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KAM vybírá z obsahu
Milí čtenáři,
i řekl Bůh: „Budiž
světlo!“ A bylo světlo.
Viděl, že světlo je dobré,
a tak oddělil světlo od
tmy. Myslím, že letos v říjnu si připomínáme něco
podobného. Jen nevím,
jestli přišlo světlo po staletích temna, nebo naopak. Viděno současnou
optikou, období temna a světlých zítřků se během
těchto sta let mnohokrát střídalo. Jednou jsme chtěli
být takoví, jindy makoví, někdy po vzoru toho, jindy
onoho. Chci však věřit, že jsme se za ta léta poučili ze
všech těch „ismů“ (feudalismu, kapitalismu, socialismu, globalismu a všudypřítomného populismu). Přál
bych si, aby budoucnost přinesla lidem této země ty
nejzákladnější lidské hodnoty – neotřesitelnou víru
v rodinu, vítězství dobra nad zlem a umění vcítit se
do potřeb druhého. Když budeme používat citu s rozumem a rozumu s citem, padne mnoho zdí, protože
i srdce má rozum. Věřím v moudrost budoucích generací, bylo by ale pěkné začít už teď.
Třeba proto, že říjen začíná a končí stejným dnem
v týdnu jako leden a podle gregoriánského kalendáře
je již desátým měsícem roku, kdežto podle kalendáře
juliánského teprve osmým (latinsky October). To nám
dává dva měsíce „k dobru“. Ale pozor, během října
slunce přechází ze znamení Vah do znamení Štíra,
a jak jistě dobře víte, štíři jsou nevyzpytatelní. Proto doporučuji všem – všeho s mírou. Matka příroda
letos také zrychlila… A jak to dopadlo? Vše dozrává
dříve a na horách sněží už v září. Proto motto na říjen
zní: „Festina lente – Pospíchej pomalu.“ Zanechme
myšlenkových pochodů a vydejme se na procházky
podzimní přírodou, ty nejsou tak náročné. Máme pro
vás také řadu dobrých tipů na výlet, které vás dovedou tam, kde o vás stojí a kde je příjemně a moudro.
Poznání, kdo jsme a kam jdeme, vám nabídnou akce
spojené s oslavou vzniku republiky. Zážitky nevšední
i gastronomické – výlovy rybníků. A takové to obyčejné hýčkání – třeba naše lázně. Je jen na vás, pro
co se rozhodnete.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

KAM na výlet s TOMANEM BRODEM

Boleslav III. Ryšavý
(1015 let)

foto © Wikimedia Commons

Složitá doba na přelomu minulého
tisíciletí na českém knížecím stolci,
navíc plná násilností. Ale s čím kdo
zachází, tím také schází.
V době první vlády Boleslava (* okolo 965;
† 1037) byla běžným jevem kastrace nebo neúspěšný pokus o vraždu. Proto také koncem roku
1002 prchá z Čech pod ochranná křídla bratrance,
polského knížete Boleslava Chrabrého. S jeho pomocí se počátkem roku 1003 vrací opět na český
trůn pod příslibem urovnání sporů s českými odpůrci. Ale již v únoru nařizuje vyvraždění Vršovců,
včetně svého zetě. Za to jej Boleslav Chrabrý vylákal pod záminkou jednání ke svému dvoru, nechal
zajmout a oslepit. Sám se pak na jeden rok ujímá
vlády v Čechách. Boleslav III. zůstává 34 let vězněm, až do své smrti.
-liban-

Uničov – dílo
bratrské (795 let)

foto © Wikimedia Commons

Král Přemysl Otakar I. a jeho bratr
Vladislav Jindřich v roli markraběte
moravského ve vzácné shodě
spravovali Čechy i Moravu. Jedním
z dokladů je město Uničov.
Založeno
bylo roku 1213
na místě původních slovanských osad, a to
z popudu markraběte Vladislava Jindřicha,
který sem pozval německé
kolonisty. UniStarý znak Uničova
čov získal statut
královského města proto, že vše zařídil moravský
zástupce panovníka. Po smrti markraběte král roku
1223 znovu písemně stvrzuje a potvrzuje původní
smlouvu a výsady města rozšiřuje o právo mílové,
soudu, hrdelní a horní. Dokument je psán latinsky
a je prvním dokladem svého druhu v historii českého státu.
-babok-
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Toman Brod, nádraží Bohušovice, květen 2018

Lázně Libverda, 1940

Dopisy čtenářů
Vážení, srdečně vás zdravím ze Znojma. Opět jsem
si v našem TIC vyzvedla KAM po Česku a zase jste
s ním nezklamali. Výborný, zajímavý, inspirativní! Po
jeho přečtení jsem vyluštila křížovku a odpověděla
na soutěžní otázku. Ještě jednou díky za bezvadný
časopis, jen tak dál. Přeji vám mnoho osobních i pracovních úspěchů, a hlavně pevné zdraví.
S pozdravem Marie Kincová
Vážená paní Kincová, děkujeme za Vaše přání a srdečně zdravíme do Znojma.
Dobrý den. Rád pročítám a mnohokrát jsem i hledal
inspiraci na výlet nebo dovolenou ve Vašich Turistických magazínech KAM po Česku a KAM na výlet.
Též se zúčastním ve většině soutěží v těchto časopisech. Člověk si osvěží v paměti, co už většinou
zapomněl a tak hledá informace na internetu.
V soutěži ve Speciálu Cyklo 2018 S dětmi na kole
regionem pod Knětickou horou u 2. otázky, kdy
koupil Vilém z Pernštejna Pardubické panství, není
na výběr správný rok. Má být 1491. V tištěné podobě
to již samozřejmě opravit nelze, ale na webových
stránkách by oprava šla provést.
S pozdravem Jaroslav Honzík, Heřmanův Městec
Dobrý den, pane Honzíku. August Sedláček uvádí, že
Jiřík Pardubský, nedrže se prostoty a šetrnosti předkův
svých, upadal do dluhův. Za několik let nezůstalo mu

Ještě že člověk neví, co
ho čeká (2007).
Kam byste jako pamětník první republiky
pozval naše čtenáře v té
době?
Před válkou bych pozval čtenáře do Libverdy,
kde jsem v létě trávil poslední šťastné prázdniny
svého dětství. U lázní bylo
koupaliště, kde jsem se
naučil plavat. Dole v Hejnicích byl trh, kde banán stál
jednu korunu, a v místní
bazilice s díky věšeli na stěnu berle uzdravení věřící.

A kam byste pozval naše čtenáře na výlet
dnes?
Dnes bych je pozval do Prahy do svatovítské katedrály, kde bych u příležitosti stoletého výročí 28. října nechal zaznít requiem za zničenou rakouskou říši.
Děkuji Vám za pozvání na výlet do prvorepublikových lázní, ale také za „pozvání“ na zádušní mši
za zaniklé mocnářství.
Luděk Sládek

na Pardubicích nic více než dědičné právo a dvorec
při městě. Pro velké závady bylo odhadáno Pardubsko hlavnímu věřiteli Zdeslavovi Jeníkovi z Mečkova
a z Uherska. Mimo to měl také kníže Jindřich starší
z Minstrberka právo jakési k Pardubicům, zapsané
dílem od „Pardubského“ (totiž Jiříka), dílem od kněze
Baltazara Mrzáka deskami zemskými, snad nápad
svůj po dědu Viktorinovi. Aby tudíž každý k svému přišel, smlouvali s bohatým pánem Vilémem z Pernštejna a na Helfenšteině. Jiřík prodal mu spolu s Jeníkem
1491, 10. června, zámek Pardubice (v zápise uváděno
jako tvrz, poznámka redakce), s dvorem poplužným
a městečko, vsi Bukovinu, Přerov, Lhotku a v Zálabách
dvůr kmecí (snad za 3 250 grošů českých, poznámka
redakce). Takže máte pravdu, správná odpověď byla
1491 nikoli 1490, jak bylo uvedeno v soutěži. Jako
správná odpověď bude tedy uznána nejbližší varianta správné odpovědi, tedy c) 1490. Za tuto osudnou
chybu, kterou jsme neodhalili včas, se Vám i našim
čtenářům omlouvám.
Děkuji za opět krásné další vydání vašeho magazínu, ze kterého jsem byl nadšen. Ještě jsem ho ani
nestihl celé přečíst a potřebné si vystřihnout a schovat. Zároveň děkuji i za vaše osobní přání.
Vladimír Wnuk
Děkujeme, že se Vám obsah posledního vydání líbil.
A osobní přání? To tuží dobré mravy v době, kdy…
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © redakce, Luděk Sládek

Boleslavův denár

PhDr. Toman Brod se narodil 18. ledna 1929 v Praze.
V červenci 1942 byl se svým
starším bratrem Hanušem
a matkou Olgou deportován
do Terezína, odtud v prosinci 1943 do Osvětimi a v říjnu
1944 do pracovního tábora
Gross-Rosen. Po osvobození
tábora onemocněl tyfem a po
návratu do Prahy prodělal
tuberkulózu. Napsal řadu historických prací a studií, např.
Tobrucké krysy (2008), nebo
popsal své vzpomínky v knize

KAM to vidí

Spojme se a porazíme je! (1395 let)
Nutno říct, že
historické prameny o Sámovi a jeho
říši nejsou zrovna
bohaté a prakticky
jediným zdrojem je
část z Fredegarovy
kroniky ze sedmého
století.
Avaři
ovlivňovali významně
život podřízených
slovanských kmenů, ale od počátku
sedmého století se
sami ocitli ve vnitropolitickém rozvratu.
Vzniklé situace šikovně využil franský kupec Sámo,
který u slovanských kmenů uspěl s myšlenkou společného nepřítele a vojenské akce proti němu. Jednotlivé kmeny postupně pod Sámovým vedením
vytvořily kmenový svaz (nám známý jako Sámova

říše), který za svého života udržoval
v jednotě úspěšnou
sňatkovou politikou. Kronikář přímo
uvádí: „Oženil se
pak s dvanácti slovanskými ženami,
měl s nimi dvacet
dva synů a patnáct
dcer a šťastně vládl 35 let. Všechny
další boje, jež za
jeho vedení sváděli Slované s Avary,
byly vítězné.“ Po
jeho smrti (asi 659)
se říše rozpadá na
menší celky v důKníže Sámo podle B. Jezovnika
sledku přemíry dědiců a nástupců. Přesto funguje v rozvolněnější
podobě dál a vybudovaná hradiště se stanou později základem Velkomoravské říše.
-babok-

Triumf smrti (asi 1562), Pieter Brueghel

Mandáty čistoty (420 let)
Po velké povodni v srpnu 1598 vypukl
v zemi mor. Epidemie se nejprve
objevila v Žatci, poté v Plzni, Lounech,
Praze a nakonec ve Slaném. Černá smrt
kosila lidi po tisících a dala barokním
sochařům „vydělat“ na morových
sloupech.
V důsledku epidemie Rudolf II. vyhlásil
27. 10. 1598 mandáty o udržování čistoty v pražských ulicích, ale nikdo je nedodržoval. Sám Rudolf
nakonec roku 1599 utekl z Hradu do Plzně, kde
byl do června 1600. Poslední epidemii moru Praha
zažila od března 1713 do února 1714 (13 tisíc mrtvých, čtvrtina města). Až poté začala ve velkých
městech vznikat kanalizace. Od roku 1749 se v Čechách mor nevyskytl vůbec.
Alois Rula

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

S touto základní myšlenkou platnou přes všechna staletí dokázal Sámo v sedmém
století sjednotit slovanské kmeny proti Avarům. Jejich porážkou v roce 623 položil
na desítky let základy nové říši.

Bratři Crha a Strachota (1155 let)
V rámci ní prosadili staroslověnštinu
jako bohoslužebný
jazyk, pro který Konstantin vytvořil i písmo (hlaholice). Konstantin krátce před
svou smrtí vstoupil
v Římě do kláštera
a přijal řeholní jméno
Cyril. Mladší z obou
bratrů, vynikající teolog, řečník a polyglot,
patřil k nejvýznačnějším učencům své
doby. Jeho starší bratr
Metoděj v mládí pracoval jako byzantský
státní úředník. Později
byl Konstantinovým
nejbližším spolupracovníkem a po jeho
smrti se sám ujal vedení velkomoravské

Pražské sousoší Cyrila a Metoděje

misie a završil jejich
společné dílo. Stal
se prvním arcibiskupem moravsko-panonské diecéze. Na
Moravu se dostali na
pozvání knížete Rostislava, který žádal
u byzantského císaře
Michaela III. vyslání
biskupa, který by na
Velké Moravě položil
základy církve nezávislé na franských
biskupech. Rostislav
se obával politického
a náboženského vlivu
Východofranské říše.
Cyril a Metoděj jsou
dnes hlavními patrony Moravy a od roku
1981 i spolupatrony
Evropy.
Pavel Edvard Vančura

Jednání v Münsteru, Bartholomeus van der Helst

Válka konečně končí
(370 let)
Lepší zprávu si Evropa na podzim roku
1648 nemohla ani přát. Třicet let válek
včetně sedmi let složitých politických
jednání vyústily v tzv. vestfálský mír.
Od prosince 1641 ve dvou německých městech, katolickém Münsteru a protestantském
Osnabrücku, probíhala jednání o ukončení vleklé
náboženské války a novém uspořádání Evropy.
Dlouho očekávaným výsledkem je soubor smluv
mezi Svatou říší římskou (včetně Čech), Španělskem, Francií, delegáty nizozemských provincií
a Švédskem. Důležitý mezník nastavil nové územní poměry v Evropě včetně uplatnění principu „čí
země, toho náboženství“. V zemích císařství nastala
relativní náboženská svoboda, jen v Čechách, potažmo v Rakousku nastal příklon k absolutismu
a „době temna“.
-liban-

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Soluňští bratři byli až do poloviny 19. století běžně označováni těmito
staročeskými jmény. Nejde však o nikoho jiného než o Konstantina a Metoděje,
slovanské věrozvěsty, kteří roku 863 podnikli misii na Velkou Moravu.
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Historia magistra vitae Vyvraždění Vršovců (910 let)

4. 10. 1933 (85 let)
Miloš Matras, československý
horolezec, se narodil 4. 10. 1933
v Praze († 31. 5. 1970). Byl
účastníkem československé
expedice Peru 1970, kterou
tragicky ukončilo zemětřesení
o síle 7,9 Richterovy stupnice.
Z vrcholu Huascaránu se uvolnila lavina, která usmrtila všech
14 účastníků.
6. 10. 1483 (535 let)
Velké obce tří pražských měst
přijaly v říjnu 1483 politický
program, který v Praze připouštěl výlučně kališnické náboženství v duchu kompaktát.
Nejdůležitějším bodem kompaktát bylo přiznání nároku na
přijímání z kalicha pro všechny
příslušníky utrakvistických frakcí církve.
6. 10. 1848 (170 let)
Začátkem října vypuklo ve Vídni
povstání a císař Ferdinand I.
Dobrotivý uprchl s celým
dvorem do Olomouce. Dne
2. 12. 1848 byl proti své vůli
odstaven od trůnu a v arcibiskupském paláci v Olomouci
abdikoval ve prospěch synovce
Františka Josefa I. Zbytek života
strávil v Čechách.
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Záhuba Vršovců, Josef Mathauser

Nejinak tomu bylo v případě Vršovců, které se pokusili vyvraždit hned
třikrát – roku 1003, roku 1014 a posléze i roku 1108 ve Vraclavi (téměř 3 000
členů rodu). Přemyslovská cesta „za samostatností“ se odehrála na pražském
tržišti v symbolické datum 28. října
1108, což popsal coby očitý svědek

český kronikář Kosmas: „Nemohl jsem
se dověděti, kolik hlav z tohoto rodu
bylo vydáno na smrt, protože nebyli
zabiti ani jednoho dne, ani na jednom
místě. Neboť jedni byli vedeni na tržiště a jako dobytek byli skoleni, jiní
byli na hoře Petříně sťati, mnoho jich
bylo povražděno v domech nebo na
ulicích. Ale co mám říci o smrti synů
Mutinových, jejichž smrt byla snad
nad každou jinou smrt ukrutnější? Byli
to hodní hošíci, v tváři sliční, na pohled
líbezní, jakých by ani bystrý umělec
v bílé slonovině, ani malíř na stěně
nedovedl vypodobiti. Neboť jsme je
viděli, jak byli žalostivě vlečeni na tržiště, a slyšeli, jak častokrát volali: Máti

Pomník rodu Vršovců, Vraclav

má, máti má! Až je oba krvavý kat, jako
prasátka je drže v podpaží, podřezal
nožem.“
Antonín Fridrich

foto © Wikimedia Commons

2. 10. 1373 (645 let)
Karel IV. získal od Oty
Braniborského Braniborské
markrabství, které zůstalo Lucemburkům do roku
1415, kdy je Zikmund prodal
Hohenzollernům. V 18. století
bylo Braniborsko nejdůležitější
částí Pruského království, v jeho
rámci se roku 1871 stalo součástí Německého císařství.

Rod Vršovců coby raná šlechta na přelomu 11. a 12. století měl
velký vliv na události přemyslovského státu. Přemyslovci ale
neměli rádi konkurenci a pokoušeli se vražděním význačných
rodů upevnit si své místo. Vzpomeňme na Slavníkovce
28. září 995.

