový okruh. Ten tvoří Pohádková země Vítězslavy Klimtové a expozice
loutek rodiny Matěje Kopeckého. Každoročně zde
probíhá i speciální výstava, letos jsou to Poklady
z půdy.
S průvodcem ze zámku lze navštívit hrobku rodiny Thun-Hohenstein v kostele Nejsvětější Trojice,
oblíbené jsou i komentované prohlídky s divadelníky ze společnosti Klas. Ti v rámci pořadu Tajemství klášterecké minulosti provázejí návštěvníky
setmělým městem i parkem za svitu loučí.
Milovníky přírody jistě potěší procházka rozlehlým zámeckým parkem mezi vzácnými stromy
a keři, ty nejzajímavější jsou označeny tabulkami
s názvy. V informačním centru na náměstí si můžete domluvit komentovanou prohlídku parkem.
Milovníkům starožitností doporučujeme návštěvu
Muzea hodin, která obsahuje rozsáhlou soukromou sbírku.
Do Klášterce nad Ohří můžete také přijet relaxovat do Lázní Evženie. Lázeňský areál nabízí velké
možnosti vyžití, kromě lázeňských procedur a wellness balíčků si zde můžete odpočinout v krytém

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
města Klášterec nad Ohří zajímavé ceny.
Lázeňský areál Evženie

bazénu s vířivkou a se saunou, posedět v restauraci s velkou předzahrádkou a dětským koutkem
nebo v příjemné kavárně u výborné kávy a zákusku.
Sportovní vyžití zde nabízejí tenisové kurty, kde si
můžete půjčit i koloběžku. V lázeňských stáčírnách
můžete ochutnat tři minerální vody a klášterecké
lázeňské oplatky. Nedaleko lázní nabízí příjemné
posezení v odpoledních hodinách také loděnice
s půjčovnou loděk a kol. Milovníky cyklistiky potěší
cyklostezka Ohře (č. 6), která protíná Klášterec podél řeky Ohře a vede od Chebu přes nedaleké město
Kadaň až do Litoměřic.
Aquapark

Zřícenina hradu Šumburk

Ideální je vybrat si pro návštěvu červencový
termín, kdy se poklidný Klášterec nad Ohří promění v pulzující festivalové město. Duchovním otcem
festivalu Klášterecké hudební prameny a každoročním organizátorem je houslový virtuos Jaroslav
Svěcený.

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. V Lounech se nachází nejstarší:
a) 3D kino v České republice
b) vlakové nádraží
c) kamenné loutkové divadlo
2. První Zahradní město v Rakousku-Uhersku je postaveno v Lounech podle plánů
architekta:
a) Jana Kotěry
b) Benedikta Rejta
c) Josefa Mockera
3. Co je v Lounech „Daliborka“?
a) radniční věž
b) renesanční dům
c) městská brána s věží
Inundační most

Město Louny leží pouhých 56 km severně od Prahy, na řece Ohři, která tvoří
pomyslnou hranici mezi dvěma pohořími – Českým středohořím a pahorkatinou
Džbán. Tato poloha je ideálním místem pro rodinnou dovolenou. Každý člen si zde
najde zábavu a zažije neobyčejné dny.
Pro milovníky kultury a historie je v Lounech
otevřena Galerie Benedikta Rejta a chrám sv. Mikuláše, na předměstí se nachází první Zahradní
město, které je dodnes živou obytnou čtvrtí, nikoliv skanzenem. V okolí můžete navštívit nejeden
zámek a zříceninu hradu. Pro milovníky přírody se
za hranicemi města nachází kopce Českého středohoří, které zvou ke zdolání a výstupu na vrchol.
Navíc kopce mění svoji barvu nejen během celého
roku, ale i během dne. Na hoře Raná a Oblík můžete sledovat barevné motýly a sysly, kteří tam žijí ve
velkých koloniích. Pokud nefouká vítr, celý obrázek
dokreslí paraglidisté, rogala a větroně. Milovníci zážitků a adrenalinu si mohou skočit padákem
nebo se pokochat krásou modré oblohy ve větroni.
Kombinací zážitků může být den s ovčím stádem,
kdy se z vás během noci stane bača a celý den budete pást stádo ovcí na zdejších loukách. Pro kulináře je zde možnost stát se pekařkou a mlynářem
ve Vernerově mlýně, technické památce, která je
o víkendech a prázdninách přístupná veřejnosti
a nabízí řadu zajímavých workshopů.
Pokud toužíte vrátit se do dob pravěku, i to
lze u nás realizovat. V archeologickém skanzenu
v Březně u Loun je expozice starých slovanských
a germánských domů. Dokonce v letošním roce

