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Zvířeti stačí, že 
žije, ale člověk 
si kromě toho 
chce ještě 
přečíst noviny.

-Jan Werich-

Pojďte 
s námi za 
zážitky



Město Terezín

PROGRAM / PROGRAMME

Nástup Čestné stráže a hudby
Line-up of the honour guard and music

Kladení věnců a kytic na Národním hřbitově
Laying wreaths and bouquets at the National Cemetery

Hymna ČR / Anthem of the Czech Republic
Hlavní projev – Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu ČR

Main speech – Jaroslav Kubera, Chairman – Senate, Parliament of the Czech Republic
Slovo pamětníka / Word´s of Witness

Křesťanská modlitba / Christian prayer
Židovská modlitba / Jewish prayer

Giuseppe Verdi: Requiem • Lacrimosa a Agnus Dei / Děčínský pěvecký sbor /
Giuseppe Verdi – Requiem – Lacrimosa and Agnus Dei / Děčín Choir /

Závěr tryzny / Closing of the ceremony

TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2019
TEREZÍN COMMEMORATION CEREMONY 2019

19. KVĚTNA 2019 v 10 HODIN

NA NÁRODNÍM HŘBITOVĚ V TEREZÍNĚ

SUNDAY 19th MAY 2019, 10 AM

AT THE NATIONAL CEMETERY IN TEREZÍN

Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena!
Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.

www.facebook.com/TerezinMemorial

www.pamatnik-terezin.cz
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Tak kam? Kluk chce na Konopiště, ty na Hlubokou a pes na Kost.

Milí čtenáři,

dříve než se rozněžním nad mě-

sícem lásky času, musím všem mi-

lovníkům připomenout, že je příroda 

vyprahlá. Tudíž náchylná k  požárům. 

Proto ti, co se jim zapalují lýtka, musí 

být velmi opatrní. Jednak aby někde, 

jak říkávala babička, „neublikali“, nebo 

aby je nenačapal někdo, třeba strážník, 

in fl agranti. Mohlo by se stát, že se pak večer uvidí ve zprávách, a to 

se jen těžko vysvětluje. Tak bacha!

Dnes je všeho moc a každý to chce hned, nejlépe na stříbr-

ném podnose. Proto si ničeho nevážíme. Kdo dnes ještě usedne 

k prostřenému stolu, ale než se dá do jídla, poděkuje za tyto dary 

upřímnou modlitbou? Málokdo, spíše nikdo. Přitom můj táta, vcelku 

vlažný katolík, nikdy nezapomněl, než nakrojil pecen chleba, udělat 

na něm tři křížky. Řeknete si, že jsou to babské pověry, ale o tom to 

není. Je to o pokoře k tomu, co máme. Proto buďme pokorní i k pří-

rodě, těžce zkoušené člověkem, který si myslí, že nejdůležitější, co 

potřebujeme, jsou kanceláře. Sklobetonové věže pro stovky činností, 

které však naši společnost nikam neposouvají. Znám málo úředníků 

v dějinách, kteří vstoupili do historie pro své povolání. Snad jen 

písař Filip Fabricius, toho však vzbouřený lid při pražské defenestraci 

1618 jen mimoděk spolu s Vilémem Slavatou a Jaroslavem Bořitou 

vyhodil z okna. 

Květen bude dobrý měsíc pro výlety krajinou za zážitky, které si 

z putování odnesete. Letos je všechno napřed, všude to vře, kvete, 

zelená se a pučí, patrně dozrají i třešně. Příroda nebývale ožívá, voní 

a zpívá. Proto jsme si říkali, co nového pro vás, naše čtenáře, připravit 

nádavkem k výletům? A máme to! Nová rubrika „KAM na houby“ 

vám dá možnost hledat, najít a třeba si i pochutnat. Jak budete chtít. 

Uvidíme, jak se vám bude líbit.

Luděk Sládek, šéfredaktor

KAM po Česku (měsíčník) 
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LETNÍ
SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI 2019 
25. 6. – 6. 9.

www.shakespeare.cz

vyšlo 24. 4.