Pražská komenda templářů (785 let)
Templáři přišli do Čech patrně až ve 30. letech 13. století. Jejich příchod je kladen do období
vlády Václava I., který řádu věnoval (snad roku 1232 nebo 1233) rotundu sv. Vavřince s kruhovou
lodí a půlkruhovou apsidou z první poloviny 12. století. Rotunda byla patrně součástí raně
feudálního dvorce.
Templáři v okolí rotundy vlastnili
další domy, pravděpodobně využívané vyššími členy řádu k ubytování
v čase misí u královského dvora. Komenda řádu byla postavena ve 2. čtvrtině 13. stol. u Juditina mostu na pravém břehu Vltavy. Z archeologického
průzkumu východního křídla bývalého kláštera dominikánek (čp. 211/I)
na Starém Městě vyplývá, že zdejší
sklepy pravděpodobně souvisí s přízemím templářské komendy a zdivo
je obdobného charakteru jako u templářského kostela. Po zrušení řádu
templářů roku 1312 kostel s komendou koupili johanité a o rok později jej
prodali dominikánkám z kláštera sv.
Anny na Újezdě za směšnou cenu 130

hřiven grošů. Z roku 1355 je zmínka
o kostelu sv. Vavřince, ale roku 1365 se
mluví o chóru sv. Anny.
Josef Grof

Klášterní kostel svaté Anny

Pečeť templářských rytířů, výstava Praha

1798

1813

1818

(220 let)
Jan Mundy
* 28. 10. 1798
† 9. 3. 1872
moravský textilní
magnát a šlechtic

(205 let)
Bedřich
z Fürstenberka
* 8. 10. 1813
† 20. 8. 1892
kardinál,
1853–1892
šestý arcibiskup
olomoucký

(200 let)
Josef Pečírka
* 11. 10. 1818
† 27. 6. 1870
český pedagog,
spisovatel, založil
Pečírkův národní
kalendář

foto © Wikimedia Commons

1. 10. 1748 (270 let)
Pro daňové (berní) účely byl
vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis
měšťanských domů a poddanských usedlostí, včetně půdy.
Vznikal v letech 1741–1748
a byl první aktualizací tzv. rustikálního katastru. Druhý tereziánský katastr vznikal v letech
1748–1757.

foto © Wikimedia Commons

KAM to vidí

Příchod klarisek do Čech (785 let)

Historia magistra vitae

Letos si připomínáme další významné výročí, které se týká
pražského Anežského kláštera. Roku 1233 přichází do Čech na
žádost Anežky Přemyslovny pět italských sester z tridentského
kláštera sv. Kláry, aby zde pomohly založit první klášter klarisek
na sever od Alp.

8. 10. 1858 (160 let)
V říjnu vyvrcholil v Praze nebeský úkaz komety Donati, která
byla objevena již 2. 6. 1858,
nejjasnější byla během měsíce
září a její jádro zmizelo v polovině října. Jedna z nejnádhernějších komet 19. století byla
pojmenována podle italského
astronoma Giovanniho Battisty
Donatiho.

Hábit (oděv) sester svaté Kláry

Klášter sv. Anežky České založila přemyslovská princezna Anežka,
sestra krále Václava I., okolo roku
1231. Původně se jednalo o dvojí
klášter klarisek a menších bratří. K italským sestrám se záhy připojilo sedm
urozených dívek z Českého království.
Konvent klarisek a kostel sv. Františka
pak byly slavnostně otevřeny v den
Anežčina vstupu do řádu 25. března
1234. Anežka si pravidelně dopisovala s později svatořečenou Klárou a šířila myšlenku života ve františkánské
chudobě. V roce 1237 udělil papež Řehoř IX. klášteru řadu významných privilegií. Krom Anežského kláštera v Praze vznikly počátkem františkánských

Podobizna sv. Anežky na hlavici triumfálního
oblouku kostela sv. Salvátora

dějin i další kláštery klarisek v Chebu,
v Panenském Týnci, v Českém Krumlově, v Olomouci, ve Znojmě, v Opavě
a v Brně. V důsledku reforem císaře
Josefa II. byly však roku 1782 všechny
zrušeny.
-mak-

Klášter svatý a zlatý (755 let)

foto © Wikimedia Commons

Roku 1263 byl po příchodu cisterciáckých mnichů z Rakouska založen králem Přemyslem
Otakarem II. v řídce osídlených jižních Čechách klášter Zlatá Koruna (původně Svatá Koruna).
Název vznikl podle vzácné relikvie – trnu z Kristovy koruny, který nepřímo obdržel Přemysl
Otakar II. od francouzského krále Ludvíka IX. Svatého.
Podle legendy byl klášter založen ze zbožných pohnutek. Král
měl totiž před důležitou bitvou
u Kressenbrunnu roku 1260 učinit slib, že za své vítězství nechá
založit klášter. Důvody však byly
zároveň i politické. Nový klášter
měl zamezit případné rozpínavosti rodu Vítkovců, kteří areál
roku 1276 stejně zničili. Konvent
byl obnoven znovu až za vlády
Václava II. za pomoci mnichů
z plaského kláštera. Opatství
vlastnilo rozsáhlé pozemky, rozvíjelo v kraji rozsáhlou kolonizační aktivitu a zakládalo nové vsi.
Po rozkvětu ve 14. století sláva
Zlaté Koruny pohasla během

Kaple Andělů strážných v klášteře Zlatá Koruna

husitských válek, kdy mniši klášter na dlouhá léta opustili. Statky
uchvátili Rožmberkové a klášter
se opět vzchopil až ve druhé polovině 17. století. Jeho rozvoj byl
ukončen dekretem císaře Josefa II., budovy odkoupili krumlovští Schwarzenbergové, kterým
byl majetek po 2. světové válce
zkonfiskován. Roku 1995 byl
klášter prohlášen národní kulturní památkou a 17. dubna 2016
se do něj vrátil gotický deskový
obraz známý jako Zlatokorunská
madona, která se před šesti sty
lety stala patronkou a ochranitelkou kláštera.
-aba-

1828

1833

1833

(190 let)
František
Chalupa
* 8. 10. 1828
† 16. 4. 1887
český malíř
a ilustrátor

(185 let)
Karel Linha
* 20. 10. 1833
† 9. 10. 1887
český právník
a od r. 1833
starosta Sokola

(185 let)
Josef Rank
* 22. 10. 1833
† 12. 10. 1912
český slovníkář,
vydal kapesní
slovník
novinářský

9. 10. 1888 (130 let)
Česká hudební skladatelka, básnířka a kritička Julie
Reisserová se narodila 9. října
1888 v Praze († 25. 2. 1938).
Pocházela z malostranské měšťanské rodiny Adalberta Kühnla.
Studovala klavír a operní zpěv,
jazyky a v letech 1919–1921
skladbu. Kromě hudby se věnovala i básním.
10. 10. 1883 (135 let)
Český grafik, malíř, ilustrátor
a rytec Jan Konůpek se narodil
10. října 1883 v Mladé Boleslavi
(† 13. 3. 1950). Vystudoval architekturu a AVU v Praze. Jeho
nejvýznamnější díla z počátku
20. století jsou ovlivněna symbolismem a stylizována dle secesní klimtovské ornamentiky.
13. 10. 1903 (115 let)
V říjnu 1903 byl v Bohumíně zahájen provoz parní tramvaje,
při této příležitosti byl ukončen
po necelém roce provoz koňské tramvaje. Již od počátku
se zde počítalo s parní trakcí.
Rozhodnutí o elektrifikaci padlo
již v roce 1915. Město Bohumín
tramvaje provozovalo do roku
1947.
14. 10. 1918 (100 let)
Socialistická rada svolala na
14. října generální stávku
a řadu demonstrací, měl být
vyhlášen socialistický stát nezávislý na Rakousku. Císař Karel I.
se ještě na poslední chvíli
snažil zachránit svou monarchii. T. G. Masaryk a prezident
USA T. W. Wilson měli jinou
představu.
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Historia magistra vitae Říkali mu král Holec (565 let)

19. 10. 1258 (760 let)
V říjnu 1258 byl následkem požáru zničen Strahovský klášter
včetně kostela Panny Marie.
Jeho obnova trvala pět let.
Klášter je nejstarším premonstrátským klášterem v Čechách,
založil jej kníže Vladislav II.
v roce 1143 s manželkou
Gertrudou a pražským a olomouckým biskupem.
20. 10. 1873 (145 let)
František Myslivec, český
katolický kněz, národopisec,
folklorista, spisovatel a profesor na gymnáziu, se narodil
20. října 1873 v Dolní Lhotě
(† 21. 8. 1934). Studoval gymnázium v Opavě, kde později vyučoval náboženství. Celý život
shromažďoval reálie venkovského života ve Slezsku.
21. 10. 1903 (115 let)
Český paleontolog Jaroslav
Šulc se narodil 21. října 1903
v Praze († 20. 5. 1943). Za svou
odbojovou činnost byl v Berlíně
nacisty popraven. Jeho nejrozsáhlejší publikované dílo
Otolity paleogénu okolí Biarritz
se týká jihofrancouzské lokality
a vyšlo česky i francouzsky.
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Karel IV. uzavřel s Habsburky
smlouvu o vzájemném dědění.
Zikmund se mužského potomka
nedočkal a jeho jediná dcera Alžběta si vzala Albrechta Rakouského. Po Zikmundově smrti (1437)
si Albrecht českého trůnu moc
neužil, protože při výpravě proti
Turkům v roce 1439 dostal úplavici a 27. října zemřel. Královna
Alžběta s ním právě čekala čtvrté
dítě (druhého syna, první zemřel
jako novorozenec) – pohrobek
Ladislav se narodil 22. února
1440. O korunu českých zemí,
rozvrácených husitskými válkami
a vleklými náboženskými spory,
tehdy nikdo nestál – odmítl ji Albrecht Bavorský i císař Fridrich III.,

Ladislav Pohrobek, anonym (1457),
zámek Ambras v Innsbrucku

poručník malého Ladislava, kterého zadržoval ve Vídni. V Čechách
mezitím vládly tzv. landfrídy (krajské spolky), než roku 1452 uznaly za zemského správce Jiřího
z Poděbrad. Téhož roku císař Ladislava vydal nejprve do Budína
a až následujícího roku do Prahy.
Svou korunovací Ladislav ukončil 14leté bezvládí. Říkalo se mu
Holec – byl tak mladý, že mu ještě nerostly vousy. „Za krále Holce
byla za groš celá ovce.“ Tohle pořekadlo se váže k době konečně
obnovené prosperity. Za tu však
České království nevděčilo Ladislavovi, který k Čechám nepřilnul,
nýbrž Jiříkově péči.
Aleš Krejčí

foto © Wikimedia Commons

17. 10. 1858 (160 let)
Edmund Palkovský, český
vlastenec, právník, podnikatel
a činovník českých národních
organizací na Ostravsku, se narodil 17. října 1858 v Brušperku
(† 7. 4. 1930). Jako člen Matice
ostravské spoluzakládal první
české gymnázium v Ostravě.
Inicioval stavbu dráhy
Ostrava-Brušperk.

Když byl uherský král Ladislav Pohrobek, po otci Habsburk a po matce Lucemburk, korunován
28. října 1453 na krále českého, bylo mu 13 let. S kučeravým blonďáčkem byly spojovány velké
naděje, zemřel však po 4 letech vlády.

Barokní skvost v centru Prahy (365 let)
Víte, který historický areál je v naší metropoli po Pražském hradě druhý největší? Pokud vás
napadlo Klementinum, hádali jste správně. Barokní komplex na pravém břehu Vltavy se rozkládá
na ploše dvou hektarů a v jeho prostorách sídlí Národní knihovna.

Barokní knihovní sál v Klementinu

Počátky Klementina spadají do
11. století, kdy tu byla vystavěna kaple
sv. Klementa. Po příchodu jezuitů trvalo
skoro 170 let, než byla dokončena stavba Klementina – této nejstarší a největší

jezuitské koleje v Čechách. Na budování
areálu (1653–1726) se podílelo několik
generací umělců. V době vlády Marie
Terezie bylo Klementinum využíváno
jako univerzita, knihovna a observatoř.

Dnes je známé i díky dlouhodobým
měřením teploty, tlaku a srážek v řadě
od 1. 1. 1784.
Když byl v roce 1773 řád zrušen, museli jezuité Klementinum opustit. Od té doby
se traduje pověst o obrovském pokladu,
který prý ukryli někde v tajném podzemí
a dodnes nebyl objeven. V části komplexu
sídlí od roku 1930 Národní knihovna.
Naštěstí Klementinum v sobě ukrývá
také poklady, o kterých víme. Jsou to starobylé knihy a rukopisy, mezi nejvýznamnější patří Kodex vyšehradský, jehož hodnota je nevyčíslitelná – odhaduje se na
miliardu korun. Nejstaršími dokumenty
knihovny jsou řecké papyry z 1. století.
Před několika lety získala knihovna na
pařížské aukci také fragment Dalimilovy
kroniky.
Marcela Kohoutová

foto © redakce, autor Luděk Sládek

15. 10. 1873 (145 let)
Vojtěch Šanda, český římskokatolický kněz, vysokoškolský
pedagog, děkan teologické fakulty, profesor semitských jazyků, kanovník a děkan Kolegiátní
kapituly Všech svatých na
Pražském hradě, biblista a orientalista, se narodil 15. října
1873 v Kvílicích († 24. 12. 1953).

1838

1863

1868

(180 let)
Jan Gebauer
* 8. 10. 1838
† 25. 5. 1907
český
jazykovědec,
vydal příručku
Pravidel
pravopisu

(155 let)
Josef Merhaut
* 13. 10. 1863
† 5. 9. 1907
český spisovatel,
zakladatel
brněnského
románu

(150 let)
Václav Klement
* 16. 10. 1868
† 12. 8. 1938
český podnikatel,
zakladatel
automobilky Laurin
& Klement

foto © Wikimedia Commons

KAM to vidí

Barokní bohém (350 let)
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Jeden z největších malířů českého vrcholného baroka Petr Brandl se narodil 24. 10. 1668 v Praze.
Pokřtěn byl v kostele sv. Václava na Malé Straně. Svým životem zosobňoval uměleckého bohéma
se vším, co k tomu patří.

22. 10. 1883 (135 let)
Český malíř, sochař a grafik Otakar Kubín, fr. Othon
Coubine, se narodil 22. 10. 1883
v Boskovicích († 7. 10. 1969
v Marseille). Studoval
u V. Brožíka a V. Hynaise. Jeho
nejznámějším obrazem je
Kytice (1929). Velkou část života
prožil ve Francii, kde byl velmi
proslulý.

Mezi jeho nejslavnější díla
Syn německého krejpatří např. soubor oltářních
čího vystudoval jezuitské
obrazů namalovaných v legymnázium u sv. Mikuláše
tech 1718–1723 pro kostel
na Malé Straně a malířství
sv. Markéty benediktinskéu Kristiána Schrödera, který
ho kláštera v Břevnově. Bojako správce obrazárny na
hémský život na tzv. vysoké
Pražském hradě seznámil
noze však umělce dohnal
nadaného mladíka s malířk velkým finančním probléským odkazem evropské
mům, které se snažil řešit
renesance, baroka a manýkoupí zlatých dolů v Jílorismu. Brandl měl nespouvém u Prahy a Kutné Hoře.
tanou povahu, cítil se uměPetr Brandl, autoportrét, 1700,
Simeon s Ježíškem, 1725, Národní
Podnikání dopadlo neslavleckým géniem a nechtěl se
Národní galerie v Praze
galerie v Praze
ně a Brandl nakonec umírá
podvolovat jak cechovním
nemocen a v chudobě 24. září 1735 ve
objednávaly velké kláštery a význampravidlům, tak i spořádanému manvěku 67 let. Své dluhy už nikdy nesplané šlechtické rody. Ve svých nejlepších
želskému životu. Celý život bojoval
til. Pohřben byl v kostele Panny Marie
pracích dosáhl ve vrcholně barokní
s dluhy i přes své nemalé příjmy. Svou
Na Náměti v Kutné Hoře.
malbě nejvyšší úrovně. Mistrně ovládl
tvorbou si získal umělecký věhlas,
práci se světlem a metodu šerosvitu.
o zakázky neměl nouzi. Jeho díla si
Alice Braborcová

24. 10. 1883 (135 let)
Český pediatr, zakladatel českého a slovenského dětského
lékařství Jiří Brdlík, DrSc., se
narodil 24. října 1883 v Přerově
(† 6. 7. 1965). Jako jeden
z prvních prosazoval důslednou lékařskou péči o dětské
pacienty. Od roku 1919 působil
v Bratislavě, po roce 1930 se
vrátil do Prahy.

„Radioaktivní“ František Běhounek (120 let)

foto © Archiv ČVUT, Wikimedia Commons

Je známo, že radioaktivita není vidět, že některé její formy
jsou škodlivé, a dokonce mohou i zabíjet… Celoživotní snaha
Františka Běhounka v této oblasti byla naopak lidem viditelná
a prospěšná.
Vynikající český fyzik
a spisovatel se narodil
27. října 1898 v Praze. Jeho
oborem byla radioaktivita
a záření ve všech podobách. Založil a později
také vedl Státní radiologický ústav (1926), který
měl výrazný podíl na založení observatoře atmosférické elektřiny na Štrbském plese. Od roku 1951 vedl také
Onkologický ústav v Praze. Stal se světově uznávanou vědeckou kapacitou
a nositelem řady ocenění. Veřejnosti je
ale nejvíce znám jako vědecký účastník posádky vzducholodi Italia, s níž
v roce 1928 jako první Čech přeletěl

Italia přistává ve Stolpu, 1928

severní pól. Vzducholoď vedená generálem Umbertem Nobilem při zpáteční
cestě ztroskotala a po několika týdnech na ledové kře byla zachráněna
sovětským ledoborcem Krasin. Celý
dobrodružný příběh shrnul František
Běhounek ve své knize Trosečníci na

22. 10. 1893 (125 let)
Český tanečník, publicista, pedagog, choreograf a herec Joe
Jenčík se narodil 22. října 1893
v Praze († 10. 5. 1945). Podílel
se na choreografii více než
70 českých filmů (např. Pudr
a benzin, 1931). Věnoval se také
tzv. davové choreografii (např.
IX. všesokolský slet, 1932).