hledají dobrovolníky na stavbu nové střechy velkého domu. Odzkoušet si na vlastní kůži, jak se na
břehu řeky Ohře žilo pravěkým lidem, je nezapomenutelným zážitkem.
Jste-li milovníky rozhleden a vyhlídkových
věží, v Lounech a okolí jich máme několik. Přibližně 10 km od Loun stojí nejnižší rozhledna v České
republice – Stradonka, ale její výšku vám neprozradím, přijeďte se přesvědčit sami! Pohled z věže
chrámu sv. Mikuláše a návštěva bytu hlásného je
dalším místem, které nemůžete při své návštěvě
minout!
Ani na gurmány nezapomínáme. Je jednoduché si sednout za stůl a objednat si žejdlík piva
Archeologický skanzen v Březně u Loun

?

Sýkorovy Počedělice

nebo stopečku vína. Co takhle vyrazit na kole
a doslova ochutnat České středohoří? Trasa vede
na ovčí farmu Oblík, kde na vás čeká ovčí sýr, dále
pokračuje do vinařství Chrámce, abyste zbytek sil
doplnili na kozí farmě na Hrádku. Samozřejmě cesta nevede přes vrcholky kopců, ale po jejich úbočí.
Záleží jen na vás, zde se vydáte na některý z nich.
Louny, nejsušší a nejteplejší místo ČR, jsou zajímavé kdykoli během roku a pokaždé zde najdete
něco jiného, nového a zajímavého.
Městské informační centrum
Pražská 95, 440 01 Louny
tel.: +420 415 621 102
e-mail: info@mulouny.cz
www.louny.eu

České středohoří
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text © Mgr. Blanka Tomášková

Louny pro celou rodinu

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od MIC
Louny zajímavé ceny.
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Pivovar Monopol v Teplicích

Krušnohorská pivní stezka

text © Kateřina Táborská

V rámci tradiční žatecké slavnosti k zahájení jarní chmelové sezony Chmelfest 2018
představila Destinační agentura Dolní Poohří turistům nový zážitkový program
Krušnohorská pivní stezka. Až do konce letošního roku mohou návštěvníci
objevovat zastávky na gurmánské stezce v Sasku a Česku a získat speciální půllitr.
„Naším cílem je podpořit lokální značky, které
vycházejí z bohaté tradice vaření piva na obou stranách hranice, a také gurmánskou turistiku. Velmi
nás těší, že všechny zapojené pivovary používají ve
výrobě žatecký chmel, který proslavil region Dolního
Poohří,“ vysvětluje ředitelka Destinační agentury
Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná.
Přípravu gurmánské stezky ukončil závěrečný workshop v Chrámu chmele a piva v Žatci, na
němž se sešli zástupci Dolního Poohří, německého
partnera projektu Tourismusverband Erzgebirge,
i zapojených pivovarů. Těch najdou návštěvníci na
trase celkem sedmnáct. „Původně jsme měli v plánu
rozjet pilotní projekt s desítkou pivovarů, ale zájem
byl enormní a stále se nám hlásí další zájemci. Protože je ale Krušnohorská pivní stezka v první řadě projekt turistický, nabízíme účast především pivovarům,
kde je vaření piva spojeno i s atraktivními zážitky,
jako jsou prohlídky pivovaru, degustace, přednášky
či semináře o historii místa,“ říká Libuše Novotná
Pokorná. Návštěvníci tak mohou vidět třeba pivní
muzeum či si na vlastní kůži vyzkoušet vaření piva.