1www.kampocesku.cz |



 Dopisy čtenářů
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Režisér a herec Jiří Strach 

se narodil 29. září 1973 v Pra-

ze. Přestože se ve světě fi lmu 

pohyboval od dětství jako 

herec, tak se po absolvo-

vání gymnázia v  roce 1991 

rozhodl dát přednost FAMU 

a  oboru hrané režie pod ve-

dením režiséra Dušana Klei-

na. Již během studií začal 

úzce spolupracovat na tele-

vizních fi lmech a  seriálech 

České televize. V roce 2005 debutoval v kinech po-

hádkou Anděl Páně, jež se dočkala velkého úspě-

chu a v roce 2016 i pokračování. Momentálně Jiří 

Strach učí na Filmové akademii Miroslava Ondříčka 

v Písku a připravuje nové projekty.

KAM byste pozval naše čtenáře na výlet po 

České republice?

Vaše čtenáře bych moc rád pozval po stopách 

prvního i druhého fi lmu Anděl Páně. Výlet by měli ur-

čitě začít v historickém centru Kašperských Hor. Od-

tud se lze vydat do mnoha přírodních rezervací v oko-

lí a  především na nejvýše položený královský hrad 

v  Čechách Kašperk, o  který se skvěle stará pan kas-

telán Zdeněk Svoboda. Pak by se měli zajet podívat 

na kostel svatého Mořice zva-

ného Mouřenec, který hrál také 

v jedničce Anděla Páně. A když 

už se budou čtenáři nacházet 

v  jižních Čechách, tak si stačí 

zajet pár kiláků do Českého 

Krumlova, který byl dějištěm 

Anděla Páně 2. Sice je plný tu-

ristů, ale když si člověk projde 

zákoutí mimo turistické trasy, 

tak ho naplní až jakási hrdost 

na naše předky a jejich um.

Děkuji Vám za zajímavý tip na výlet a dovolte 

mi, abych Vám popřála mnoho úspěchů v profes-

ním i osobním životě. 

Tereza Blažková

Zajměte ho! (625 let)

„Můj bratranec Václav IV. je nehodný 
úřadu krále a císaře!“ Tato slova Jošta 
Lucemburského spustila „zajímavou“ 
akci.

Jošt, toho času markrabě moravský, se postavil 

do čela vzácně sjednocené vyšší šlechty a nechal 

Václava roku 1394 uvěznit. Nástupce Karla IV. byl 

tak jat 8. 5. 1394 během cesty z Žebráku do Prahy 

v Králově Dvoře u Berouna. Byl vězněn v Bílé věži 

na Hradě a  poté v  Horních Rakousích na hradě 

Wild bergu. Kromě osobní zášti byly hlavními mo-

tivy stížnosti na nepořádky ve správě země i  říše, 

jeho nespoutaný život, pitky, zábavy a upřednost-

ňování zájmů příslušníků nižší šlechty.

-babok-

Koruna a stůl... (690 let) 

Poté co král Jan Lucemburský zakoupil 
Zhořelecko, použil 19. 5. 1329 
státoprávní pojem „Koruna a stůl 
Českého království“. Často se uvádí, že 
pojem byl toho roku užit prvně, pravda 
ale je, že se objevil roku 1322, již za 
Janovy vlády.

Pojem zahrnoval území Českého království 

včetně podřízených zemí a  lén zahraničních bez 

ohledu na rozdíly státoprávní. Lenní svrchovanost 

přijala knížata stěnavská, olešnická, lehnická, břež-

ská a zaháňská. Symbolem se stala svatováclavská 

koruna. Ta byla od roku 1348 také součástí znaku 

země Koruny české ustanovené Karlem IV. (v  bu-

lách 7. 4. 1348), užívaného do roku 1918.  

Alois Rula

Při návštěvě našeho městského IC, kde  mj. beru váš 

magazín, jsem se ptal i na KAM na výlet speciál, který 

měl podle plánu vyjít 2. 4. 2019 (na 1. straně normál-

ního vydání na str. 1 je uvedeno, že vychází 29. 3.), 

mi bylo vedoucí sděleno, že přišel jen jeden balík 

a v něm jen běžné vydání, o speciálu nic nevěděla, 

a to jsem se ptal na začátku toho týdne dvakrát. 

Vím, že o těchto vydáních mi v IC říkali, že toto vy-

dání chodí v menším počtu,  takže tentokrát se asi 

na naše IC nedostalo. Ale to nevadí, i v tomto vydání 

je  mnoho pěkných věcí ke čtení. 