František Běhounek

kře ledové (později vydáno jako Trosečníci polárního moře). Kromě této
knihy je autorem mnoha dalších dobrodružných děl pro mládež a celé řady
odborných vědeckých pojednání. Zemřel 1. ledna 1973 v Karlových Varech
ve věku 75 let.
-babok-

1903

1908

1913

(115 let)
Jaroslav
Janouch
* 22. 10. 1903
† 7. 9. 1970
český spisovatel
pro děti (např.
Čarovné
housličky)

(110 let)
František Douda
* 23. 10. 1908
† 15. 1. 1990
český koulař,
olympionik,
světový
rekordman

(105 let)
Otto Wichterle
* 27. 10. 1913
† 18. 8. 1998
český vědec,
vynálezce
měkkých
kontaktních
čoček

28. 10. 1888 (130 let)
Český hudební skladatel a dirigent Emil Štolc se narodil
28. října 1888 v Chorušicích
(† 1. 7. 1940). Hudbě se věnoval
od mládí. Složil přes tisíc skladeb, aranžoval a instrumentoval. Jeho skladby jsou dodnes
v repertoáru řady hudebních
těles, mimo jiné Ústřední hudby
Armády ČR.
28. 10. 1928 (90 let)
Dnešní Thomayerova nemocnice byla otevřena coby ústav
sociální péče hlavního města
Prahy v roce 1928. Po prvním
prezidentovi nesl ústav jméno
Masarykovy domovy. Dnešní
nemocnice má svůj název od
roku 1954 po zakladateli české
lékařské vědy profesorovi
Josefu Thomayerovi.
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KAM to vidí

Mezinárodní dny
ŘÍJEN 2018
název

vyhlášeno vyhlásil

Světový den sídel (HABITAT)
1. pondělí v říjnu

1986

OSN

Světový den architektury
1. pondělí v říjnu

1996

Mezinárodní svaz
architektů (UIA)

Světový den zraku
2. říjnový čtvrtek

WHO

1 Mezinárodní den seniorů

1990

OSN

Mezinárodní den lékařů

1984

Mezinárodní
hnutí lékařů
za odvrácení
jaderné války

Světový den cyklistiky

Mezinárodní
federace
cyklistiky

Světový den vegetariánství

1978

Mezinárodní
vegetariánská
unie

Mezinárodní den hudby

1974

Mezinárodní
hudební rada

Mezinárodní den kávy

1991

OSN

1983

Reformní hnutí
za hospodářská
zvířata

2007

OSN

Mezinárodní den nenásilí
4. Mezinárodní den zvířat
5. Světový den úsměvu
Světový den učitelů

1963

Harvey Ball

1994

OSN

OSN, UPU

10. Světový den duševního zdraví

1992

WFMH

Světový den proti trestu smrti

2003

Komunita
Sant’Egidio

12. Světový den artritidy

2000

WHO

13. Mezinárodní den za omezení
přírodních katastrof

1989

OSN

14. Světový den standardů

1946

ISO

15. Mezinárodní den bílé hole

1964

Světová rady pro
blaho slepců

Světový den žen žijících na venkově

OSN

16. Světový den výživy

1979

OSN, FAO

17. Mezinárodní den proti chudobě

1992

OSN

1992

OSN

Světový den úrazů

Velký státní znak z 30. 3. 1920

Mezinárodní
společnost pro
popáleninové
úrazy
1874

20. Den stromů

Tím byl zákon vydaný Národním výborem československým dne 28. října 1918
o zřízení samostatného státu československého. První zákon byl vyhlášen ve
Sbírce zákonů až pod č. 11 a jeho autorem byl JUDr. Alois Rašín.

1994 v ČR Shromáždění
ekologů

8. Mezinárodní den boje
proti popáleninám

9. Světový den pošty

První zákon (100 let)

1872
J. S. Morton
(od 1996
v ČR)

Světový den proti osteoporóze

1988

IFO

Mezinárodní den kuchařů

2005

WACS

22. Den spojených národů

1945

OSN

24. Světový den pro rozvoj informací

1972

OSN

27. Světový den audiovizuálního dědictví 2005

UNESCO

31. Světový den spoření

Kongres spořitelů

1924
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JUDr. Alois Rašín, autor návrhu prvního zákona

Nechci laskavého čtenáře zatěžovat historickými daty, zaměřím se pouze na vznik tohoto dokumentu. Jak sami vidíte, zákon byl napsán tužkou,
kterou vedla ruka Dr. Rašína po obyčejném papíře
formátu A5. Je v něm řada škrtů a celkově působí
jako nápad spontánní či narychlo realizovaný. Ale
opak je pravda. Koncept byl sice napsán v noci
z 27. na 28. října 1918, nikoli však v hospodě, jak
se dodnes traduje, a už vůbec nevznikl nečekaně. Jeho návrh připravovali již během srpna a září
Rašín, Šámal a Pantůček. Jeho konečná podoba
vznikla poté, co zavolal Rašínovi z Vídně Vlastimil
Tusar. Informoval jej o návštěvě, která přišla s vědomím posledního rakouského císaře, krále českého atd. Karla I., a byl jí vedoucí Evidenzbureau
plk. Maximilian Ronge, který mluvil mimo jiné

Malý znak republiky Československé 1920

o kapitulaci rakousko-uherského mocnářství. Nad
ránem 28. října Rašín dokončil svůj návrh prvního
zákona. Následně byl Rašínův první zákon, upraven právníky Boučkem, Meissnerem a Winterem,
jednomyslně přijat večerní plenární schůzí Národního výboru a zveřejněn. Oficiální provolání
Národního výboru z 28. října 1918, začínající slovy: „Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal
skutkem...“, podepsali František Soukup, Antonín
Švehla, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a Alois Rašín.
První zákon je zákonem recepčním, kterým nový
státní útvar přebíral dosavadní právní řád mocnářství (viz článek II. dokumentu). Proto pouhých pět
článků, které nemluvily vůbec o vzniku republiky,
jen o vzniku samostatného státu. Zajímavostí je, že
rukopis prvního zákona byl vykoupen v roce 1971
z antikvariátu v Karlově ulici.
Luděk Sládek

foto © Návrh prvního zákona A. Rašína – archiv Národního muzea v Praze; Státní znaky - Wikimedia Commons

2. Světový den hospodářských zvířat

Rukopis návrhu prvního zákona Aloise Rašína

KAM na výlet

Monolit na Pražském hradě

foto © redakce

Jednou z dominant třetího nádvoří Pražského hradu, která denně poutá pozornost
kolemjdoucích návštěvníků, je štíhlý, devatenáct metrů vysoký sloup z leštěné
žuly. Jeho historie je nejen zajímavá, ale i dramatická.
Na počátku bylo přání prezidenta Masaryka postavit v areálu Hradu
pomník obětem první světové války
a k desátému výročí vzniku Československé republiky (1928). Realizací pomníku byl pověřen slovinský architekt
Josip Plečnik, který plánoval umístit
toto dílo v dolní třetině monumentálního schodiště v Rajské zahradě, přímo
pod okny prezidentské rezidence. Představa autora byla velkolepá: tvar bude
jehlanovitý pylon zakončený na vrcholu
symbolickou plastikou, na stěnách bude
krátká báseň oslavující hrdinství padlých
vojáků. Kámen-monolit bude vytesán
v mrákotínských lomech u Telče. Hned
na začátku se však objevily problémy.
Vítězný návrh vrcholové plastiky z ateliéru Jana Štursy, představující lva vzpínajícího se
nad dvojitým slovenským křížem, byl slovenskými
zástupci výběrové komise zamítnut. Štursa sice pohotově naskicoval variantu, kde je lev dole a kříž má
zaražený do hřbetu, ale ani tato úprava neprošla
a Plečnik ideu umístění plastiky na vrcholu sloupu

nakonec zamítl. Podobná situace byla s básnickým
textem na stěnách. Návrhy oslovených literátů se
zdály být buď příliš dlouhé, nebo patetické, takže
nakonec zvítězilo nejprostší řešení – holý kámen
bez jakýchkoli dekorací. Další problémy, tentokrát
prozaičtější, se objevily při transportu kamenného

bloku z Mrákotína do Prahy. Speciální podvozek vyrobily k tomuto účelu Škodovy závody v Plzni, při
transportu pomáhali i vojáci. Nešťastnou shodou
okolností, snad i nesprávným pokynem pracovníka řídícího přepravu, se kámen zlomil. Plečnik se
však nevzdal. Zlomený monolit nakonec
využil architekt Bohumil Hübschmann
pro vznikající památník legionářů pod
Emauzským klášterem na Novém Městě a v Mrákotíně začali tesat nový kus.
I tentokrát se část odlomila, pro jistotu
již v lomu. A tak se rezignující Plečnik
rozhodl umístit toto druhé torzo na třetí
hradní nádvoří, údajně v místech, kde
bývalo slovanské kultovní místo zvané
Žiži. Jednu chvíli se dokonce zabýval
i myšlenkou umístit pod monolit betonovou kryptu s hrobem neznámého
vojína. Ten byl nakonec situován do památníku na Vítkově. Za velké slávy a pozornosti občanů byl pomník slavnostně
vztyčen v roce 1929, v roce oslav svatováclavského milénia. Během dalších let
se objevilo několik návrhů na dodatečné dozdobení, ale obelisk nakonec zůstal v původní podobě.
Zlacený jehlan, který dnes spočívá na jeho vrcholu,
byl osazen v roce 1996, v době konání výstavy Josip
Plečnik – Architektura pro novou demokracii.
PhDr. František Kadlec

Objevujte podzimní
Prahu se čtvrtletníkem
Praha:podzim!
Najdete v něm nejzajímavější akce
sezony, nejlepší pražské kavárny,
důvody proč vyrazit na Žižkov...
a spoustu dalších tipů.
Prague.eu
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KAM představuje
František Emmert

Holocaust

Zahrádka pod hvězdami
Dávno nedávno, na místě přímo pod nebem voněla zahrádka. Nebyla to ledajaká zahrádka! Byla plná
květin a štěstí. Zkrátka zahrádka jako z pohádky. Kdo
ví, jestli nebyla pohádková. Anebo všechno, co se v ní
stalo, je pravda pravdoucí?
V domku s malou zahrádkou žije tesař Josef s Marií
a synkem Ježíškem. Chlapec prý dovede dělat zázraky. Alespoň to o něm tvrdí jeho dva kamarádi Petr
a Tomáš, kteří s Ježíškem zažívají nejedno dobrodružství a mnohému se od něj naučí. Nejsou ale Ježíškovy
skutky spíše dílem dobrého srdce, porozumění pro
druhé a zdravého úsudku?
Sedm krátkých poetických příběhů vyprávěných
v laskavém tónu líčí „zázraky“, které zvládne každý
z nás. Závěr každého vyprávění s určitým ponaučením vyznívá ve prospěch nenásilí, nesobectví a tolerance a nabádá k samostatnému jednání a respektu
k přírodě a všemu živému. Kniha s obrázkovými komiksy je vhodná k předčítání dětem od předškolního
věku i pro malé čtenáře.

?

Kniha Zahrádka pod hvězdami se podobá
jiné úspěšné knize z Edice ČT napsané podle
oblíbeného večerníčku. Jmenuje se:
a) Chaloupka pod hvězdami
b) Chaloupka na vršku
c) Chaloupka pod kopcem
Své odpovědi nám posílejte do 15. října
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu
redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží od
Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti
nebo v internetovém knihkupectví.

10 | www.kampocesku.cz

Milan Paprčka a kolektiv

Česko z nebe
Kniha Česko z nebe přiblíží z ptačí perspektivy celou zemi a její krásy. Pohledy na zajímavé přírodní
úkazy, rozsáhlé vodní stavby, neuvěřitelná historická díla našich předků, malebné zámky i dominantní hrady a mnohá turisticky zajímavá místa naší
republiky. Pohledem z výšky dostávají dobře známá místa úplně jiný rozměr. Listováním knihou se
vám tak naskytne unikátní pohled na místa, která
dokonale znáte ze svých výletů, ale zcela jinak. Kniha zároveň zastřeší edici se stejným názvem – Česko z nebe, která vzniká v jednotlivých regionech.

Milan Švihálek

Za svědky minulosti
Výpravy za technickými památkami a mizejícími
řemesly Čech, Moravy a Slezska. Minulost a život
předků lze poznávat nejen díky ozvěnám, které
k nám doléhají ze stránek dávných kronik, z nápěvů starých písní a fresek na chrámových stěnách,
ale i díky vzkazům, které nám přes práh staletí posílají ve svých výrobcích a plodech práce někdejší
řemeslníci. Setkáváme se s nimi všude v naší vlasti.
Se starými hamry, papírnami, lanovkami, sklárnami
a cihlářskými skanzeny. Možná se o nich neví tolik
jako o památkách kulturních a uměleckých, přesto
i ony vypovídají o naší minulosti, poskytují obraz
toho, jak se kdysi žilo, s jakými technickými problémy se lidé potýkali na cestě k pokroku a lepšímu
životu. Buďme hrdi na toto dědictví, které nám
zanechaly předchozí generace, ta hrdost souvisí
s naší budoucností. Kniha je provázena množstvím
dobových materiálů, ilustracemi, mapou s vyznačenými lokalitami a praktickými informacemi
o otevíracích hodinách. Ilustrace: Tereza Jirků Váňa.
cena: 598 Kč
www.jota.cz

Autorem fotografií je pilot, cestovatel a podnikatel
Milan Paprčka.
cena: 629 Kč
www.cbs-cesko.cz

Připravila Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

Petra Braunová, Martin
Otevřel, Zdena Krejčová

Masovou vraždu šesti milionů evropských Židů
spáchanou v letech 1941 až 1945 dnes nazýváme
holocaust. Němečtí nacisté tehdy chtěli z pouhé rasové nenávisti a pocitu vlastní nadřazenosti
vyhladit všechny osoby židovského původu v dosahu jejich moci, včetně nejmladších dětí. Nikdo
nesměl přežít. Vraždění bylo organizováno s úřednickou precizností a systematičností, až nabývalo
těžko uvěřitelné podoby téměř průmyslového
procesu. Holocaust byl přitom pouze tragickým
vyvrcholením zesilujícího pronásledování, ponižování, okrádání, vyhánění a živelného vraždění Židů
nacistickým režimem již od jeho nástupu k moci
v Německu v roce 1933. Graficky nadstandardně
zpracovaná publikace předního českého historika
Františka Emmerta přehlednou formou mapuje
všechny stěžejní události spojené s holocaustem
i předchozím pronásledováním Židů v období nacismu a druhé světové války.
cena: 399 Kč
www.kniha.cz

KAM na výlet
VÝSTAVA
NYéURýtY]QLNX
VDPRVWDWQpKR
ýHVNRVORYHQVNpKRVWiWX

Osudové chvíle
üHVNRVORYHQVND

Obrazový
SětEċKVWROHWt

ětMQD°OLVWRSDGX
.ětäRYiFKRGED
6WDURPċVWVNpUDGQLFH
Y3UD]H

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

Další nezapomenutelný zážitek Vám zajistí:
NEVIDITELNÁ

NEVIDITELNÁ

VEČEŘE MASÁŽ
NEVIDITELNÁ

NEVIDITELNÝ

OCHUTNÁVKA TEAMBUILDING

Letoun Farman F.60 Goliath ČS státních aerolinií (1929)

Létání jen pro otrlé
(95 let)
I tak by se dalo nazvat létání ve
20. letech minulého století. V té době
vznikly také Československé státní
aerolinie (ČSA), a pokud si myslíte, že
lety jednou z nejstarších leteckých
společností byly bůhvíjaký zážitek,
vězte, že jste na velkém omylu.
Cestování letadlem v této době patřilo k výjimečnému dobrodružství. Před letem se pasažéři
museli podrobit velice důkladné přípravě. Museli
se hlavně teple obléci, kožichy, rukavice a kulichy
nebyly výjimkou. První aeroplány neměly kryté
kabiny, takže cestující byli vystaveni silnému proudu vzduchu a chladnému větru. Ani sezení nebylo
moc pohodlné, protože se sedělo na pytlích s poštou. Letadla se vypravovala zásadně za dobrých
povětrnostních podmínek, pouze ve dne, od jara
do podzimu.
Vraťme se ale k historii ČSA. Původní Československé státní aerolinie vznikly z popudu tehdejšího Ministerstva veřejných prací 6. října 1923 a od
začátku byly ryze státní firmou. První let byl symbolicky naplánován na 28. října – v den 5. výročí
vzniku Československa. Jak už tomu bývá, počasí si
nevybírá, a tak se uskutečnil pouze oblet kbelského letiště. První let, na lince Praha–Bratislava, ČSA
vypravily z letiště Kbely o den později. Až do roku
1930 provozovaly ČSA pouze vnitrostátní dopravu.
První mezinárodní linku otevřely ČSA v roce 1930
do Záhřebu. Původní domácí letiště Praha-Kbely
bylo v roce 1937 nahrazeno novým moderním mezinárodním letištěm v Ruzyni.
-mat-

NEVIDITELNÁ

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

www.neviditelna.cz

Aero A-10, československý dopravní letoun provozovaný ČSA ve
20. letech 20. století

foto © Wikimedia Commons

pro děti a rodiny!
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ĀɁǁ˃ȈȴʤǉɰɽɪǉǁȶȊƺȃ<ǉƺȃƅƺȃȚǉȟƃˇǁɁɨɁƼȶǏȶƃƹȈɽʲʍǁƅȢɁɰɽȴȈӝ¸ǉɽɁɴȶȊɥɁǁ˃ȈȴȶȊɁƹǁɁƹȊɰǉȶƃʤȊƺ
ɥɁȶǉɰǉʤǁʍƺȃʍɁɰȢƃʤӝ<ǉɰȟƅɨǉɥʍƹȢȈȟƃɽɁɽȈˇɰȢƃʤȊɰɽǋʤʲɨɁƼȊɁǁɰʤǋȃɁ˃ƃȢɁˇǉȶȊӝїѝӝɪȊȚȶƃіўіѝɰǉ
˃ƃƼƃȢƃɥɰƅɽȶɁʤƅȟƃɥȈɽɁȢƃȶƃɴȈƺȃǁǏȚȈȶӗʤǉȟɽǉɨʲƺȃƹʰȢȶƅɴɰɽƅɽɰʤǏǁȟǉȴȶǉƹɁɥɪȊȴʲȴʎƼƃɰɽȶȊȟǉȴ
ȴȶɁȃƃȟȢȊƼɁʤʲƺȃȃȈɰɽɁɨȈƺȟʲƺȃʍǁƅȢɁɰɽȊӝAȊȟʰɪƃǁǏ˃ƃȚȊȴƃʤʲƺȃƃȟƺȊɰȈȴʡˇǉɽǉʍˇȊɽɥɨʡɪǉ˃ɰɽɁȢǉɽɁʍ
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KAM na výlet

DEN REPUBLIKY

20. 10. 2018

program věnovaný 100.. výročí
Proslov
Staročeská
vzniku republiky
prezidenta
kapela Kontušovka
D
15 – 18 hodin v KD
T. G. Masaryka
Představení
Dobová hasičská
párové akrobacie
technika
Kankán
Fotokoutek
Staročeské hry pro hosty
Dobové dílničky a hry
Staročeská věštírna
pro děti
Polní kuchyně v zahradě
Prvorepublikové čokoládové
KD – guláš a bramboráky
pralinky, čokofontána
Salva z miniděla
Charleston
18:00 slavnostní lampionový
průvod k řece
SDH Velvary
V čele průvodu kočár
s prezidentem T.G.Masarykem
Komunitní centrum KROK,
Živá kapela
Kopretinka, Muzeum kočárků,
Spolek přátel J. Švejka v Kralupech
Historické kočárky
18:30 slavnostní ohňostroj
PROSÍME VELEVÁŽENÉ HOSTY, ABY SE
(levý břeh řeky Vltavy pod infocentrem)
OSLAV ZÚČASTNILI V DOBOVÉM OBLEČENÍ.