Krušnohorskou pivní stezkou provede návštěvníky vydaný turistický průvodce s mapou
zapojených pivovarů a prezentací každého z nich.
Jeho součástí je Turistická pivní karta, na níž mohou návštěvníci sbírat razítka při návštěvě těchto
pivovarů. „Každý pivovar má své unikátní očíslované razítko. Po nasbírání alespoň deseti razítek získají
turisté speciální půllitr Krušnohorské pivní stezky.
Stačí kartu odevzdat v kterémkoliv ze sedmnácti
zapojených míst,“ doplňuje ředitelka agentury. Sbírat razítka je možné až do konce letošního roku.
Půllitr Krušnohorské pivní stezky

Průvodce je k dispozici jednak v zapojených pivovarech, ale také v informačních centrech Dolního
Poohří a v saské části Krušných hor.
Projekt Krušnohorská pivní stezka byl spolufinancován z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Do projektu jsou zapojeny pivovary
v těchto městech: Perštejn, Chomutov, Žatec, Louny, Osek, Teplice, Ústí nad Labem, Rechenberg
– Bienemühle, Freiberg, Pockau, Scheibenberg,
Zwönitz, Lössnitz, Aue, Breitenbrunn.
Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s.
náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 24 Žatec
mobil: +420 731 086 714
e-mail: info@dolnipoohri.eu
www.facebook.com/krusnohorskapivnistezka/
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Když malí nevědí, velcí poradí…
Dětské hřiště u ZŠ

Mobilizace cyklistů
Obec Březno u Chomutova připravila pro dospělé i děti netradiční akci, kterou je
„mobilizace cyklistů – oslavy vzniku republiky“. Akce proběhne dne 30. června
2018. Start je v roce 1914 v místním parku u rybníčka, a to od 10 hodin.
Cesta povede po cyklostezkách, kudy cyklisté
projedou 1. světovou válkou a v podobě živých
obrazů absolvují válečná léta, prožijí si situace vojáků, kteří se bojů účastnili. Skupiny cyklistů bude
doprovázet k jednotlivým disciplínám uniformovaná osoba, která také dohlédne na pořádek po
trase. Účastníky čeká střelba ze vzduchovky, hod
granátem či nenápadný pohyb v terénu. Poté se
vrátí do parku, do roku 1918, kde si za potravinové

Kostel sv. Petra a Pavla
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Březenský drak

1. Kdy byl ustaven samostatný Československý stát?
a) 28. října 1948
b) 28. října 1918
c) 21. srpna 1968
2. Kolik stanovišť má Pohádková dračí
cesta?
a) 8
b) 7
c) 6
3. Kolik věží má kostel sv. Petra a Pavla?
a) jednu
b) dvě
c) žádnou

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
obce Březno zajímavé ceny.
lístky, zakoupené na startu, koupí guláš vařený
v polní kuchyni. Seznámí se zde s dobovou bojovou technikou a projdou do vzniku republiky a do
období první republiky. Vše se odehraje na pódiu.
Malé děti v doprovodu rodičů čeká program stejného rozsahu, ale pouze na in-line dráze. Vlastní
kolo není potřeba, stačí jim odrážedlo či koloběžka. Na závěr se odehraje v parku program ve stylu
od první republiky až do současnosti, kterým bude
účastníky provázet dobová hudba.
Pro návštěvníky Března, kteří se konkrétní akce
nezúčastní, a přijedou se projet po místních cyklostezkách, jsou po Březně rozmístěny nové tabule
s mapou obce a cyklostezkami.
Někteří již jistě, včetně místních obyvatel, znají
naši oblíbenou Pohádkovou dračí cestu s osmi stanovišti, na kterou vyrážejí i s celými rodinami, a zabaví tak své ratolesti na celý den. Oproti minulému
roku navíc obec Březno nabízí rozšířená sportoviště a dětská hřiště s novými zážitkovými prvky.