Díky za to. Vladimír Wnuk, Lipník nad Bečvou

Vážený pane Wnuku, děkuji za Váš příspěvek a mám 

pro Vás následující zprávu. Všechna informační centra 

v České republice, kter á jsou v našem distribučním se-

znamu zastoupena v úctyhodném počtu 380, dostala 

KAM na výlet – Speciál CYKLO 2019. Toto mi potvrdila 

jak naše tiskárna, která naše magazíny balí a předává 

PPL k distribuci, tak i PPL, že zásilku: Lipník nad Beč-

vou – doručili.   

Velmi rádi spolu s naší vnučkou čteme časopisy KAM 

v různých vydáních , a jelikož začíná cyklo-sezona 

2019 , proto se nám velmi líbil KAM na výlet a proto 

jsme spolu všechny články pročetli a společně vy-

luštili odpovědi na otázky. 

Vladimír Menšík s vnučkou Klárkou

Vážený pane Menšíku, dovolte mi udělit Vám zásluž-

nou medaili vzorného dědy. Ani netušíte, jak jsem 

vděčný za to, že si dnes dá někdo tu práci a s dětmi 

čte, povídá si a vysvětluje jim vše v souvislostech. 

Děkuji…

Luděk Sládek, šéfredaktor

Znak země

Koruny české

Václav IV., Panovnický cyklus (Antonín Machek)

Pohled na hrad Kašperk z Pustého hrádku

Režisér Jiří Strach

Půjčovna, na břehu Vltavy

2| www.kampocesku.cz  

KAM to vidí

KAM na výlet s JIŘÍM STRACHEM 
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Boje o Moravu (920 let)

Kníže Břetislav II. († 22. 12. 1100) z rodu 
Přemyslovců, nejstarší syn Vratislava II. 
a Adléty Uherské, vládl v letech 
1092–1100. Jako úděl od otce dostal 
Hradecko, protože otec zvažoval za 
nástupce spíše Boleslava, prvního syna 
se Svatavou Polskou.

Rok před svou smrtí, v květnu 1099, vytáhl na 

Moravu, kterou obsadil a  svěřil do správy bratra 

Bořivoje. Obsazený hrad Podivín věnoval novému 

pražskému biskupu Heřmanovi († 17. 9. 1122). 

Konrádovi potomci uprchli, synové Oty Olomouc-

kého Svatopluk a  Ota II. mu zachovali věrnost. 

Koncem května oblehl brněnský hrad a  dědicové 

Konráda I. Brněnského (brněnského údělu) Oldřich 

s Litoldem uprchli do ciziny a Břetislav ovládl Mo-

ravu. 

Alois Rula

Sláva ho minula… (115 let)

Roudnický rodák, významný český architekt a pedagog Jan Sokol se narodil 
25. května 1904. Jeho nekonvenční myšlení ho sice neproslavilo, ale do dějin 
architektury se přece jen zapsal několika pozoruhodnými díly.

Absolvoval pražskou techniku (dnes ČVUT) 

u  prof. Antonína Engela. Získal roční stipendium 

na stáž v ateliéru Le Corbusiera v Paříži a po krát-

kých studijních pobytech v  Anglii a  Holandsku 

se zapsal na Akademii výtvarných umění k  prof. 

Josefu Gočárovi. Po absolutoriu (1932) nastoupil 

jako architekt na Ministerstvo veřejných věcí. Pra-

coval také na Pražském hradě u Pavla Janáka, kde 

se podílel na úpravách Královského letohrádku. Od 

roku 1936 působil na dnešní Vysoké škole umělec-

koprůmyslové jako profesor a v letech 1940–1945 

byl jejím rektorem. Kvůli zdravotním potížím a ná-

sledné politické situaci po roce 1948 musel svůj 

ateliér opustit. Pracoval ve Státním ústavu pa-

mátkové péče, na památkových rekonstrukcích, 

úpravách kostelních prostor, návrhu sakrálních 

předmětů a úpravách interiérů Starého královské-

ho paláce a  katedrály sv. Víta. Podle jeho návrhů 

byl vytvořen např. relikviář na lebku sv. Vojtěcha, 

chrámová vrata Zlaté brány pro katedrálu nebo 

pomník Jaroslava Vrchlického na Petříně. Z dalších 

realizovaných staveb je to vlastní rodinný dům 

v Praze Břevnově (v 70. letech se tu konaly proslulé 

fi lozofi cké semináře prof. Jana Patočky) nebo pa-

vilon pro barokní fresku V. V. Reinera v Duchcově. 