Světově uznávaný „mistr“ samouk (155 let)

foto © redakce

Koncem října si připomínáme narození českého i světového ilustrátora, původně
úředníka, jehož kresby vycházely v rakouských, německých i maďarských
časopisech. Svými ilustracemi doprovázel knihy Boženy Němcové, Bohumily
Sílové, ale také Williama Shakespeara.
1902 se zaměřil na pohádkoOhlédněme se za kreslířvé ilustrace. Jeho první kniským nadáním Artuše Scheihou, pro kterou vytvořil ilustnera (Arthur August Scheirace, byla pohádka O Růžence
ner), který se narodil 28. října
a Bobešovi od Václava Tilleho,
1863 v Benešově u Prahy. Nejvystupujícího pod pseudonydříve se však musel vydat
mem Václav Říha. Další z řad
cestou úředníka, protože jeho
krásných lidových pohádek
otec byl proti výtvarnému
byla kniha Bohumily Sílové
studiu. V 70. letech přišel Aro Čertíku Mičulovi (1933),
tuš do Prahy, kde navštěvoval
příběh o malém čertovi, kteobecnou školu. Poté nastourý utekl z pekla mezi vesnicpil na reálné gymnázium, kde
ké kluky a jedním z nich se
vznikaly jeho první kresby.
posléze také stal. I tato kniha
Inspirací mu byl ilustrátor Luje plná nádherných ilustraděk Marold, jehož tvorba je
cí Artuše Scheinera. Kromě
považována za vrchol české
Kniha Bohumily Sílové Čertík Mičula (1933),
ilustrací ale také zasáhl svým
ilustrace. Po devatenácti leilustrovaná Artušem Scheinerem
humorem do rozvoje českých
tech práce na finančním řekomiksů, například cyklem O Kulihráškovi, který
ditelství, koncem 90. let, odešel Artuš do předčasvycházel v letech 1926 až 1935. O tři roky později,
né penze a konečně si splnil dětský sen. Věnoval
20. prosince 1938, Artuš Scheiner umírá po těžké
se umění, dekoracím, kompozicím plakátů a roku
nemoci ve svých 75 letech v Praze.
1888 začal ilustrovat časopis Světozor, periodika
jako Švanda Dudák a revui Zlatá Praha. Od roku
Lucie Sládková

Kolín slaví
100 let republiky
Připojte se i vy k oslavám letošního
100. výročí vzniku Československa
v královském městě Kolíně.
PROGRAM OSLAV
100 let
republiky
Pondělí 22. 10.
Tomáš Halík
 mše svatá, chrám sv. Bartoloměje, od 17 hod.
 přednáška s besedou, komunitní
centrum fara, 20 hod.
téma: „Naše občanská odpovědnost“
motto: „Politika je jen skrovnější část života
duchovního.“ T. G. Masaryk
Středa 24. 10.
Dvořákovo kvarteto a Valérie Zawadská – První
Dámy Masarykovy
obřadní síň radnice, začátek v 19 hod., vstupné
Pátek 26. 10.
Prvorepublikový trh
ul. Na Hradbách + Karoliny Světlé, od 10 hod.
 Hašlerka – odpolední hudební vystoupení
 příjezd T. G. Masaryka v 16 hod.
 projev starosty, TGM
 komentovaná módní přehlídka modelů
z 1. republiky
 fotokoutek (možnost focení s TGM) a drobná
výstavka věcí z 1. republiky
Sobota 27. 10.
Eva Urbanová a Moravské klavírní trio
Koncert – Městské divadlo Kolín, od 19 hod.,
Neděle 28. 10.
Pietní akt v 15 hod. – u sochy TGM u Gymnázia
Kolín
Oslava výročí na Karlově náměstí
 16.30 hod. česká státní hymna – Eliška Tesařová a pěvecký sbor, projev starosty města
 16.45–17.45 hod. NEZMAŘI
a Kolínská filharmonie
 18.00–18.45 hod. Jaroslav Hutka
 18.45–19.00 hod. videomapping z dílny
KLUCIvespolek
 19.15–20.15 hod. Patrola ŠLAPETO
 ohňostroj
Kromě oslav navštivte i kolínské nejvýznamnější památky.
Dominantou města a národní kulturní památkou
je chrám sv. Bartoloměje, na jehož vybudování se
podílel známý stavitel Petr Parléř.
Mezi další zajímavosti Kolína patří zejména renesanční radnice na Karlově náměstí a Jeruzalém na
Labi – kolínský židovský klenot (synagoga v bývalém židovském ghettu, starý židovský hřbitov).
Rozhledna Vodárna Kolín je cenným dokladem
architektury celé 1. poloviny 20. století.
www.mukolin.cz
www.infocentrum-kolin.cz
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Výlov

Jižní Čechy vás zvou na tradiční
výlovy a gastronomické akce
Říjen a listopad jsou od nepaměti obdobím výlovů rybníků. Přijďte zažít
neopakovatelnou atmosféru těchto akcí. Sledovat rybáře při práci, sítě plné ryb
a další ukázky rybářského řemesla, to je pro každého návštěvníka výlovu zajímavý
zážitek.
Rybník Svět

Podzimní výlovy rybníků jsou dodnes lákadlem pro mnoho návštěvníků, neboť nabízejí
zajímavou podívanou na tradiční rituály spojené
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s výlovem. A kam jinam se vydat na výlov než do
jižních Čech. Region s mnohaletou rybnikářskou
historií je doslova propleten množstvím rybníků
a dalších vodních ploch. Jednotlivá rybářství si pro
návštěvníky připravují i řadu doprovodných akcí,
jako je prodej ryb či ochutnávka gastronomických
specialit.
Jen na Třeboňsku, nejznámější rybářské oblasti, se nachází více než 500 rybníků, z nichž 75 má
rozlohou větší než 15 hektarů. A nachází se zde
i největší český rybník Rožmberk. Výlov tohoto
„jihočeského moře“ je vždy velkou společenskou
událostí nejen pro samotné rybáře, ale pro všechny milovníky podzimních výlovů vůbec. Letos se
bude konat 12.–14. října.
Z dalších akcí můžeme zmínit například výlov
Munického rybníka u Hluboké nad Vltavou, kde
se 27. října uskuteční na hrázi rybářské slavnosti,
13. října slavnostní výlov Podkostelního rybníka
v Putimi nebo 25.–27. října výlov rybníka Labuť
v Myšticích u Blatné, který je také spojen s doprovodným programem.
Podzim je i tradičním časem různých gastronomických akcí. Je to doba ideální na to ochutnat

specialitu ze zvěřiny, svatomartinskou husu a víno
nebo pochoutku z tradiční jihočeské zabijačky.
Z velkých akci zmiňme Festival čokolády v Táboře 12.–14. října, Festival vína Český Krumlov®
s akcemi probíhajícími od 26. října až do 30. listopadu a samozřejmě Gastrofest – největší setkání gurmánů a gastronomů v jižních Čechách, které
se uskuteční na výstavišti v Českých Budějovicích
22.–24. listopadu.
Termíny výlovů a podzimních akcí najdete na
webových stránkách jižních Čech www.jiznicechy.cz
a také na našem facebookovém profilu
www.facebook.com/jiznicechy.
www.jiznicechy.cz
Rybník Labuť

KAM na výlet
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Podzimní výlet do Jindřichova Hradce
v České Kanadě

„Runový“ kámen

Slepičí hory?
Když se někoho na ně zeptáte, patrně
vás odkáže do patřičných mezí,
případně za hranice všedních dní.
Chicken hills zní opravdu cizokrajně.
Věřím však, že skalní turisté vědí, že jde
o místní název Soběnovské vrchoviny
(40,7 km2) v podhůří Novohradských
hor.
Aby ne, když tu najdete vrcholy Kohout
(870 m) nebo Slepice (Besednická hora 753 m).
Nad Hrádkem u Trhových Svin najdete také zvláštní seskupení žulových balvanů, z nichž se jeden
tváří jako „runový“. Zda jde o pohanské božiště,
nebo jen přírodní úkaz, je otázka. Mystici věří, že
pravidelné rýhy v kameni jsou nápisem, obřadními
runami kmene Doudlebů. Nadhled vám dopřeje
rozhledna Slabošovka, asi 1 km západně od Besednice – po zelené směrem na osadu Malče.
-lgs-

foto © Wikimedia Commons

Steinbre

sv. Florián. Do konce roku také probíhá ve výstavních prostorách Muzea Jindřichohradecka ve
Štítného ulici výstava Svět kostiček, hravý svět
legendární stavebnice LEGO.
Pokud jste ještě nebyli na rozhledně Rýdův
kopec u vesnice Děbolín, neváhejte si udělat tento
příjemný podzimní cca šestikilometrový nenáročný výšlap, a to po červené turistické značce. Pokud
chcete poznat krajinu České Kanady, vydejte se
na výlet Jindřichohradeckou úzkokolejkou. Dojeďte až na konečnou do Nové Bystřice nebo vystupte třeba v Kaprouně na malebné zastávce, která se díky Járovi Cimrmanovi bezesporu zapsala do
historie jako málokterá železniční zastávka u nás.
www.infocentrum.jh.cz

Podzim je tu! O to víc je ideální čas k návštěvě našeho města. Až do konce října
zůstává v Jindřichově Hradci otevřena většina památek a turisticky zajímavých
objektů.
Navštívit stále můžete státní hrad a zámek,
třetí největší památkový komplex v České republice. Muzeum Jindřichohradecka s největším pohyblivým lidovým betlémem na světě, Krýzovými
jesličkami, a Dům gobelínů, interaktivní muzeum
pro dospělé i děti s ukázkou ručního tkaní, jsou
otevřeny denně mimo pondělÍ. Do konce roku
máte možnost zhlédnout v Muzeu fotografie
a moderních obrazových médií výstavu „My lidé

jsme krásní / Fotografie Jana Saudka“ – tvorbu jednoho z našich nejznámějších světově uznávaných
fotografů. Při návštěvě s dětmi nezapomeňte zajít
do Výstavního domu Stará radnice zhlédnout
divácky atraktivní kolejiště, na kterém můžete postupně objevovat nové scenérie a zákoutí a přitom
si užívat pestrý železniční provoz. Celou rodinu pak
jistě zaujme unikátní podívaná v podobě hudby,
světelných efektů a videoprojekce – Aquashow
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Břetislav Pojar, Mezinárodní film. festival Karlovy Vary

Táta medvědů
od Kolína (95 let)
V říjnu si připomeneme výročí
narození Břetislava Pojara
(7. 10. 1923 – 12. 10. 2012), autora
medvědů, co se v animovaném seriálu
potkali u Kolína. Český scenárista,
režisér, animátor a pedagog se narodil
v rodině sušického úředníka, ale cestou
svého otce nešel.

foto © Wikimedia Commons

Od mládí se v něm láska k filmu a výtvarnému
umění nezapřela. Přesto studium na Akademii výtvarných umění a architektury nedokončil. Začínal
jako kreslíř a fázař v Ateliéru filmových triků a k filmu se dostal díky Jiřímu Trnkovi jako jeho přední
animátor. Stál u zrodu studia Bratři v triku a jeho
prvním režisérským počinem byla Perníková chaloupka (1951). S loutkovým snímkem O skleničku
víc vyvolal mezinárodní ohlas na filmovém festivalu v Cannes, kde získal hlavní cenu. Oceněn byl
i jeho film Lev a písnička (1959) cenou Grand Prix
na festivalu v Annecy. Také další jeho filmy sklízely
úspěchy na filmových festivalech ve světě. Pojarovu tvorbu ovlivnilo setkání s výtvarníkem Miroslavem Štěpánkem, se kterým vytvořil animovaný
seriál Pojďte, pane, budeme si hrát. Nezapomenutelným je i jeho večerníček Dášeňka na motivy Karla Čapka nebo Zahrada Jiřího Trnky. Na filmových
festivalech ve Zlíně (2003) a v Karlových Varech
(2007) byl oceněn za celoživotní přínos filmu pro
děti a mládež. V roce 2008 mu bylo uděleno státní vyznamenání prezidentem republiky za zásluhy
o stát v oblasti kultury a umění.
-mat-

Železná Ruda

„Zažij si své Železnorudsko“

Potkali se u Kolína, pamětní deska v Kolíně
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ITC Města Železná Ruda
1. Máje 12
340 04 Železná Ruda
tel.: +420 376 397 033
e-mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

KAM na výlet

Manželé Benešovi na cestě k paloučku v r. 1922

Benešův palouček u Aše
Na okraji města, přímo u státní hranice, nedaleko hraničního patníku 17/15 se
nachází místo, které vešlo do dějin jako „Benešův palouček“. Místo, kde Dr. Edvard
Beneš ilegálně překročil státní hranici 1. září 1915 při svém dramatickém útěku
z c. a k. monarchie za prof. Masarykem do Švýcarska.

text © Mgr. Pavel Matala

Místo, kde se začaly tvořit dějiny samostatného
Československa, je dnes dokonale skryto před zraky
náhodného pozorovatele. Je pomalu ukusováno
divokou přírodou, která v tomto hraničním pásmu
zavládla po roce 1951, v období, kdy hranici zadrátoval komunistický režim.
Důvod, proč začal Beneš plánovat ve svých
31 letech útěk z monarchie, byl prostý. Za ilegální
činnost v domácí odbojové organizaci Maffie mu
hrozilo každým dnem zatčení. Policie již několik jeho
spolupracovníků zatkla. Teď byla řada na něm. Trest
smrti za velezradu visel ve vzduchu.
Aš navštívil již na konci srpna 1915, kde se
v místním hotelu Lev setkal se svým spolužákem
a spoluhráčem z pražské Slavie Dr. Amerlingem, který v té době pobýval v Aši jako lékař ve vojenském

lazaretu, umístěném v budově ašského gymnázia
(dnes ZŠ a MŠ Okružní), jen asi kilometr vzdálené
od bavorské hranice. Slovo dalo slovo a cesta byla
naplánována do nejmenších detailů. Dr. Amerling,
důstojník c. a k. armády, byl známý tím, že si občas
zašel do blízkých bavorských hospod na černé pivo.
Cestu znal dobře, i pohyb bavorských a rakouských
strážců hranic.
První zářijový den přijel Dr. Beneš opět do Aše.
V poledních hodinách 1. září se ve vycházkové uniformě vydává Dr. Amerling polní cestou směrem
k bavorským hranicím. S velkým odstupem ho následuje nenápadný muž s kloboukem, příručním
zavazadlem, batohem a falešným pasem – Edvard
Beneš. Dr. Amerling svírá v ruce knihu, v případě, že
narazí na bavorskou hlídku, rozevře ji za svými zády.