Infocentrum Březno
Štefánikova 82, 431 45 Březno
tel.: +420 474 692 016
e-mail: infocentrum@obecbrezno.cz
www.obecbrezno.cz

Cyklostezka

KAM na výlet

Za „hmyzím hotelem“ do Náchoda
Lesopark Montace se nachází v jihovýchodní části města Náchoda. Na přelomu
letošní zimy a jara v něm byla vybudována první část naučné stezky „Lesní
návštěvnický okruh Montace“.
jevů (případně i živočichů), a vytvářejí tak zároveň
vhodné stanoviště pro některé zvláště chráněné nebo ochranářsky významné druhy živočichů
a zároveň zvyšují celkovou atraktivitu lesního
celku Montace pro jeho návštěvníky. Instalovaný

mobiliář nenásilnou formou posiluje edukativní
funkci území a slouží k propagaci jak ekologického smýšlení, tak i produkčních i mimoprodukčních
činností Lesů města Náchoda.
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

Lesopark Montace – infopanel „Obojživelníci a plazi v lese“

Bylo vytvořeno šest tematických stanovišť napříč lesoparkem se zaměřením na ekologii, biologii
a lesní pedagogiku. Stanoviště nesou příznačná
jména: Hřbitov odpadků, Vzorkovník budek, Hmyzí hotel, Vzorkovník stromů, Tůň pro obojživelníky
a Metr dřeva. Vybudované objekty jsou koncipovány osvětovou a propagační formou s jedinečnou možností přímého pozorování popisovaných

Lesopark Montace – infopanel „Nenechávej mě v lese“
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www.visitlib
www.visitliberec.eu
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Hraběcí jídelna v zámku Náměšť nad Oslavou

Plavba po Dalešické přehradě

Zámek a muzeum Velké Meziříčí

Třebíčskem křížem krážem
Koncem dubna se naše redakce zúčastnila zajímavého press tripu, který se konal
pod záštitou Czech Travel Press a Vysočiny Tourism. Naše novinářská cesta nás
zavedla především do okolí Třebíče.
Naše putování Vysočinou započalo na krásném
zámku ve Velkém Meziříčí. Velkomeziříčský zámek,
původně románský hrad ze 13. století, byl několikrát přestavěn. V jeho prostorách dnes najdete také
muzeum, kde jsou sbírky historické, etnografické
i přírodovědné. V roce 2017 zde byly zpřístupněny
unikátní fresky ze 14. století nalezené v jihovýchodní části přízemí zámku. Během procházky parkem
můžete také potkat současné majitele – rodinu Podstatzkých-Lichtensteinů.
V Třebíči naše exkurze pokračovala prohlídkou
známého science centra – Ekotechnického centra
Alternátor, kde je věda a technika spojená se zábavou a tvůrčí činností. Malé i velké si okamžitě získá

jedinečný exponát „Věda na kouli“ s více než 800
programy. Může se na něm zobrazit počasí či zemětřesení kdekoliv na světě, navíc díky spolupráci
s NASA umožňuje i špičkové projekce vesmírných
těles. A na závěr prohlídky vás pobaví neobvyklé
chemické pokusy.
Další zastavení bylo hodně emotivní, protože
jsme navštívili rodný dům Jana Kubiše v Dolních
Vilémovicích. Díky unikátní výstavě jsme se dozvěděli i historii celé Kubišovy rodiny, kterou nacisté po
atentátu vyvraždili.
Na Třebíčsku nelze opomenout renesanční
zámek Náměšť nad Oslavou, který patřil do konce 2. světové války hraběcímu rodu Haugwitzů.