Zemřel 27. 9. 1987 v Praze a byl pohřben na Břev-

novském hřbitově. Byl otcem fi lozofa Jana a grafi -

ka Václava Sokolových. 

Alice Braborcová

Podkarpatská Rus československá (100 let)

Na území nikoho a všech hrozilo nebezpečí ze všech stran. Rusíni nakonec zvolili 
připojení se k nově vznikajícímu Československu.

Myšlenka původně zcela cizí a bláznivá padla 

na úrodnou půdu v průběhu podzimu 1918. Před-

stavitelé rusínského exilu pod vedením  Grigorije 

Žatkoviče se v USA setkali s Masarykem a uzavře-

li dohodu o  začlenění národnostně utlačované 

oblasti dosavadních  Uher do budoucího  Česko-

slovenska. Nově vznikající stát nabízel jazykově 

blízké spojení, rozsáhlou autonomii a  ochranu 

před nedemokratickými sousedy. Rusíni v  Ame-

rice uspořádali plebiscit, který obrovskou větši-

nou podpořil projekt spojení. Názory v  samotné 

Podkarpatské Rusi se ještě v  průběhu jara různě 

vyvíjely od příklonu k  Ukrajině nebo autonomie 

v  rámci Uherska. Konec všem dohadům učinilo 

jednání Centrální ruské národní rady 8. 5. 1919 při-

jetím Užhorodského memoranda, které potvrdilo 

připojení k Československu. Následně vše stvrdila 

v září mírová konference v Paříži. Na dvacet let bylo 

vystaráno, ale od podzimu 1944 se postupně pod 

vlivem komunistů dostává Podkarpatská Rus do 

spárů Sovětského svazu. Po březnovém souhlasu 

prezidenta Beneše a jeho dopisu Stalinovi vše vy-

vrcholí v červnu 1945 uzavřením smlouvy o  jejím 

odstoupení Sovětskému svazu. -babok-

Hrad Střekov (700 let)

Ochrana obchodní cesty a celnice, to 
byly hlavní důvody pro stavbu hradu 
vysoko nad Labem. Zakladatelem byl 
král Jan Lucemburský. 

Hrad vznikal v  letech 1316–1319 a  jeho stav-

bu provedl pražský měšťan Pešík z Veitmile. Impo-

zantní stavba na sto metrů vysoké skále byla sice 

majetkem krále, ale ten přenechával jeho přímé 

řízení a užívání šlechtě, která o něj vedla často spo-

ry. V 16. století se stal majetkem Lobkowiczů, kteří 

jsou po restitucích v roce 1992 i současnými maji-

teli. Symbol Ústí nad Labem je turistům přístupný 

celoročně.

-liban-

Československo 1918–1938

Architekt Jan Sokol

Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Přemyslovská 

Plamenná orlice 

3www.kampocesku.cz |
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Anna a Jiří Baumovi (120 let)

Anna (*7. 5. 1899) a Jiří (* 20. 9. 1900) Baumovi se narodili v Praze, ve středostavovské 
intelektuálně založené židovské rodině Josefa a Františky Baumových. Tatínek Josef Baum, 
úspěšný velkoobchodník masem na Královských Vinohradech, se narodil v Úvalech u Českého 
Brodu a maminka Františka byla dcera statkáře v Nadějkově Filipa Fischla.