Benešův palouček – kresba z roku 1947

Dr. E. Beneš u historického hraničního kamene

To je signál pro Beneše, aby se ukryl. Na nejbližší
bavorské nádraží v Schönwaldu je to lesními cestami
několik kilometrů. Na cestě se náhle zjevuje bavorský četník, Beneš mizí v podrostu. Dr. Amerling četníka odláká, když se později vrátí na místo setkání,
Beneše už nenalézá. Za čas dostal od Beneše lístek,
že se v pořádku dostal vlakem do Hofu, odtamtud
pak přes Mnichov do švýcarské Ženevy.
Na jaře roku 1947 na tomto místě vzniklo upomínkové zátiší. Malý státní znak z kamenné drtě,
obehnaný ze tří stran hliněným valem, v jehož čele
bylo z černobílé mozaiky vyvedeno památné datum
1. IX. 1915.
GPS Benešův palouček
– N 50°13.23935‘, E 12°9.63823‘
GPS Benešův pomník před MŠ a ZŠ Okružní
– N 50°13.29132‘, E 12°10.75308‘
Informační centrum Aš
Hlavní 23, 352 01 Aš
mobil: +420 702 414 711
e-mail: infocentrum@info-as.cz
www.info-as.cz

Benešův palouček – stav v roce 2017
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KAM pro děti

Čertův kámen u Mutějovic

Zámek Červený Hrádek

Znáte Ohřinku?
Druhý díl Putování s Ohřinkou po hradech, zámcích a kostelích vydala letos
Destinační agentura Dolní Poohří. Publikace podruhé zavádí děti do známých
i méně prozkoumaných míst podél řeky Ohře. Průvodkyní je jim rozpustilá víla
Ohřinka.
„Mé jméno je Ohřinka. Jmenuji se podle té řeky,
která protéká od Německa přes Karlovarský a Ústecký
kraj a končí u Litoměřic, kde se potkává s Labem. V této
řece a všude podél ní já přebývám. Znám v ní každé
peřeje, každý jez, každé klidné rákosí. A znám dobře
i města, hrady, zámky a kostely, které si podél mé řeky
lidé po staletí stavěli,“ představuje se dětem malá
víla od řeky Ohře.
Vloni nabídla dětem poprvé sérii pěti výletů,
další přidala letos začátkem prázdnin. V prvním díle
zvala Ohřinka děti na Horní Hrad, zříceninu hradu
Šumburk, zámky Nový Hrad a Pátek nad Ohří a do
chrámu sv. Mikuláše v Lounech. V letošním díle
dodává Ohřinka pro děti další pětici výletů. Budou

pátrat po tom, proč se z Perštejna stala zřícenina
nebo proč se zámek u Jirkova jmenuje Červený
Hrádek, když není červený. Dozví se o životě františkánů v kadaňském klášteře a budou hledat známé
budovy ve Fialově betlému na chomutovské radnici.
Poslední výlet je pak dovede na pohádkovou stezku k tajemnému Čertovu kameni u Mutějovic a na
opuštěný hrad Džbán.
Na každém z míst děti čeká nějaké pátrání,
úkol, omalovánka či křížovka. Na závěr Ohřinka přidá i praktické rady pro rodiče. Publikace obsahuje
také korespondenční lístky – na jeden z nich čekají
v Destinační agentuře Dolní Poohří v Žatci, druhý
děti mohou poslat komukoliv jako pozdrav z výletu.

Autorem půvabných kreseb je výtvarník Antonín Grafnetter. Ten také ilustroval pexeso a omalovánky, které publikaci provázejí. Vše je k dostání
v informačních centrech v Dolním Poohří.
Za první díl zábavných výletů s Ohřinkou si Destinační agentura odnesla cenu v soutěži Turistpropag 2018. „Ve vydávání Putování s Ohřinkou budeme
pokračovat i v dalších letech. Už teď mohu prozradit,
že v příštím, třetím díle se děti podívají do tajemného
Panenského Týnce u Loun, na půvabné zámky Libochovice a Krásný Dvůr, na zříceninu hradu Egerberg
u Klášterce nad Ohří a na méně známé Petrohradsko,“
dodává ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří
Libuše Novotná Pokorná.
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.dolnipoohri.eu

Kadaňské vinice

Když malí nevědí, velcí poradí…

Mnišský dvorek se svíčkou
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?

Své odpovědi nám posílejte do 15. října
z www.kampocesku.cz/souteze nebo na
adresu redakce. Deset autorů správných
odpovědí obdrží od DA Dolní Poohří věcné ceny.

text © Kateřina Táborská

1. Ohřinka je?
a) víla
b) ryba
c) květina
2. Jak se jmenuje autor kreseb Ohřinky?
a) Pavel
b) Alois
c) Antonín
3. Který hrad nebo zámek se zatím v žádném díle neobjevil?
a) Červený Hrádek
b) Peruc
c) Šumburk

KAM na výlet

Památník Terezín zve…
VÝSTAVY
do 31. 10. Kateřina Piňosová – Sourozenci
červené nitě
výtvarná výstava – kresby, fotografie, objekty – výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti, cela č. 42
9. 8. – 12. 10. prof. Miloš Michálek – Vzkazy
grafika, předsálí kina Muzea ghetta

13. 9. – 28. 11. Velká válka očima malířů
předsálí kina Malé pevnosti, historicko-výtvarná
výstava ke stému výročí vzniku Československa
25. 10. 2018 – 31. 1. 2019
Marie Blabolilová – Grafika
předsálí kina Muzea ghetta, výtvarná výstava
bude zahájena vernisáží 25. 10. ve 14 hod.

Doplňující a upřesňující informace jsou průběžně zveřejňovány na www stránkách
Památníku Terezín v kalendáři akcí: www.pamatnik-terezin.cz/kalendar-akci.

Malá pevnost
Stálé expozice: Malá pevnost 1940–1945 • Expozice výtvarného umění Památníku Terezín „Umění
proti fašismu a válce“ • Terezín 1780–1939
• Vězeňská prádelna • Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945 • Milada Horáková 1901–1950
• Vykonavatelé zločinů. Represivní aparát SS
v Terezíně a Litoměřicích, 1940–1945 • Kamila
Ženatá: Oplakávání • Internační tábor pro Němce.
Malá pevnost 1945–1948 • Krátkodobé výstavy instalované ve výstavních prostorách Malé pevnosti,
návštěva kina s dokumentárními filmy…
1. 4. – 31. 10. denně 8.00–18.00
1. 11. – 31. 3. denně 8.00–16.30
Muzeum ghetta
Stálá expozice: Terezín v „konečném řešení
židovské otázky“ 1941–1945 • Krátkodobé výstavy,
návštěva kina s dokumentárními filmy…

Památník Terezín / Terezín Memorial

©ºÃÀÄ½²Ç¶Ä¶½ŘЀϾϿІ

Magdeburská kasárna
Stálé expozice: Rekonstrukce vězeňské ubikace
z doby ghetta • Hudba v terezínském ghettu
• Výtvarné umění v terezínském ghettu • Literární
tvorba v terezínském ghettu • Divadlo v terezínském ghettu • Pravda a lež. Filmování v terezínském ghettu
1. 4. – 31. 10. denně 9.00–18.00
1. 11. – 31. 3. denně 9.00–17.30

8 U
ÇŘÄÅ²Ç²¼¶ÄÅì¾ÆÇŘÃÀæă¼À¿´¶ÁÃÇ¿ăÄÇòÅÀÇìÇÍ½¼Ê

THE GREAT WAR THROUGH
   
É¹º³ºÅºÀ¿¾²Ã¼º¿¸Å¹¶´¶¿Å¶¿²ÃÊÀ·Å¹¶¶¿µÀ·ÀÃ½µ²Ã

• foyer kina Malé pevnosti Terezín •
• 13.09. - 28.11. 2018 •
• foyer of the cinema • Small Fortress Terezín
• September 13th - November 28th, 2018 •

Krematorium
Stálá expozice: Úmrtnost a pohřbívání v ghettu
Terezín
1. 4. – 31. 10. | 10.00–18.00
1. 11. – 31. 3. | 10.00–16.00
v sobotu zavřeno
Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední
márnice
Stálá expozice: Ústřední márnice a pohřební
obřady v ghettu
1. 4. – 31. 10. denně 9.00–18.00
1. 11. – 31. 3. denně 9.00–17.00
Modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy
1. 4. – 31. 10. denně 9.00–18.00
1. 11. – 31. 3. denně 9.00–17.30
Volně přístupné prostory Památníku Terezín
Národní hřbitov • Pietní místo u Ohře • Hřbitov
sovětských vojáků • Železniční vlečka
Zavírací dny ve všech objektech
24. 12. – 26. 12. a 1.1.

www.facebook.com/TerezinMemorial

www.pamatnik-terezin.cz
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Antonín Ludvík
Frind (195 let)

foto © Wikimedia Commons

Budoucí 13. litoměřický sídelní
biskup Antonín Ludvík Frind se
narodil 9. 10. 1823 v obci Haňspach
(Heinspach, dnes Lipová). Od mládí byl
nadaným hochem, kterému se dostalo
velkého štěstí, že jej rodiče na studiích
mohli podporovat.
Po studiích a seAntonín Ludvík Frind
mináři byl 16. 7. 1847
vysvěcen na kněze. Od
roku 1851 do roku 1859
působil jako profesor
gymnázia v Litoměřicích. Od roku 1859 byl
ředitelem gymnázia
v Chebu. Postupně se
stal jedním z nejvýznamnějších církevních historiků své doby. Od roku
1869 byl metropolitním kanovníkem u sv. Víta v Praze. Roku 1872 byl Královskou českou společností
nauk zvolen jejím mimořádným členem. Císař František Josef I. jej 25. dubna 1879 jmenoval biskupem,
což potvrdil dne 15. května 1879 papež Lev XIII. Ve
svém úřadu působil až do své smrti 28. října 1881.
M. Foltýn

T. G. Masaryk v Lounech
Letos slavíme 100. výročí vzniku republiky a ani Louny nezůstávají mimo dění.
Koncem 19. století Louny propřednášku o Janu Husovi,
T. G. Masaryk s legionáři v r. 1931
žívají tzv. Zlatý věk. Ekonomice se
která vyvolala ve městě
daří, město se rozrůstá a společenvelký rozruch. Podruhé přiský život dosahuje svého vrcholu.
jel dne 23. 6. 1931 na slavZdánlivě idylické proměny „flaunostní zahájení Všeobecné
bertovského“ města ale pod pokrajinské severočeské vývrchem skrývají napětí mezi konstavy. Ale již předchozího
zervativci a levicovými stranami.
roku se město připojilo
k desítkám dalších, které
Rozchod občanů s rakousko-uheru příležitosti Masarykoskou monarchií vrcholí po konci
1. světové války a dne 28. 10. 1918
vých 80. narozenin nechaly
se koná na náměstí mnohatisícová
zhotovit pomník. Autorem
manifestace k vyhlášení republiky.
se stal sochař Otakar Švec.
Socha byla slavnostně odNový prezident byl v Lounech
již 9. 11. 1918 jmenován čestným občanem, přestohalena 1. 6. 1930. Rok 1938 bohužel posunul Louny
že sám do Loun zavítal už v létě 1901, kdy zde měl
zpět na hranice a začala se psát další kapitola města
na Ohři.
T. G. Masaryk na výstavišti
V letošním roce se na své původní místo vrátí
kopie sochy TGM a dne 28. 10. 2018 bude slavnostně
odhalena před budovou základní školy, na místě,
kde před 80 lety stávala.
Městské informační centrum
Pražská 95, 440 01 Louny
tel.: +420 415 621 102
e-mail: info@mulouny.cz
www.louny.eu

Kam s vnoučaty?

Cesta z města – zastavení Sfingy

Když potřebujete vyhnat děti ven, potřebujete Cestu z města. Doslova. Přesně tak se jmenuje
nová naučná stezka z Útočiště u Klášterce nad
Ohří. Hodí se pro krátké provětrání v lese i pořádný
celodenní výlet, po kterém děti padnou do postele
hned po Večerníčku.
Pokud jste opravdu drsná babička, vyrazte přímo z Útočiště. Osmikilometrové stoupání s převýšením více než 500 metrů by ale mohlo zničit spíš
vás, takže to zkuste opačně. Z Klášterce nad Ohří
vás snadno do Měděnce v Krušných horách dopraví autobus. V Měděnci si děti mohou cvičně vyběhnout na více než 900 metrů vysoký vrch Mědník
s barokní kaplí na vrcholu. Od ní je krásný výhled
do kraje, který vám mohou vyfotit na své mobily,
zatímco vy si dáte kávu v restauraci u autobusu.
První zastávku naučné stezky, kterou vybudovaly Lesy ČR ve spolupráci s městem Klášterec nad
Ohří, najdete u měděneckého kostela. Tam si můžete ukázat, co všechno máte před sebou, a pak
vyrazit po silnici směr Klášterecká Jeseň. Hned
v první serpentýně se děti mohou vydovádět
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u kamenných útvarů zvaných Sfingy, od nichž se
otevírá krásný výhled na Doupovské hory. Sledujte malované zelené šipky, které vás lesní zkratkou
dovedou na starou silničku k lyžařskému areálu
Alšovka. Tato odpočinková část cesty je lemovaná
nejen krásnými kamennými patníky, ale také lesními jahodami a borůvkami. Občerstvení se hodí,
protože horská chata Alšovka je bez sněhu většinou zavřená. Od sjezdovek vás čeká náročnější
úsek cesty lesem s prudkým klesáním. Jestli bude
děti něco opravdu hodně bavit, tak je to časté brodění, neboť cestu několikrát křižuje Široký potok,

který vedle vás poběží většinu trasy. Cestou můžete vnoučatům ukázat, kde ještě za vašeho mládí
stávala osada Venkov, nebo jim u bývalého mlýnu
na kaolin vysvětlit porcelánovou tradici Klášterce.
Odměnou za zvládnutou cestu jim pak bude poslední úsek naučné stezky u místní části Průsek.
Tam si mohou vyzkoušet, zda skáčou jako veverka,
nebo zajíc, zaposlouchat se do zvuků lesa nebo se
vydat po zvířecích stopách.
Právě tento půlkilometrový lesní úsek nad
Útočištěm je přímo ideální pro krátké vycházky,
kdy se děti potřebují proběhnout po celodenním
sezení ve škole. A svačinu jim můžete dopřát v lesním altánu.
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

Cesta z města – poznání lesa

text © Kateřina Táborská; foto © Kateřina Táborská, Vlasta Fišrová

Když jsem jako malá jezdila k prarodičům na prázdniny, babička nás ráno vypustila
a v poledne zazvonila na kravský zvonec, abychom se vrátili k obědu. Dnes si něco
takového neumím představit. A tak když nechci, aby vnoučata trávila prázdniny
na gauči u mobilů, musím vymyslet, jak je vytáhnout ven. Teď mám pro ně výlet
z Klášterce nad Ohří, kde si dají pořádně do těla, pobaví se a něco se dozví.

KAM na výlet

Historie v základech schodiště
V povědomí návštěvníků i obyvatel Hradce Králové je minulost města spojena
zejména s královnami Eliškou Rejčkou a Alžbětou Pomořanskou. Významné bylo
rovněž období konce 18. století až konce 19. století, kdy město svíraly hradby
pevnosti – následně zrušené a proměněné v tzv. Salon republiky.

Počátky města jsou však daleko starší, sahají
až do pravěku a raného středověku. Jejich stopy
a pozůstatky jsou ukryté pod nánosy dalších století.
Příležitost nahlédnout až do hradeckého pravěku
a rané doby dějinné se naskýtá v souvislosti s různými stavbami podnikanými v historickém jádře.
Nedílnou součástí takových staveb je archeologický
výzkum prováděný podle konkrétní situace, buď
v předstihu, nebo v souběhu se zemními či stavebními pracemi. Podobnou příležitostí je právě
prováděná rekonstrukce schodiště Bono publico
na jižní straně historického jádra města. Zaklenuté
schodiště z 30. let 19. století umožňovalo pěším přístup do města od pevnostní Moravské brány. Jeho
konstrukce do sebe pojaly i pozůstatky středověkých a raně novověkých hradeb. Schodiště sousedí
s barokním biskupským palácem, na jehož zahradě
probíhá archeologický výzkum vyvolaný záměrem
odvlhčit zeď uvedeného schodiště. Co uvedený výzkum zjistil?
V severní části zahrad odhalil již v hloubce kolem 1 m pozůstatky
tělesa pravěkého valu.
Těleso tvořené jílem,
hlínou a štěrkopískem je
mohutnou destrukcí původního opevnění, které
probíhalo při horní hraně svahu hradeckého
návrší a chránilo předchůdce dnešního města
v období konce střední
až mladší doby bronzové (asi 1300–1000

Základy schodiště zapuštěné do mohutného tělesa pravěkého a raně středověkého valového opevnění