Po válce byl zámek zkonfiskován a následně si ho
prezident E. Beneš nechal upravit na své letní sídlo
na Moravě. Během prohlídky uvidíte nejen Benešovu pracovnu, ale také zámeckou kapli, ojedinělou
kolekci tapiserií a především navštívíte soukromý
apartmán hraběte Haugwitze z počátku 20. století.
Když už jste zavítali do těchto míst, tak určitě
navštivte Památník Bible kralické. Najdete ho v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1579–1594 vznikal
tento poklad českého jazyka, který v dobách násilného poněmčování a protireformace přispěl k jeho
udržení.
Chcete na vlastní oči vidět, kde se natáčely filmové Postřižiny? Tak zavítejte do Pivovaru Dalešice,
kde se lze nejen ubytovat, ale zúčastnit se i zajímavé
exkurze po pivovaru. A na nedaleké Dalešické přehradě se můžete projet krásnou výletní lodí Horácko
a objevovat malebnost a romantiku zdejší krajiny.
Marcela Kohoutová

Hrad Polná – procházka historií
pro malé i velké
Historie hradu Polná se píše již od 13. století. Hradby, které tehdy měly bránit jeho
obyvatele před lapky i nepřáteli, stojí dodnes. Gotická podoba hradu je zachována
v jeho suterénu a části přízemí. Budovy nesou stopy renesanční přestavby z doby
Zachariáše z Hradce a fasáda zámeckých křídel připomíná stavební úpravy
Dietrichsteinů z konce 17. století.
Na
polenském
hradě zkrátka procházíte historií. Novodobé
dějiny začal psát Spolek městského muzea
v roce 1922, kdy se
díky daru manželů Pojmannových podařilo
odkoupit polorozpadlý hrad od původních
majitelů a začít s jeho
rekonstrukcí. Již v roce
1924 zde byly otevřeny první expozice: rytířský sál, lapidárium,
kupecký krám, stará
řemesla.
Postupem
času přibývaly další,
a tak dnes hrad nabízí
na dvou prohlídkových
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trasách množství rozmanitých zážitků. Expozice
jsou atraktivní nejen pro dospělé, ale najdete zde
i množství dětských koutků, kde si malí návštěvníci
mohou vyzkoušet některé staré techniky řemeslné
výroby, poznávat léčivé rostliny nebo si poskládat
erb města.
V jednom ze zámeckých křídel se nachází muzejní expozice. Návštěvník se zde seznámí s historií města, v expozici historických hodin zhlédne
funkční věžní hodinový stroj, poslechne si válečkový hrací strojek i orchestrion. Konají se zde i krátkodobé výstavy.
Nádvoří v areálu hradu a zámku nabízejí možnost odpočinku i relaxace. Na hradním parkánu se
mimo jiné nacházejí i klece s dravými ptáky.
Další informace najdete na
www.muzeum-polna.cz

KAM pro děti

Když malí nevědí, velcí poradí…

Navštivte muzeum na zámku
a staňte se na chvíli archeologem
Vydat se časem zpět hluboko do prehistorie regionu Blanenska umožní
návštěvníkům nová interaktivní expozice archeologie Cesta do pravěku Blanenska
v Muzeu Blanenska. Průvodcem tímto detektivním putováním jim bude archeolog
Karel Pazourek.
Starší expozice (Objevitelé Moravského krasu,
Hrady blanenského okolí, Blanenská umělecká litina,
Bydlení na blanenském zámku, Historické interiéry
zámku a Historie měřicí techniky) přibližují období
od středověku až po druhou polovinu 20. století.
Expozice archeologie nyní dovede malé návštěvníky až do období starší doby kamenné. Skrytými
dveřmi na konci expozice se školní výpravy, rodiny
s dětmi i jiní hraví návštěvníci mohou navíc dostat do muzejní herny. Zde je pro ně připraveno
archeologické pískoviště, tajné skříňky, jeskynní