Anna v mládí ráda cestovala, krát-

ký čas podnikala s  manželem v  Bra-

zílii, ale nakonec se vrátili i  s  dvěma 

dětmi do Prahy, kde po otci převzala 

obchod na Vinohradech. S příchodem 

nacistů se zapojila do odboje. V ilega-

litě strávila jeden a  půl roku. V  říjnu 

1941 při zatýkání Ing. Josefa Friedla, 

řídícího PVVZ na Chrudimsku a  Na-

savrcku (Petiční výbor Věrni zůstane-

me), byl zatčen i účetní Jindřich Krása 

z  Laichterova nakladatelství, v  jehož 

bytě byla uložena část archivu PVVZ, 

především schéma krycích adres. Ge-

stapo zlikvidovalo během ledna 1942 

většinu sítě PVVZ a  citelně zasáhlo 

i  odbojovou skupinu ÚVOD. Anna 

byla zatčena 21. října 1941 a vězněna 

v  Praze na Karlově náměstí v  budově 

bývalého Trestního soudu. Poté byla 

předána do Malé pevnosti v Terezíně 

a v září 1942 do věznic v Lipsku a Dráž-

ďanech. Zvláštním senátem v  Berlíně 

byla pro přípravu velezrady odsouze-

na 14. 11. 1944 k trestu smrti. Její po-

prava v  Berlíně-Plötzensee proběhla 

10. nebo 11. 1. 1945. Rodiče zahynuli 

v Treblince, manžel Rudolf ve vyhlazo-

vacím táboře Malý Trostinec a  dcera 

Irena i syn Herbert skončili v ghettu Te-

rezín. Irena se tu dočkala osvobození, 

ale Herbert zahynul v Osvětimi.

Celý článek na: 

www.kampocesku.cz/reportaze

Luděk Sládek fo
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1464
(555 let)

Barbora 

Braniborská

* 30. 5. 1464

† 4. 9. 1515

manželka 

českého krále 

Vladislava 

Jagellonského

1869
(150 let)

Povinná školní 

docházka

14. 5. 1869

vstoupil 

v platnost zákon 

o povinné školní 

docházce

1874
(145 let)

Josef Mařatka

* 21. 5. 1874

† 20. 4. 1937

český sochař, 

např. socha 

T. G. Masaryk, San 

Francisco, Jan 

Hus, Chrudim

Průkopník mezi sbormistry (115 let)

Rádi bychom připomněli jednoho z nejlepších českých sbormistrů a průkopníka českého 
dětského sborového zpěvu Františka Lýska. Tento hudební pedagog a folklorista se narodil 
2. května 1904 v Proskovicích, které jsou dnes součástí Ostravy. 

František Lýsek vystudoval 

učitelský ústav a  kamkoliv přišel 

učit, tam vybudoval dětský sbor. 

První byl „Jistebničtí zpěváčci“ 

(1929) na menšinové škole v Jis-

tebníku nad Odrou. Sbor účin-

koval i  v  rozhlase, nahrál dvě 

gramodesky, natočil dokumen-

tární fi lm a  v  roce 1933 vystou-

pil na Hradě před prezidentem 

Masarykem. Druhým Lýskovým 

působištěm se po mnichovském 

odstoupení pohraničí stala po-

kusná škola v  Baťově Zlíně, kde 

založil „Dětský sbor z Baťova“. Po 

válce odešel do Brna, kde založil 

proslulý „Brněnský dětský sbor“ 

(1945–1977). Zároveň dostudo-

val na Masarykově univerzitě 

obor vědu a umění. Stal se pro-

fesorem a  učil na Janáčkově 

akademii múzických umění. 

V  brněnském rozhlase orga-

nizoval cykly pořadů Zpívejte 

s  námi!, Písničky našich mami-

nek aj. Se svým sborem účin-

koval v  rozhlase i  televizi a  také 

spolu s FOK a Českou fi lharmonií 

v zahraničí. Profesor Lýsek patřil 

k  nejvýznačnějším osobnos-

tem dětského sborového zpěvu 

a  jeho zásluhou se stal umě-

leckou disciplínou rovnocen-

nou jiným oborům hudebního 

umění. František Lýsek zemřel 

16. 1. 1977 v Brně a pochován je 

na zdejším Ústředním hřbitově.

Drahomíra Samková fo
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1. 5. 1184 (835 let)

Odboj proti knížeti Bedřichovi 

vedl nejmladší syn Soběslava I., 

pozdější kníže Václav II. 

Za pomoci Bedřichova 

bratra Vojtěcha a vojska 

Leopolda V. Babenberského 

byl Václav vytlačen z Čech. 

Za tuto pomoc udělil Bedřich 

Leopoldovi část Vitorazska na 

pomezí Čech a Rakouska jako 

léno.

1. 5. 1189 (830 let)

Na dvorském sjezdu v Řezně 

převzal Konrád II. Ota z rukou 

císaře Fridricha I. Barbarossy 

Čechy v léno. Téhož roku vydal 

Iura Conradi, nejstarší zná-

mý český zákoník, který byl 

vyhlášen na sněmu velmožů 

v Sadské u Nymburka. Cílem 

byla kodifi kace zvykového, tj. 

nepsaného, práva.