JUDr. Hugo Toman, foto J. Eckert

Hugo Toman (180 let)
Jediný syn městského lékaře
v Rychnově nad Kněžnou Hugo se
narodil 20. 10. 1838. Ve 40. letech
zahájil studia na zdejším piaristickém
gymnáziu a v letech 1852–1856 na
gymnáziu v Litomyšli maturoval. Poté
absolvoval pražskou filozofickou
fakultu (1856–1861) a byl jmenován
suplentem na vyšším gymnasiu v Brně.
Roku 1862 učil na gymnáziu v Olomouci, kde
redigoval časopis Moravan, což mu vyneslo ztrátu
místa s označením „nebezpečný Slovan“. V té době
již studoval práva, která dokončil roku 1868 v Praze. Po ztrátě místa byl vychovatelem u hraběte
Karla Chotka a barona Lützowa. Oženil se 20. 11.
1871 s Amalií Heydtovou v rychnovském chrámu
Páně Nejsvětější Trojice. Studii Bohuslav Balbín
a jeho věk vydává v roce 1862 a téhož roku i překlad novely Bestuževa (Marlinskij) Ruská fregata.
Vídán je ve společnosti členů májové družiny (Neruda, Heyduk, Hálek, Mayer, Durdík). Když si roku
1875 otevírá advokátní praxi v Řetězové ulici, je vídán s Palackým, Riegrem, Braunerem. Následně je
zvolen poslancem zemského sněmu (1873–1878).
Věnuje se dějinám umění a sběratelství starých
mistrů. U něho doma se scházejí umělci, spisovatelé a vědci (Tyrš, Hellich, Sequens, Mocker). Zdraví
i hmotná nouze přiměly Huga se v 90. letech vzdát
bytu v Rottově domě, prodat stěžejní část své
sbírky a odstěhovat se do vily v Podhoří (Praha-západ). Přesto jeho zásluhou bylo později založeno
pražské Městské muzeum na Poříčí (12. 5. 1883),
byl zachráněn Anežský klášter před asanací (dnes
objekt Národní galerie) a proběhla zemská výstava
v Praze 1891. Roku 1897 je poradcem malíři Luďku Maroldovi při malbě panoramatu Bitva u Lipan
a o rok později vychází jeho největší dílo Husitské
válečnictví. Krátce nato 19. 3. 1898 umírá v Podhoří. Rychnov uctil památku svého rodáka pamětní
deskou v den 100. výročí narození, ale co dnes? Ví
se, kdo byl Hugo Toman?
Nekrácený text najdete na www.kampocesku.cz.
Luděk Sládek

zdroj: Bohuslav Pavel; foto © Wikimedia Commons

text a foto © Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Schodiště Bono publico, vlevo archeologická sonda

př. n. l.). Hradba sestávala z hliněného násypu, jehož
čelo bylo zpevněno dřevěnou stěnou (palisádou).
O mohutnosti opevnění svědčí jeho rozměry: nejméně 2 m vysoké, 6–8 m široké, o délce asi 1,5 km,
ohraničující návrší o ploše cca 13 ha. O bezmála
2 000 let později na mohutných násypech vzniklo
konstrukčně podobné opevnění Slovanů. Hliněné
těleso bylo zpevněno až sedmi úrovněmi roštů, které
tvořily vnitřní výztuhu hradby. Její čelo zajišťovala
opuková zídka (plenta) široká kolem 0,6 m. Materiál
z plenty se po vzniku města použil ke stavbě městských domů i hradebních zdí.
Mohutné destrukce uvedeného pravěkého
a raně středověkého opevnění překryly mladší vrstvy, kdy obyvatelé okolních domů prostor za hradbami a mezi nimi užívali jako smetiště. Tak se nalezly
například zlomky keramických nádob, jako byly talíře, pánve, ale i části kachlových kamen. Jejich často
pestře barevné, většinou sklovité povrchy ukazují,
že se pohybujeme v období renesance. Další nálezy
nás mohou zpravit o obživě obyvatel původních přilehlých domů i detailech jejich odění. Nalezly se také
drobné kovové předměty, jako například bronzová
jehla, část kovového, z drátěných prvků pleteného
opasku či bronzová zdobená trubička, která sloužila
jako ozdoba konce tkanice. Tyto předměty mohou
dokládat detaily oděvu Hradečanů 16.–17. století,
není však vyloučeno, že se jedná o doklady výroby těchto předmětů, v tomto případě tedy stopy
pasířské dílny.
Ačkoliv archeologický výzkum není velkého
plošného rozsahu, přinesl důležitá zjištění, která se
týkají jak počátků dnešního města Hradce Králové,
tak života jeho obyvatel na prahu novověku. Vložil
další kamínek do mozaiky poznání minulosti tohoto
města.
Mgr. Radek Bláha, kurátor, archeolog
(specializace středověk, raný novověk)
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Život mu nedal čas (145 let)

Škoda 1203 sanitka

„Dvanáctsettrojka“
(50 let)
Jednalo se o nejrozšířenější
malý užitkový vůz někdejšího
Československa, který nejčastěji sloužil
jako sanitka či pohřební vůz. Vyráběl
se také jako mikrobus nebo valník.
Symbol automobilového průmyslu
reálného socialismu ukončil až reálný
kapitalismus.

foto © Wikimedia Commons

První prototyp mikrobusu 979/I vznikl ve
Vrchlabí (1956), ale na víc nebyly peníze. V roce
1965 bylo rozhodnuto o výrobě Škody 1203, ale
až v červnu 1968 byla svařena první karoserie.
Prvně byl představen veřejnosti 14. 9. 1968 na
strojírenském veletrhu v Brně a první vozy se začaly nabízet zákazníkům od října 1968. Automobil
měl čtyřválcový motor s objemem 1,2 litru a výkonem 49 koní. Ve Vrchlabí bylo v letech 1968–1981
vyrobeno na 70 000 kusů s motory ze slovenské
Trnavy, kam byla později převedena výroba. Na
Slovensku dostal vůz silnější motor a označení TAZ
1 500. Vyráběl se tu do roku 1999, kdy výrobu odkoupila firma Ocelot ze Žacléře. Počáteční produkce 100 vozů ročně klesla tak, že dnes se tu dělají
generální opravy, vyrábí karoserie a náhradní díly.
„1203“, častovaná hanlivým „razdvatrojka, dvanáctsettroska či dunihlav“, byla hlučná, bez výkonu
a přehřívala se, ale dala se také jednoduše opravit.
-red-
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Škoda 1203 dodávka

Malíř Cyril Mandel se narodil 23. října 1873
v Kuželově (okr. Hodonín). Jeho talent se projevil
již na obecné škole. V době studií na gymnáziu ve
Valašském Meziříčí a v Uherském Hradišti se setkává
s profesorem Josefem Klvaňou a díky němu i s Jožou
Uprkou, který mu pomohl v roce 1889 k přijetí na
Umělecko-průmyslovou školu v Praze. O rok později
přešel na pražskou Akademii výtvarného umění.
Nejprve byl žákem profesora Fr. Sequense, později
studoval u profesora V. Hynaise. Studia několikrát
přerušil a v roce 1894 z Akademie odešel. Získal tak
pouze frekventační vysvědčení a vrátil se do rodného Kuželova. Po návratu domů měl malíř finanční
problémy. Setkal se s nevděkem jak ze strany rodiny,
tak i okolí. Svůj talent však nadále rozvíjel. Navštěvoval malíře Uprku, který se mu snažil pomáhat. Chudý
a v depresích umírá ve věku 34 let 16. srpna 1907
ve Velké nad Veličkou. Dílo Cyrila Mandela nebylo
příliš rozsáhlé vzhledem k nízkému věku, kterého
se dožil. Jeho obrazy se však staly nedílnou součástí

Cyril Mandel: Zpěvule (1903), Galerie Joži Uprky, Uherské Hradiště

výtvarného umění první poloviny 20. století. Motivy
svých obrazů hledal v rodném kraji, který miloval.
Dokumentoval jeho rázovitost, atmosféru, kroje
a v neposlední řadě obyvatele zdejších vesnic.
Drahomíra Samková

Kelč se pyšní významným rodákem (165 let)
Půvabné město Kelč, ležící na rozhraní Hané a Valašska v okrese Vsetín, patří
v České republice k nejmladším. Městský statut získalo v roce 1994. Kromě bohaté
historie a krásného okolí se právem chlubí významným rodákem Františkem
Pastrnkem (4. 10. 1853 – 17. 2. 1940).
Tento uznávaný
český jazykovědec, literární historik a pedagog
v letech 1904 až 1905
působil jako děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a v letech
1923 až 1924 byl jejím
rektorem. Byl také členem České akademie
věd. Proslul jako znalec

František Pastrnek, soukromá kronika

Pohled na město Kelč

staroslověnštiny a jeho dílo je ceněno v Rusku i na
Ukrajině. Je autorem publikace Dějiny slovanských
apoštolů Cyrila a Metoděje a jedním z těch, kdo ve
30. letech 20. století stáli u zrodu prvního Příručního
slovníku jazyka českého. Podle Alžběty Pitrunové
(Městská knihovna Kelč) archiv města eviduje řadu
dokumentů vážících se k Františku Pastrnkovi. Na
rodném domě na náměstí je umístěna pamětní deska a jeho životní příběh najdeme ve dvoudílném
pojednání Dějin města Kelče. František Pastrnek
zemřel v Praze ve věku osmdesáti šesti let.
Alena Kučerová

foto © Wikimedia Commons

Připomeňme si osobnost malíře
Cyrila Mandela, který patřil mezi
nejvýznamnější výtvarníky oblasti
Slovácka. Bohužel osud mu nedopřál
dost času na uměleckou tvorbu. Rozvoj
jeho nadání byl zmařen předčasnou
smrtí.

KAM to vidí / KAM za rohem

zdroj: zdroj VHÚ; foto © Wikimedia Commons (Matěj Baťha) a Vojenský historický ústav Praha (archiv Jiří Railich)

Letecký maršál (125 let)
Karel Alois Janoušek (30. 10. 1893 – 27. 10. 1971), syn zřízence dráhy Karla
Janouška a Anny, roz. Huslíkové, se narodil v Prostějově. V roce 1915 nastoupil
jako jednoroční dobrovolník do rakousko-uherské armády. Poté co v červenci 1916
padl na ruské frontě do zajetí, vstoupil do čs. legií a bojoval u Zborova a na sibiřské
magistrále. Do vlasti se vrátil v únoru 1920 v hodnosti kapitána.
V legiích započatou vojenskou kariéru podpořil studiem Válečné školy a v roce 1924 nastoupil
službu u letectva: jako velitel perutí, pluku, zemského letectva v Čechách a po mobilizaci 1938
jako velitel letectva 1. armády. Po okupaci Německem a těsně před uzavřením vysokých škol
(1939) absolvoval na Přírodovědecké fakultě UK
obor meteorologie. V prosinci 1939 odešel přes
Balkán a Střední východ do Francie, kde působil
jako přednosta III. leteckého odboru čs. vojenské
správy. Po pádu Francie v červnu 1940 odešel do
Anglie. Zde se ještě před podpisem mezivládní dohody 25. 1. 1940 zasadil o začlenění čs. letectva do
svazků RAF. Po dobu války působil jako generální
inspektor čs. letectva. Za svou bojovou činnost se
v květnu 1945 stal jediným čs. občanem, který kdy
získal maršálskou hodnost (Air Marshal).
Po návratu domů v srpnu 1945 byl jmenován
podnáčelníkem Hlavního štábu pro zvláštní úkoly
(1945–1947) a později působil jako inspektor protiletecké obrany (1947–1948). Po nástupu komunistů k moci v únoru 1948 byl postaven mimo službu

Air Marshal Karel Janoušek

Pamětní deska, U Železné lávky 4, Malá Strana

a v dubnu 1948 zatčen pro pokus o útěk do emigrace vyprovokovaný agentem Obranného zpravodajství. Byl odsouzen k 19letému žaláři a později
na doživotí. Po 12 letech byl na amnestii v květnu
1960 podmínečně propuštěn. Poté pracoval jako

skladník a inventurník až do důchodu. Od propuštění usiloval o rehabilitaci, které se mu částečně
dostalo v roce 1968, a té celkové, především však
morální, až za dvě desetiletí. Pro krále měl Karel
Janoušek cenu maršála, pro komunisty skladníka.
Nejinak tomu bylo v případě bezmála 2 500 našich
vojáků, kteří bojovali na západní frontě.
-lgs –
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Informační centrum
roku 2018
Anketa „Informační centrum roku
2018“, jejímž vyhlašovatelem je
Asociace turistických informačních
center ČR a provozovatelem
Vydavatelství KAM po Česku, zná své
vítěze. Hlasování na
www.kampocesku.cz od 21. 6. do
31. 8. 2018 zná absolutního vítěze:
Informační a dopravní centrum
Podřipska v Roudnici nad Labem.
Zahájení ankety v den letního slunovratu
21. 6. 2018, napříč hlavní turistickou sezonou 2018
do 31. 8., dalo možnost TIC komunikovat anketu
s širokou veřejností. Celkem bylo přiděleno 18 403
hlasů, z toho 2 821 hlasů neplatných (15,33 %),
protože nedošlo k potvrzení autenticity mailové
adresy. Platných hlasů bylo tedy 15 582 (84,67 %).
Z České republiky 15 004 a 578 hlasů z dalších 47
zemí světa: Slovensko 83, Německo 74, Velká Británie 31, Rakousko 31, Chorvatsko 27, Itálie 18,
Holandsko 17, USA 15 a další evropské země. K zamyšlení jsou samotné přidělené hlasy, kdy hlasováno bylo pouze pro 276 TIC (63,45 %), ale 159 TIC
(36,55 %) nezískalo žádný a 98 TIC pouhý jeden
až tři hlasy. Kompletní výsledky naleznete na:
www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku.
POZOR! Celkem 14 výherců z řad hlasujících získá
hodnotné ceny věnované 14 krajskými zástupci
A.T.I.C. ČR. O své ceny se přihlásí na e-mailové adrese: office@aticcr.cz, kvůli způsobu a místu doručení.
@: zdena.kriklova@seznam.cz;
marieschneider@centrum.cz;
otakar.vecerka@seznam.cz;
jmburesovi@seznam.cz; krejci.frantisek@tiscali.cz;
annabonkova@seznam.cz; rhavlinova@seznam.cz;
ivofiser@tiscali.cz; monika.ren@seznam.cz;
nika.sch@seznam.cz; zurafa@seznam.cz;
srogoncikov@seznam.cz; sykora_jan@volny.cz;
b.katrin@seznam.cz.
www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku
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Vítězná TIC v jednotlivých krajích
Pardubický – 37 TIC
Informační centrum Litomyšl
Městské informační centrum Svitavy
TIC Hlinsko
Zlínský – 21 TIC
Městské informační centrum Uherské Hradiště
TIC Rožnov pod Radhoštěm
TIC Kroměříž
Moravskoslezský – 42 TIC
Informační centrum Hukvaldy
TIC Frenštát pod Radhoštěm
Turistické informační centrum Nový Jičín
Vysočina – 35 TIC
Městské kulturní a informační středisko v Humpolci
TIC Velká Bíteš
TIC Pelhřimov
Ústecký – 27 TIC
Informační a dopravní centrum Podřipska, Roudnice nad Labem
Informační centrum Děčín
Městské informační centrum Louny
Středočeský – 39 TIC
Informační centrum města Kutná Hora
Infocentrum Pod Velvarskou branou Slaný
TIC Mělník
Jihočeský – 37 TIC
Informační středisko město Jindřichův Hradec
Infocentrum Borovany
TIC Třeboň
Jihomoravský – 51 TIC
Informační centrum města Kyjova
TIC Mikulov
Ústřední informační služba Skalní mlýn
Olomoucký – 37 TIC
Městské informační centrum Javorník
Kulturní a informační centrum Velká Bystřice
TIC Šternberk, Horní nám.
Královéhradecký – 46 TIC
Městské informační centrum Jičín
Městské informační centrum Hořice
TIC Hradec Králové, Riegrovo nám.
Liberecký – 14 TIC
Regionální turistické informační centrum Turnov
Turistické informační centrum Železný Brod
Jablonecké kulturní a informační centrum Jablonec nad Nisou
Plzeňský – 27 TIC
Turistické informační centrum města Plzně
Infocentrum Spálené Poříčí
Regionální turistické informační centrum Tachov
Karlovarský – 17 TIC
Destinační a informační agentura Františkovy Lázně
Informační centrum Domu kultury Ostrov
Infocentrum města Karlovy Vary, pobočka tř. T. G. M.
Hl. město Praha – 5 TIC
TIC Visitor Centre Praha – Letiště Václava Havla – Terminál 1
TIC Visitor Centre Praha-Můstek
TIC CzechTourism, Praha – Vinohradská třída
Žlutě jsou označeni členové A.T.I.C. ČR.

hlasy
2350
917
798
168
1716
767
393
205
1600
716
565
147
1331
313
267
242
1322
972
107
58
1260
361
303
142
1167
261
195
138
1147
413
291
94
949
315
312
90
840
364
138
76
784
429
206
81
581
212
169
68
353
118
73
37
182
101
51
23

% podíl
15,08 %
39,02 %
33,96 %
7,15 %
11,01 %
44,70 %
22,90 %
11,95 %
10,27 %
44,75 %
35,31 %
9,19 %
8,54 %
23,52 %
20,06 %
18,18 %
8,48 %
73,52 %
8,09 %
4,39 %
8,09 %
28,65 %
24,05 %
11,27 %
7,49 %
22,37 %
16,71 %
11,83 %
7,36 %
36,01 %
25,37 %
8,20 %
6,09 %
33,19 %
32,88 %
9,48 %
5,39 %
43,33 %
16,43 %
9,05 %
5,03 %
54,72 %
26,28 %
10,33 %
3,73 %
36,49 %
29,09 %
11,70 %
2,27 %
33,43 %
20,68 %
10,48 %
1,17 %
55,49 %
28,02 %
12,64 %
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TIC Visitor Centre – Letiště Václava Havla – Terminál 1
Proč právě k nám?
Praha je nejen největším městem České republiky,
zároveň je patnáctým největším městem Evropské
unie a devátým nejbohatším regionem v Evropě.
Pražská památková rezervace, která se rozkládá na
celkem 866 hektarech, byla v roce 1992 zapsána na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. I proto Praha patří k nejoblíbenějším
a se svými 7,5 miliony turisty v roce 2017 i k nejnavštěvovanějším evropským městům.