1. Jak se jmenuje křestním jménem archeolog Pazourek?
a) Petr
b) Karel
c) Pavel
2. Ve kterém regionu se nachází Blansko?
a) v Moravském krasu
b) na Pálavě
c) na Šumavě
3. Co má Blansko ve znaku?
a) zelený strom
b) černého koně
c) bílou věž
4. Razítková hra v muzeu je…
a) Pážecí
b) Knížecí
c) Hraběcí

?

prolézačka a dotyková obrazovka plná her i doplňujících informací. Ve vedlejší místnosti určitě zaujme zámecká obrazárna s tvořivou dílnou a virtuální i skutečná převlékárna.
Zajímavý program pro děti připravuje Muzeum Blanenska i na léto: „Pro všechny zvídavé děti
připravujeme Pazourkovu letní školu archeologie. Je určena pro děti od 10 let, se kterými budeme zkoumat a zpracovávat archeologické nálezy.
Školu otevřeme 1.–3. srpna a já už se na všechny
malé archeology moc těším!“ zve k účasti vrchní
archeolog Karel Pazourek.

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
města Blanska zajímavé ceny.
Také ostatní expozice jsou připraveny i pro
malé návštěvníky – interaktivním prvkem propojujícím expozice je zábavná trasa Pážecí cesta se
sběrem razítek, během níž se děti prostřednictvím
deseti dřevěných truhliček s jednoduchými úkoly
dozvídají o zajímavých osobnostech blanenského
regionu.
www.muzeum-blanenska.cz
www.blansko.cz
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Není prezident jako prezident (120 let)

Cílem propagační jízdy byla výstava konaná
k výročí 50 let vlády Františka Josefa I. Po jejím
skončení vůz získal rakouský automobilový klub,
kde sloužil k zácviku řidičů. Po jeho prezidentovi dostal své pojmenování – německy Präsident.
Jako muzejní exponát se ve 20. letech 20. století
vrátil do Československa, kde si jej můžeme prohlédnout v Národním technickém muzeu v Praze.
Funkční replika z roku 1977 se nachází ve sbírkách
Technického muzea v Kopřivnici.

Leopold Sviták

Automobil NW Präsident

Navštivte muzeum
v Mikulově
Historie mikulovského zámku sahá
hluboko do středověku, už v polovině
13. století byl na skalnatém návrší
postaven hrad, který střežil zemskou
hranici mezi Moravou a Rakouskem.
Četnými přestavbami byl v průběhu několika
století vybudován rozsáhlý hradní komplex, který
odolal i opakovaným nájezdům husitských vojsk.
V roce 1575 se majiteli panství stali Dietrichsteinové a započali s přestavbou hradu na pohodlné zámecké sídlo. Během téměř čtyřsetletého
působení v Mikulově vtiskli jednotliví příslušníci
rodu mikulovskému zámku podobu honosného
reprezentativního sídla. Dietrichsteini příslušeli
k nejvyšší šlechtě rakouské monarchie a zaujímali
výsadní postavení na vídeňském císařském dvoře.
Jejich osudy připomíná rozsáhlá obrazová galerie,
která je součástí jedné ze stálých expozic Regionálního muzea. Galerie Dietrichsteinů skýtá řadu
muzejních skvostů. Návštěvníci mohou zhlédnout
ojedinělý soubor vzácných hrobových textilií dochovaný v mikulovské dietrichsteinské hrobce
a lobkovické kryptě. Pozdně renesanční dámský
plášť, tzv. španělská ropa, je jediným svého druhu
v celé Evropě. Mírou dochování a provedením udivují i pohřební šatičky teprve tříletého Raimunda
Dietrichsteina, který zemřel na úplavici. Impozantně působí zámecká knihovna z 18. století s více než
sedmnácti tisíci svazky knih stejně jako obří sud
v zámeckém sklepě z roku 1643. S nezaměnitelnou
kulisou malebného města za zády je mikulovský
zámek perlou mezi památkami jižní Moravy.