Informační centrum města
Kutná Hora
Proč právě k nám?
 Město zapsané na Seznamu UNESCO s významnou městskou památkovou rezervací.
 Dvě katedrály, středověký důl, kostnice, nespočet památek, muzea a galerie.
 Regionální produkty s dlouholetou tradicí:
víno, pivo, čokoláda…
Informační centrum města Kutná Hora
Sankturinovský dům
Palackého náměstí 377, 284 01 Kutná Hora
tel.: + 420 327 512 378
mobil.: +420 731 801 004
e-mail: infocentrum@kutnahora.cz
www.kutnahora.cz

TIC Visitor Centre – Letiště Václava Havla
Terminál 1, otvírací doba: denně 8–20 hod.
Aviatická, 161 08 Praha 6 – Ruzyně
tel.: +420 221 714 714
e-mail: tourinfo@prague.eu
www.prague.eu

Pořadí a počet hlasů – Praha
1. TIC Visitor Centre – Letiště T1, Praha 101 
2. TIC Visitor Centre Můstek, Praha 51  3. TIC
CzechTourism, Praha – Vinohradská tř. 23  4. TIC
CzechTourism Praha, Staroměstské nám. 5  5. Turistické informační centrum Středočeské centrály
cestovního ruchu 2

Pořadí a počet hlasů – Středočeský kraj
1. Informační centrum města Kutná Hora 361 
2. Infocentrum Pod Velvarskou branou Slaný 303
 3. TIC Mělník 142  4. Podblanické infocentrum
Vlašim 82  5. TIC Poděbrady 74  6. Turistické
informační centrum a Regionální muzeum Kolín
60  7. Infocentrum Zruč nad Sázavou 40  8. Turistické informační centrum Sedlčany 36  9. TIC
Zvířetice 33  10. TIC Nymburk 27  11. Městské
informační centrum Kolín 23  12. TIC Týnec nad
Sázavou 21  13. Regionální informační centrum – Keltské oppidum Závist, Dolní Břežany 18
 14. IC Český Brod 11  15. Informační centrum
Rožmitál pod Třemšínem 11  16. Informační středisko CHKO Křivoklátsko – Křivoklát 6  17. Informační centrum Příbram – Knihovna Jana Drdy 3
 18. Informační centrum Mnichovice 2  19. Infocentrum Mladá Boleslav 2  20. Informační

centrum Kutná Hora – Sedlec 1  21. IC Regionální
muzeum v Jílovém u Prahy 1  22. TIC Benešov 1
 23. Infocentrum města Kralupy nad Vltavou 1 
24. TIC Milovice 1  25. Infocentrum Velké Popovice 0  26. Dům Natura Příbram 0  27. Infocentrum Městského úřadu Příbram 0  28. Informační
centrum Neveklov 0  29. Informační středisko
Dobříš 0  30. Městská kulturní zařízení Bělá pod
Bezdězem 0  31. Městské informační centrum
Kladno 0  32. Městské muzeum v Čelákovicích,
Infocentrum 0  33. TIC Klučenice 0  34. TIC
Říčany 0  35. TIC Týnec nad Labem 0  36. TIC
Votice 0  37. Turistické centrum iCafé Kralupy
nad Vltavou 0  38. Turistické informační centrum
PNÚO Panenské Břežany 0  39. Turistické informační centrum Středočeského muzea v Roztokách
u Prahy 0
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Informační středisko město
Jindřichův Hradec
Proč právě k nám?
 Ideální dovolená? Jedině v Jindřichově Hradci.
 Čekáme vás s úsměvem na tváři a dobrou náladou.
 Máme pro vás vždy dobrý tip a radu.
Informační středisko
město Jindřichův Hradec
Panská 136, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 363 546
e-mail: info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz

Pořadí a počet hlasů – Jihočeský kraj
1. Informační středisko město Jindřichův Hradec
261  2. Infocentrum Borovany 195  3. TIC Třeboň 138  4. TIC Slavonice 135; 5. Infocentrum
Vyšší Brod 128  6. Infocentrum Dačice 95 
7. Infocentrum město Tábor 45  8. Infocentrum
města Veselí nad Lužnicí 39  9. Kulturní a informační centrum Horní Planá 26  10. Informační
centrum Netolice 24  11. TIC České Budějovice
20  12. Kulturní a informační centrum Nové Hrady 17  13. Infocentrum Prachatice 13; 14. Kulturní a informační centrum FARA v Plané nad Lužnicí
9  15. Informační centrum Hluboká nad Vltavou
8  16. Turistické informační středisko Vimperk 4
 17. Infocentrum Český Krumlov 3  18. Infocentrum Blatná 1  19. TIC Javorník Šumava 1 

20. Městské informační centrum Strakonice 1 
21. Informační a kulturní středisko Lomnice nad
Lužnicí 1  22. Galerie Rudolec 1  23. Turistické
informační centrum Písek 1  24. TIC Boršov nad
Vltavou 1  25. Infocentrum Černá v Pošumaví 0
 26. Infocentrum Lipno nad Vltavou 0  27. InfopointVltava.cz České Budějovice 0  28. Informační centrum Vodňany 0  29. Městské informační
centrum Bechyně 0  30. TIC Hornické muzeum
Rudolfov 0  31. TIC Malenice 0  32. TIC Protivín 0  33. TIC Rožmberk nad Vltavou 0; 34. TIC Týn
nad Vltavou 0  35. Tourist information Bechyně 0
 36. Turistické informační centrum Milevsko 0 
37. Turistické informační středisko Nová Bystřice 0

Turistické informační centrum města Plzně

Pořadí a počet hlasů – Plzeňský kraj

Proč právě k nám?
 Plzeň a pivo k sobě patří. Vydejte se na prohlídku plzeňského pivovaru, čeká na vás ochutnávka přímo v historických pivovarských sklepích.
 Plzeň má krásně opravené historické centrum,
kterému dominuje katedrála sv. Bartoloměje.
Z její věže, která je mimochodem nejvyšší kostelní věží v Česku, jsou za dobrého počasí vidět
i Alpy.
 V plzeňském infocentru vám pomohou, s čímkoliv budete potřebovat. Slovo nevím vlastně
ani neznají.

1. Turistické informační centrum města Plzně 212
 2. Infocentrum Spálené Poříčí 169  3. Regionální turistické informační centrum Tachov 68 
4. Informační centrum Mikroregionu Zbirožsko 35
 5. Informační turistické centrum Přimda 30 
6. TIC Přeštice 18  7. Turistické infocentrum města Kralovice 16  8. Informační centrum města
Starý Plzenec K-Centrum, městská knihovna 12 
9. TIC Klenčí pod Čerchovem 5  10. Informační
turistické centrum Železná Ruda 5  11. Kulturní
a informační centrum Nepomuk 4  12. Městské
kulturní a informační středisko Kašperské Hory 3
 13. Infocentrum Žihobce 2  14. Informační
Centrum Brdy 1  15. Informační centrum Rokycany 1  16. TIC Nečtiny 0  17. Informační centrum
Černošín 0  18. Informační centrum Četnická
Stanice Rabštejn nad Střelou 0  19. Informační
centrum města Radnic a Mikroregionu Radnicko 0
 20. Informační centrum při městském muzeu ve
Stříbře 0  21. Informační středisko obce Prášily 0
 22. Informační turistické centrum Horažďovice 0
 23. Kulturní a informační centrum města Nýrska
0  24. Městské informační centrum Domažlice
0  25. Městské kulturní a informační středisko
Dobřany 0  26. Městské kulturní a informační
středisko Poběžovice 0  27. Městský úřad Planá 0
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Nám. Republiky 41, 301 00 Plzeň
tel.: +420 378 035 330
e-mail: info@visitplzen.eu
www.visitplzen.eu
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Turistické infocentrum Františkovy Lázně
Proč právě k nám?
 Lázeňské město ležící uprostřed krásných parků a lesoparků, proto je často nazýváno „zelenou perlou Chebska“.
 Při léčbě se využívají výlučně místní františkolázeňské přírodní léčivé zdroje v té nejvyšší
kvalitě.
 Překrásné projížďky na kolech (které je možné
si zapůjčit v našem Infocentrum), které vedou
k hradům a dalším nezapomenutelným památkám a místům (např. NPR Soos).
Turistické infocentrum Františkovy Lázně
Máchova 8, 351 01 Františkovy Lázně
tel.: +420 355 440 060, 354 694 449
e-mail: info@frantiskovy-lazne.info
www.frantiskovy-lazne.info

Pořadí a počet hlasů
– Karlovarský kraj
1. Destinační a informační agentura Františkovy
Lázně 118  2. Informační centrum Domu kultury Ostrov 73  3. Infocentrum města Karlovy
Vary, pobočka tř. T.G.M. 37  4. TIC Chodov 32
 5. Infocentrum Boží Dar 23  6. Informační
centrum Jáchymov 20  7. Infocentrum města
Karlovy Vary, pobočka Lázeňská 16  8. TIC Mariánské Lázně 13  9. TIC Cheb 7  10. Sokolovské infocentrum 6  11. Informační centrum Aš 3
 12. Kulturní a informační centrum Kraslice 2 
13. Infocentrum Nejdek 1  14. Informační středisko Karlovarského kraje – Krajská knihovna Karlovy Vary 1  15. Infocentrum Kynšperk nad Ohří 1
 16. Městská knihovna a infocentrum Bochov 0
 17. Muzeum Valeč v Čechách 0

Informační a dopravní centrum Podřipska

Pořadí a počet hlasů – Ústecký kraj

Proč právě k nám?
 Město Roudnice nad Labem – klenot Podřipska nedaleko památné hory Říp.
 Neopakovatelné zážitky z výletů na Podřipsku
– roudnické monumentální památky, Labská
stezka, úrodný region s vinicemi.
 Jedinečné prostory nového Informačního
a dopravního centra Podřipska v srdci historického centra města Roudnice nad Labem.

1. Informační a dopravní centrum Podřipska,
Roudnice nad Labem 972  2. Informační centrum Děčín 107  3. Městské informační centrum
Louny 58  4. Turistické informační centrum Kadaň 38  5. Městské informační centrum Rumburk 38  6. TIC Děčín, hlavní nádraží 24  7. TIC
Klášterec nad Ohří 18  8. Regionální informační
centrum Šluknov 16  9. Informační centrum Litoměřice 13  10. Informační středisko města Ústí
nad Labem 12  11. TIC Žatec 11  12. Turistické
informační centrum Obce Hřensko 5  13. Městské informační centrum Duchcov 3  14. TIC 2 
15. Informační středisko Českého Švýcarska Krásná
Lípa 2  16. TIC Teplice 1  17. Infocentrum Březno 1  18. TIC DAKH Litvínov 1  19. Informační
a turistické centrum Krupka 0  20. Návštěvnické
centrum Retranchement 5 Terezín 0  21. Infocentrum Klínovec 0  22. Informační centrum Lovosice 0  23. Městské informační centrum Dubí 0
 24. Městské informační centrum Chomutov 0
 25. S-centrum Děčín 0  26. TIC Lesenská pláň
Nová Ves v Horách 0  27. TIC Štětí 0

Arnoštova 88
413 01 Roudnice nad Labem
tel.: +420 412 871 501-2
e-mail: infocentrum@vyletnarip.cz
www.vyletnarip.cz
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Regionální turistické informační centrum Turnov

1. Regionální turistické informační centrum Turnov
429  2. Turistické informační centrum Železný
Brod 206  3. Jablonecké kulturní a informační centrum Jablonec nad Nisou 81  4. Městské
informační centrum Liberec 43  5. Turistické informační centrum Lomnice nad Popelkou 16 
6. Městské informační centrum Česká Lípa 4 
7. TIC Frýdlant 2  8. Informační centrum Lázně
Libverda 1  9. TIC Nový Bor 1  10. TIC Harrachov 1  11. Infocentrum města Dubá 0  12. Informační centrum Stráž pod Ralskem 0  13. Informační centrum Vratislavice nad Nisou 0 
14. Turistické informační centrum Nové Město pod
Smrkem 0

Proč právě k nám?
 Turnov je ideálním výchozím
místem do Českého ráje.
 Kde jinde obdivovat granátové šperky nebo se
seznámit s tradicí šperkařství a kamenářství?
 V našem infocentru získáte kompletní informace o Turnově i Českém ráji a naleznete velmi bohatou nabídku propagačních materiálů
a suvenýrů.
Regionální turistické informační centrum Turnov
náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
tel.: 484 803 041-2, e-mail: info@turnov.cz
www.facebook.com/infoturnov
www.infocentrum-turnov.cz

Městské informační
centrum Jičín
Proč právě k nám?
 Hlavní město pohádek – Rumcajs, Manka, Cipísek.
 Architektura Albrechta z Valdštejna a barokní
krajina.
 Bohaté kulturní vyžití.
 Festivaly: Jičín – město pohádky, Valdštejnské
a Májové slavnosti, Food festival, Lodžie World
fest.
Městské informační centrum Jičín
Valdštejnovo nám. 1
506 01 Jičín
tel.: +420 493 534 390
e-mail: mic@jicin.org
www.facebook.com/micjicin
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Pořadí a počet hlasů – Liberecký kraj

Pořadí a počet hlasů – Královéhradecký kraj
1. Městské informační centrum Jičín 364 
2. Městské informační centrum Hořice 138  3. TIC
Hradec Králové, Riegrovo nám. 76  4. Regionální turistické informační centrum Krkonoše Vrchlabí 62  5. Informační centrum Dobruška 56 
6. RTIC Kostelec nad Orlicí 37  7. TIC Pod Zvičinou 33  8. TIC Špindlerův Mlýn 10  9. Turistické
informační centrum Třebechovice pod Orebem 8
 10. TIC Trutnov 8  11. Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 8  12. TIC Deštné
v Orlických horách 6  13. Městské informační
centrum Náchod 5  14. Regionální informační

centrum Česká Skalice 4  15. Městské informační
centrum Nové Město nad Metují 4  16. TIC Lázně Bělohrad 3  17. Městské informační centrum
Rychnov nad Kněžnou 3  18. TIC Orlické Záhoří 3  19. Cestovní a informační centrum Červený
Kostelec 2  20. Informační centrum Mateřídouška Miletín 2  21. Turistické informační centrum
Kuks 1  22. Městské informační a kulturní středisko Rokytnice v Orlických horách 1  23. Informační centrum Hronov 1  24. TIC Skuhrov nad
Bělou 1  25. Turistické informační centrum Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice 1  26. TIC
B&K TOUR Hradec Králové 1  27. Návštěvnické
centrum KRNAP Vrchlabí 1  28. TIC Hradec Králové, Velké nám. 1  29. Informační centrum Hostinné 0  30. Informační centrum Janské Lázně 0
 31. Informační centrum Nová Paka 0  32. Informační centrum Opočno 0  33. Městské informační centrum Náchod – zámek 0  34. SPINDL.
info Špindlerův Mlýn 0  35. TIC Chlumec nad
Cidlinou 0  36. TIC Jaroměř 0  37. TIC Malá Úpa
0  38. TIC Nový Bydžov 0  39. TIC Police nad
Metují 0  40. TIC Rýchorka Svoboda nad Úpou 0
 41. TIC Svoboda nad Úpou 0  42. TIC Teplice
nad Metují 0  43. TIC Úpice 0  44. TIC Žacléř
0  45. Turistické informační centrum Adršpašské
skály 0  46. Venkovské infocentrum mikroregionu Lánov 0

Informační centrum roku 2018
Pořadí a počet hlasů
– Pardubický kraj

Informační centrum Litomyšl
Proč právě k nám?
 Kompletní informace o Litomyšli, o zámeckém
areálu (památce UNESCO), o rodišti Bedřicha
Smetany…
 Široká nabídka služeb a suvenýrů v přátelském
prostředí infocentra.
 Lákavá moderní architektura města.

1. Informační centrum Litomyšl 917  2. Městské
informační centrum Svitavy 798  3. TIC Hlinsko
168  4. Informační centrum Polička 120  5. TIC
Lanškroun 83  6. TIC Jablonné nad Orlicí 57 
7. TIC Pardubice 49  8. Infocentrum Slatiňany 26
 9. Turistické informační centrum města Ústí nad
Orlicí 26  10. Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč 26  11. Informační centrum Letohrad 17  12. TIC Chrudim 15  13. TIC
Heřmanův Městec 12  14. Informační centrum
města Choceň 12  15. Informační centrum města Třemošnice 8  16. TIC Moravská Třebová 4 
17. Turistické informační středisko Žamberk 4 
18. TIC Vysoké Mýto 2  19. Vojenské muzeum
Králíky 1  20. Městské muzeum Králíky, Informační centrum 1  21. TIC Luže 1  22. TIC Seč
1  23. TIC Skuteč 1  24. Informační centrum
Lichkov 1  25. Informační centrum města Přelouče 0  26. Místní infocentrum Zdechovice 0 
27. TIC Březová nad Svitavou 0  28. TIC Bystré 0
 29. TIC Česká Třebová 0  30. TIC Jevíčko 0 
31. TIC Nasavrky 0  32. TIC Pastviny 0  33. TIC
Svojanov 0  34. TIC Žampach 0  35. Turistické
informační centrum Maštale 0  36. Turistické informační středisko Dolní Morava 0  37. Zámecké
informační centrum Litomyšl – sezónní 0

Informační centrum Litomyšl
Smetanovo náměstí 72
570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 612 161
e-mail: ic@litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz

Pořadí a počet hlasů – Kraj Vysočina

Infocentrum Humpolec
Proč právě k nám?
 Z ptačí perspektivy: Podívejte se na naše město s nadhledem! Čeká na vás vyhlídková věž
kostela sv. Mikuláše a rozhledna na zřícenině
hradu Orlík.
 Dobrodružství a poznání: Vypravte se do muzea za indiány, sestupte do podzemí plného
pohádkových loutkových bytostí, zamyslete
se nad vývojem člověka, žasněte nad tajemnými minerály nebo navštivte starobylý skanzen
Zichpil.