Automobil NW Präsident byl prvním továrně vyráběným sériovým
vozem na našem území a jedním z prvních
na světě. Vyrobila jej
továrna
Nesselsdorfer
Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft v Kopřivnici
(něm. Nesselsdorf), přímý předchůdce pozdější
automobilky Tatra. Vůz je
3,225 m dlouhý, 1,472 m
široký, s rozvorem 1,7 m
a pohotovostní hmotností 1 072 kg. Byl osazen
dvouválcovým motorem
Benz 2 750 cm3 s výkonem 5 koní (3,7 kW). Duchovním otcem vozu byl
automobilový vynálezce
Leopold Sviták.
Pavel Edvard Vančura

??

?

Která budova u nás
je podle výšky střechy nejvyšší,
jak je vysoká, ve kterém městě
se nachází a kdy byla dostavěna?

?

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

www.rmm.cz
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foto © Wikimedia Commons

Vůz NW Präsident podnikl 21.–22. května 1898 propagační jízdu se čtyřmi
cestujícími z Kopřivnice do Vídně. Tehdy trvala cesta dlouhá 328 km úctyhodných
24,5 hodiny, přičemž samotná jízda zabrala 14,5 hodiny. Dnes bychom se autem
z Kopřivnice do Vídně dostali za pouhé tři hodiny.

KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc květen 2018.
Celkem došlo 3 104 odpovědí, 2 991 z internetu a 113 dopisů,
z toho 1 666 žen a 1 438 mužů.

Za historií a zajímavostmi Žamberka
otázka 1: c) Divoká Orlice
otázka 2: c) orlici a kance
otázka 3: b) po Prokopu Divišovi
soutěžilo: 464 čtenářů; 449 správně; 15 špatně
výherci: A. Erlebachová, Velké Hamry; L. Kejmarová, Stochov; V. Malásková, Tišnov;
D. Neumannová, Liberec; L. Červinek, Most; P. Dostál, Plzeň; J. Korpáš, Stráž pod Ralskem;
A. Ospalík, Šumperk; J. Šťastný, Turnov; P. Weingartner, Lučice

Baťovský Zlín
otázka 1: b) 4
otázka 2: a) Tvořivý chlívek
otázka 3: b) 58. ročník
soutěžilo: 456 čtenářů; 422 správně; 34 špatně
výherci: V. Hauserová, Kyjov; L. Hrabalová, Olomouc; M. Kestránková, Praha; K. Krajčová, Opava;
J. Langová, Přibice; M. Sodomková, Jilemnice; H. Šnáblová, Velké Přítočno; J. Našinec, Klatovy;
V. Stejskal, Cheb; D. Štechar, Opařany

Edice ČT
otázka: Co znamená kázat vodu, a přitom pít víno?
odpověď: a) Něco říkat, ale neřídit se tím a dělat třeba pravý opak.
soutěžilo: 438 čtenářů; 435 správně; 3 špatně
výherci: J. Kučová, Mohelno; M. Skořepová, Liberec; Z. Moravec, Rakovník

Navštivte Krnov
otázka 1: c) 2018
otázka 2: b) 1891
soutěžilo: 405 čtenářů; 374 správně; 31 špatně
výherci: M. Makovičková, Moravský Krumlov; M. Smolíková, Beroun; J. Strončeková, Brno

Kladno – výletní cíl
otázka 1: b) Marta a Míša
otázka 2: c) 14
otázka 3: c) Jaromír Jágr
soutěžilo: 391 čtenářů; 230 správně; 161 špatně
výherci: M. Jastrzembská, Přerov; R. Jiránková, Čelákovice; D. Nešetřilová, Neratovice; H. Říhová,
Vysoké Mýto; H. Somrová, Veselí nad Moravou; P. Brlica, Brno; J. Čechlovský, Chrudim; R. Svoboda,
Újezd u Brna; R. Šilberský, Zlín; J. Štěpánek, Němčice nad Hanou

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: Hlavní nádraží v Plzni
soutěžilo: 454 čtenářů; 449 správně; 5 špatně
výherci: H. Gočová, Ústí nad Labem; M. Šroubárenská, České Budějovice, M. Růžička, Ořechov

Křížovka
Jan Neruda, Eliška Krásnohorská
soutěžilo: 496 čtenářů; 489 správně; 7 špatně
výherci: M. Janálová, Holešov; P. Fráňa, Uherské Hradiště; Z. Chudík, Vnorovy

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky a odpověď na

Poznáte místo na fotografii?

fotohádanku nám zašlete
do 15. června
z www.kampocesku.cz/
souteze nebo na adresu
redakce. Dvakrát tři autoři
správných odpovědí
obdrží mapu věnovanou

Nejvíce odpově

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

Mazaní čtená

ři

uděluje redakc

e magazínu KA
M po Česku
za vydání květen
2018

vydavatelstvím
Kartografie PRAHA.

a) náměstí v Sokolově
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b) náměstí v Karviné c) náměstí v Holešově

Podmínky soutěží s ohledem na zákon č. 101/2000
Sb. (GDPR), o ochraně osobních údajů najdete na
www.kampocesku.cz/vseobecne-podminky. Účast
v soutěžích je dobrovolná, stejně jako souhlas
s poskytnutím osobních údajů.

Blanenská inf

ormační kanc

Rožmitálova 6,

Luděk Sládek
šéfredaktor

678 01 Blansko

elář Blanka
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PROGRAM FESTIVALU:
3. 7. 2018 od 18.00 hodin
Protestantský kostel, Großrückerswalde

Slavnostní koncert v partnerské obci
Jaroslav Svěcený - housle
Lukáš Sommer - kytara
4. 7. 2018 od 19.30 hodin
Zámek - nádvoří zámku

vstupné: 400 Kč

Miroslav Žbirka s kapelou
Jaroslav Svěcený - host večera
5. 7. 2018 od 19.30 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice

vstupné: 250 Kč

Jaroslav Svěcený a Magistri
Premiérový koncert orchestru příčných ﬂéten.
Jaroslav Svěcený - housle
Magdalena Tůmová Bílková - ﬂétna
Lucie Tóth - klavír
Zdeňka Žádníková Volencová - průvodní slovo
6. 7. 2018 od 19.30 hodin
Zámek - nádvoří zámku

vstupné: 250 Kč

Na Vivaldiho!
Jaroslav Svěcený - housle a role Antonia Vivaldiho
Zdeňka Žádníková Volencová - role Anny G. a Camilly V.
Michaela Káčerková - virginal
Virtuosi Pragenses Collegium

Město Klášterec nad Ohří,
Zámek Klášterec nad Ohří
a agentura Subiton uvádějí

3. - 8. července 2018

Klášterecké
hudební prameny
2018
14. ročník letního hudebního festivalu
a mezinárodních houslových kurzů
http://kultura.klasterec.cz

7. 7. 2018 od 19.30 hodin
Velký renesanční sál zámku

vstupné: 250 Kč

Sváteční koncert
Jaroslav Svěcený - housle
Karolína Žmolíková - soprán
Václav Mácha - klavír
8. 7. 2018 od 14.00 hodin
Velký renesanční sál zámku

vstupné: 50 Kč

Mládí na pódiu
Festivalový koncert účastníků houslových kurzů.
Václav Mácha - klavírní spolupráce
8. 7. 2018 od 19.30 hodin
Zámek - nádvoří zámku

Mozart v Klášterci
Julie Svěcená - housle
Jitka Hosprová - viola
Jaroslav Svěcený – housle
Jun Kim (Korea/USA) - dirigent
Severočeská ﬁlharmonie Teplice

vstupné: 250 Kč