Recese: Hliník se odstěhoval do Humpolce! Přijeďte za ním, pobavíte se!
Infocentrum Humpolec
Havlíčkovo náměstí 91
396 01 Humpolec
tel.: +420 565 532 479
e-mail: mekis@infohumpolec.cz
www.infohumpolec.cz

1. Městské kulturní a informační středisko v Humpolci 313  2. TIC Velká Bíteš 267  3. TIC Pelhřimov 242  4. Turistické informační centrum Ledeč nad Sázavou 126  5. TIC Jihlava 91  6. TIC
Náměšť nad Oslavou 36  7. TIC Třešť 35  8. TIC
Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou 31
 9. TIC Kamenice nad Lipou 29  10. TIC Počátky
26  11. TIC Telč 26  12. Informační centrum Brtnice 22  13. TIC Žirovnice 19  14. Infocentrum
Světlá nad Sázavou 19  15. TIC Velké Meziříčí 16
 16. TIC Bystřice nad Perštejnem 7  17. Informační centrum Chotěboř 7  18. Informační centrum Nové Město na Moravě 4  19. TIC Třebíč,
Národní dům 4  20. TIC Jemnice 4  21. TIC Žďár
nad Sázavou 2  22. Turistické informační centrum Panský dvůr Telč 1  23. TIC Třebíč – Bazilika
1  24. TIC Třebíč – Zadní synagoga 1  25. TIC
Krucemburk 1  26. Kulturní zařízení města Přibyslav, Informační centrum a městské muzeum 1
 27. Turistické informační centrum Jihlava, Brána
Matky Boží 0  28. Informační centrum chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Polné 0  29. Informační centrum Koněšín 0  30. Informační centrum Polná 0  31. TIC Moravské Budějovice 0 
32. TIC Řásná 0  33. TIC Zvole, Westernové Městečko – Central Kemp 0  34. TIC Zvole, Westernové Městečko – DRAXMOOR 0  35. TIC Zvole,
Westernové Městečko – Vstupní brána 0
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Informační centrum města
Kyjova
Proč právě k nám?
 Kyjov má dlouholetou historickou a folklórní
tradici.
 Ve městě je možné zhlédnout moderní architekturu v podobě funkcionalistických vil.
 V informačním centru naleznete širokou nabídku služeb, suvenýrů, knih a vstřícný, milý
personál.
Informační centrum města Kyjova
Svatoborská 26, 697 01 Kyjov
tel.: +420 518 323 484, 518 697 409
GSM: +420 602 155 679
e-mail: info@mukyjov.cz
www.mestokyjov.cz

Městské informační
centrum Javorník
Proč právě k nám?
 Javorník, to je pohodové místo, pohodoví lidé,
zkrátka pohoda…
 V našem infocentru vám vždy ochotně
a s úsměvem poradíme a navrch přidáme
spoustu propagačních materiálů.
 U nás zakoupíte ty nejkrásnější suvenýry na
památku.
Městské kulturní středisko Javorník
Nádražní 160, 79070 Javorník
tel.: +420 584 440 276
584 440 168 knihovna
584 440 688 infocentrum
e-mail: info@mksjavornik.cz
knihovna@mksjavornik.cz
www.kulturnidumjavornik.cz
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Pořadí a počet hlasů – Jihomoravský kraj
1. Informační centrum města Kyjova 413  2. TIC
Mikulov 291  3. Ústřední informační služba Skalní mlýn 94  4. TIC Břeclav 81  5. Blanenská informační kancelář Blanka Blansko 67  6. TIC města Hodonína 49  7. TIC Nedvědice 47  8. Dům
přírody Moravského krasu Skalní mlýn 19  9. TIC
Strážnicko 18  10. Turistické informační centrum
Znojmo 15  11. TIC Pavlov 14  12. TIC Veselska,
Veselí nad Moravou 11  13. TIC Brno 6  14. MIS
Boskovice a IC Boskovicko 5  15. TIC Lednice 3
 16. TIC Nový Dvůr 3  17. Turistické informační
centrum Vinařství Nosreti Zaječí 2  18. TIC Pasohlávky 2  19. Informační centrum Mikroregionu
Malá Haná Velké Opatovice 1  20. TIC Hustopeče 1  21. TIC Valtice 1  22. TIC Velké Pavlovice 1  23. Informační centrum Zámek Slavkov
– Austerlitz, Slavkov u Brna 1  24. TIC Vyškov 1
 25. TIC Znojmo, Hradní 1  26. TIC Tišnov 0 
27. PIC Hevlín 0  28. 1. Mezinárodní cykloturistické centrum služeb a informací v ČR Znojmo 0 
29. Informační a kulturní středisko města Bučovice 0  30. Informační centrum města Vracova 0 
31. Informační centrum Suchý 0  32. Informační středisko Ostrov u Macochy 0  33. Kulturní
a informační centrum Ivančice 0  34. Kulturní
informační centrum Rosice 0  35. Městské informační centrum Kunštát 0  36. Regionální turistické informační centrum Židlochovice 0  37. TIC

Bohutice 0  38. TIC Čejkovice 0  39. TIC Dolní
Kounice 0  40. TIC Lanžhot 0  41. TIC Letovice 0
 42. TIC mikroregionu Hrušovansko, Hrušovany
nad Jevišovkou 0  43. TIC Mikulčice 0  44. TIC
Radějov 0  45. TIC Veselice, Vavřinec 0  46. TIC
Vranov nad Dyjí 0  47. TIC Vranovice 0  48. TIC
Ždánice 0  49. Turistické informační centrum
obce Vedrovice 0  50. Turistické informační centrum Židovské obce Brno 0  51. Zámek Křtiny 0

Pořadí a počet hlasů – Olomoucký kraj
1. Městské informační centrum Javorník 315  2.
Kulturní a informační centrum Velká Bystřice 312
 3. TIC Šternberk, Horní nám. 90  4. Turistické
informační centrum Litovel 49  5. Informační
centrum Velké Losiny 31  6. Informační centrum
Šumperk, Hlavní třída 26  7. TIC Hranice 24 
8. Lázeňské informační centrum Priessnitzových
léčebných lázní, Jeseník 19  9. Informační centrum zámek Náměšť na Hané 14  10. TIC Němčice
nad Hanou 14  11. Městské informační centrum
Přerov 12  12. TIC Hanušovice 10  13. Česko-polské informační centrum Jeseník 10  14. Informační centrum Olomouc 6  15. TIC Lipník
nad Bečvou 6  16. TIC Zábřeh 3  17. Turistické informační centrum Rapotín 2  18. Městské
informační centrum Zlaté Hory 2  19. TIC Štíty

1  20. Městské informační centrum Uničov 1 
21. Vzdělávací a informační centrum Kojetín 1 
22. TIC Vidnava 1  23. Dům přírody Litovelského
Pomoraví Horka nad Moravou 0  24. Informační
centrum Lipová – lázně 0  25. Informační centrum Šumperk, nám. Míru 0  26. Městské informační centrum Předmostí, Přerov 0  27. Městské
kulturní a turistické informační centrum Moravský
Beroun 0  28. Regionální informační centrum
Prostějov 0  29. TIC Cholina 0  30. TIC Konice
0  31. TIC Plumlov 0  32. TIC Pradědovo dětské muzeum Bludov 0  33. TIC Staré Město pod
Sněžníkem 0  34. TIC Žulová 0  35. Turistické
centrum Slatinice 0  36. Turistické informační
centrum Mohelnicka, Mohelnice 0  37. Venkovské turistické informační centrum Dřevohostice 0

Informační centrum roku 2018

Informační centrum
Hukvaldy
Proč právě k nám?
 Široká nabídka propagačních materiálů, služeb a suvenýrů.
 Příjemné, přátelské prostředí.
 Ucelené a komplexní informace o městě
i ostatních turistických cílech Lašské brány
a Beskyd.
 Najdete nás v rodném domě hudebního skladatele Leoše Janáčka.
Informační centrum Hukvaldy
Hukvaldy 40, 739 46 Hukvaldy
mobil: +420 775 886 844
e-mail: infocentrum@ihukvaldy.cz
www.ic-hukvaldy.cz

Pořadí a počet hlasů – Moravskoslezský kraj
1. Informační centrum Hukvaldy 716  2. TIC
Frenštát pod Radhoštěm 565  3. Turistické informační centrum Nový Jičín 147  4. TIC Krnov
42  5. Městské informační centrum Třinec 26 
6. Gorolské turistické informační centrum Mosty
u Jablunkova 17  7. TIC Hradec nad Moravicí 16
 8. Turistické informační centrum a muzeum Bílovec 11  9. Jablunkovské centrum kultury a informací, Jablunkov 10  10. Informační centrum
při Městském muzeu Rýmařov, p. o. 9  11. Informační centrum Hlučín 6  12. Informační centrum města Kopřivnice 6  13. Městské a turistické informační centrum Bruntál 5  14. Turistické
informační centrum Ostravice 4  15. Knihovna
a informační centrum Čeladná 3  16. Ostravský informační servis, s. r. o. – pobočka Elektra 3
 17. Turistické informační centrum Opava 3 
18. Turistické informační centrum Frýdek-Místek,
p. o., pobočka Místek 3  19. Ostravský informační servis, s. r. o. – pobočka Věž 2  20. TIC Frýdek-Místek, p. o. – provozovna Frýdlant nad Ostravicí 2
 21. Informační centrum Studénka 1  22. Turistické informační centrum Frýdek-Místek, p. o., pobočka Frýdek 1  23. Městské informační centrum
Odry 1  24. Městské informační centrum Příbor 1
 25. Cukrárna Pomněnka a Turistické informační
centrum Karlovice 0  26. Infocentrum a muzeum
Turistických známek Rýmařov 0  27. Informační

centrum Brušperk 0  28. Informační centrum
Městského úřadu Bohumín 0  29. Informační
centrum Slezská Harta Leskovec nad Moravicí 0
 30. Informační centrum Vítkov 0  31. Kulturní
a informační středisko Klimkovice 0  32. Městské
informační centrum Fulnek 0  33. Městské informační centrum Štramberk 0  34. Ostravský informační servis, s. r.o . – pobočka Karolina 0  35. Ostravský informační servis, s. r. o. – pobočka Letiště
Mošnov 0  36. Ostravský informační servis, s. r. o.
– pobočka Přívoz 0  37. Ostravský informační
servis, s. r. o. – pobočka Svinov 0  38. TIC Bystřice
0  39. TIC Český Těšín 0  40. TIC Petrovice u Karviné 0  41. TIC Poodří, Bartošovice 0  42. TIC Ski
areál Bílá – Beskydy 0

Městské informační centrum Uherské Hradiště

Pořadí a počet hlasů – Zlínský kraj

Proč právě k nám?
 Uherské Hradiště – Srdce Slovácka a Historické
město roku 2011.
 Uherské Hradiště – památky, folklor, tradice.
 Uherské Hradiště – Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek, Slovácké léto, Letní
filmová škola, Na kole vinohrady Uherskohradišťska, Slovácký festival chutí a vůní, Žehnání
svatomartinského vína.

1. Městské informační centrum Uherské Hradiště
767  2. TIC Rožnov pod Radhoštěm 393  3. TIC
Kroměříž 205  4. Informační centrum Zvonice Soláň 99  5. TIC Valašské Meziříčí 68  6. Městské
informační centrum Uherský Brod 61  7. Městské informační centrum Bystřice pod Hostýnem
49  8. Turistické informační centrum městyse
Pozlovice 21  9. Městské informační a turistické
středisko Zlín 19  10. Městské informační centrum Holešov 16  11. Informační centrum Velké
Karlovice 11  12. Městské turistické a informační
centrum Luhačovice 3  13. TIC Buchlovice 1 
14. Infocentrum Velehrad 1  15. TIC Vizovice 1 
16. Informační centrum města Uherský Ostroh 1 
17. Informační centrum Napajedla 0  18. TIC Otrokovice 0  19. TIC Valašské Klobouky 0  20. TIC
Vsetín 0  21. TIC Východního Slovácka Vlčnov 0

Masarykovo náměstí 21
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc září 2018.
Celkem došlo 2 280 odpovědí, 2 218 z internetu a 62 dopisů,
z toho 1 280 žen a 1000 mužů.

Kartografie Praha

otázka: Sál v Rudolfinu nese jméno světozná- soutěžilo: 406 čtenářů; 405 správně; 1 špatně
mého hudebního skladatele. Uveďte jeho jmé- výherci: L. Velehradský, Český Brod; J. Trejtnar,
no a název hudebního tělesa, které zde působí. Týniště nad Orlicí, V. Záhora, Praha 4
odpověď: Antonín Dvořák (Dvořákova síň),
Česká filharmonie

Edice ČT
otázka: Jak se jmenoval vojenský pakt, jehož soutěžilo: 461 čtenářů; 454 správně; 7 špatně
vojska vpadla na území Československa 21. srp- výherci: M. Beran, Klatovy; E. Rosenbaumová,
na 1968?
Rakovník; M. Jindráková, Votice
odpověď: b) Varšavská smlouva

Velká fotohádanka
otázka: Poznáte místa na fotografiích?
soutěžilo: 451 čtenářů; 11 správně; 440 špatně
odpověď: 1a, 2b, 3b, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 10a, výherci: L. Škardová, Zruč-Senec; P. Tolleriano11a, 12b, 13a, 14b
vá, Prostějov; I. Zapletal, Uničov

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) Háj u Aše

soutěžilo: 555 čtenářů; 548 správně; 7 špatně
výherci: S. Čech, Praha 4; H. Pecková, Vysoké
Mýto; F. Tůma, Aš

Křížovka
Nad hlubokým údolím Vltavy
výherci: L. Směšná, Velká Bystřice; D. Havlísoutěžilo: 479 čtenářů; 467 správně; 12 špatně ková, Dačice; E. Špráchalová, Rudník u Vrchlabí

Kam na výlet, Cyklospeciál 2018
Celkem došlo 3 281 odpovědí, 3 248 z internetu a 33 dopisů,
z toho 1 902 žen a 1 379 mužů.

Šlápněte do pedálů na kolech ČD
otázka 1: c) 19
výherci: M. Kocourková, Praha; I. Musilová,
otázka 2: b) 3
Židlochovice; K. Virtová, Klatovy; Z. Svoboda,
otázka 3: b) 99 Kč
Újezd u Brna; J. Kameník, Jihlava; F. Látal,
soutěžilo: 621 čtenářů; 336 správně; 285 Náměšť na Hané; I. Kozarová, Ostrava; J. Bastšpatně
lová, Šenov; V. Erlebach, Tanvald; D. Pavlíková,
Příbram

S dětmi na kole regionem pod Kunětickou horou
otázka 1: a) Rumcajs
otázka 2: c) 1490 (omlouváme se za chybu,
správně je rok 1491, uznáváme odpověď 1490)
soutěžilo: 560 čtenářů; 519 správně; 41 špatně

výherci: M. Tlach, Olomouc; M. Šafránková,
Hodonín; Z. Pádivá, Třešť; L. Náhoriová, Praha 6;
P. Radoušová, Litoměřice; J. Míčková, Bystřice
nad Pernštejnem; V. Hejtmánek, Hodonín;
T. Melichová, Praha 9; T. Dostál, Kolín; F. Macháč,
Štramberk

Nasedněte s dětmi na kolo a objevte krásy Vysočiny
otázka 1: c) Jihlava
otázka 2: b) Karlovarský
otázka 3: a) Javořice
otázka 4: b) Žďár nad Sázavou
soutěžilo: 675 čtenářů; 647 správně; 28 špatně

výherci: M. Jasoněk, Otice; O. Štuková, Sokolov; P. Nagarová, Chomutov; P. Karčmař, Ostrava;
S. Staněk, Kroměříž; H. Vinterová, Vacov; P. Bilík,
Příbor; F. Samek, Blížkovice; J. Bizoň, Kostice
Z. Mouca, Třeboň

Každý kopec bere… dech
otázka: Který název českého kopce označil soutěžilo: 588 čtenářů; 563 správně; 25 špatně
autor Milan Silný za nejpikantnější?
výherci: J. Turčinová, Brno; M. Vršecká, Hrádek
odpověď: c) Kokotsko
nad Nisou; J. Macková, Sázava

Fotohádanka

Poznáte místo na fotografii?

Tajenku křížovky a odpověď

otázka: Poznáte místa na fotografiích?
odpověď: 1b, 2a, 3b, 4a, 5c
soutěžilo: 432 čtenářů; 308 správně;
124 špatně

výherci: M. Slavíček, Poříčí nad Sázavou;
P. Chudíková, Vnorovy; Z. Maternová, Lázně
Bělohrad

na fotohádanku nám

Křížovka

zašlete do 15. října

od Otrokovic k Hodonínu
výherci: M. Jachimová, Praha 4; I. Šebesta,
soutěžilo: 405 čtenářů; 390 správně; 15 špatně Praha 6; I. Pernicová, Blansko

z www.kampocesku.cz/souteze

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

nebo na adresu redakce. Dvakrát
tři autoři správných odpovědí
obdrží mapu věnovanou
vydavatelstvím
Kartografie PRAHA.

a) Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
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b) Chrám sv. Víta na Pražském hradě
c) Chrám sv. Ducha v Hradci Králové

Podmínky soutěží najdete na
www.kampocesku.cz/vseobecne-podminky.
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením
všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci
soutěže do databáze pořadatele soutěže za účelem
vyhodnocení a předání výher. Výherci budou
informováni redakcí a výhry jim budou zadavatelem
soutěže rozeslány do 15. dne v měsíci.

Nejvíce odpovědí

na soutěžní otáz
ky do redakce
čtenáři z okolí
zaslali
distribučního
místa stí nad Orlic
Poměr počtu obyv
í.
atel v závislosti
na počtu došl
odpovědí rozh
ých
odl, že prestižní
certiﬁkát

Mazaní čtenář

i

uděluje redakce

magazínu KAM
po Česku
za vydání září
2018

Informační cen

trum města Úst

Sychrova 16,

Luděk Sládek
šéfredaktor

562 24 Ústí nad

Orlicí

í nad Orlicí
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