1. 5. 1519 (500 let)

Dle Daniela Adama 

z Veleslavína postihla okolí 

Studeněvsi náhlá průtrž mra-

čen, následkem čehož byla po-

vodeň na Červeném potoku 

v oblasti někdejšího královské-

ho města Slaného. Voda prý 

brala koně, ovce, krávy z chlévů 

a dvorů, utonuli i chudí a ne-

mocní z místního špitálu.

1. 5. 1724 (295 let)

Rakouská vláda nařídila konání 

generálních vizitací, při nichž 

byli chytáni tuláci a žebráci. 

Ti byli umístěni ve sběrných 

táborech, kde byli podle místa 

narození tříděni a odesíláni do 

svých bydlišť. Při první vizitaci 

v Čechách bylo v 10 krajích chy-

ceno na 2000 tuláků a žebráků.

1. 5. 1924 (95 let)

Český režisér Karel Kachyňa 

se narodil 1. 5. 1924 ve Vyškově 

(† 12. 3. 2004). Vystudoval 

FAMU, nejprve se věnoval 

tvorbě dokumentů, později fi l-

mové režii a okrajově i seriálům. 

Dvakrát se objevil i na druhé 

straně kamery, ve Smoljakově 

Nejisté sezóně a ve Svěrákově 

Obecné škole.

Prof. PhDr. František Lýsek, DrSc. (2. 5. 1974)

Anna Pollertová

4| www.kampocesku.cz  
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1889
(130 let)

Pravoslav Kotík

* 1. 5. 1889

† 14. 1. 1970

český malíř 

a grafi k

1879
(140 let)

Gustav 

Frištenský

* 01. 5. 1879

† 4. 4. 1957

český zápasník 

v řeckořímském 

zápase

1884
(135 let)

Edvard Beneš

* 28. 5. 1884

† 3. 9. 1948

druhý 

československý 

prezident

Luštit chetitštinu? Hrozný! (140 let)

Už za svého života orientalista Bedřich Hrozný, oslavovaný 
a mezinárodně uznávaný vědec, český Champollion. Rozluštil 
písmo Chetitů a založil klínopisná bádání na Karlově univerzitě.

Takový talent na jazy-

ky aby člověk pohledal! 

Přitom 6. 5. 1879 vypadal 

Bedřich jako každé jiné 

novorozeně. Na střední 

škole zvládl latinu, řečti-

nu a začal s hebrejštinou 

i arabštinou. Na vídeňské 

univerzitě se už naplno 

věnoval akkadštině, ara-

mejštině, sumerštině, 

sanskrtu a  dalším orien-

tálním jazykům. Při studi-

ích ve Vídni a v Berlíně jich zvládl de-

set. (Během života psal odborné práce 

česky, německy, francouzsky a anglic-

ky a  v  těchto jazycích také přednášel 

v  mnoha zemích.) Ze  své první expe-

dice na Blízký východ (1904) přeložil 

spoustu klínopisných nápisů. Získal 

renomé, ve Vídni profesuru a klid k bá-

dání. Roky se pak zabýval archivem 

chetitských králů, psaným klínopi-

sem, ale neznámou řečí. V  roce 1915 

přišel s rozluštěním chetitštiny a jejím 

zařazením mezi indoevropské jazyky. 

Od vzniku ČSR působil na Karlově uni-

verzitě jako profesor. Vedl čs. archeolo-

gické expedice v Sýrii (1924) a Turecku 

(1925), přednášel a  publikoval. V  roce 

1939 odmítl emigrovat a  stal se na 

rok rektorem UK. Zemřel 12. 12. 1952 

a pochován je ve svém rodišti Lysé nad 

Labem, kde je také jeho muzeum.

Aleš Krejčí

Kafku bychom neznali (135 let)

V pondělí 27. května uplyne 135 let od narození Maxe Broda. Významného spisovatele, 
skladatele a člena Pražského kruhu, který se, mimo jiné, zasloužil o publikování děl Franze Kafky. 

Pocházel ze židovské ro-

diny. Vystudoval práva na 

Německé univerzitě v  Praze, 

kde se seznámil s  Franzem 

Kafkou. Jejich přátelství trvalo 

až do Kafkovy smrti. Brod ne-

poslechl Kafkovo přání jeho 

díla spálit a místo toho je pu-

blikoval – Kafka se díky němu 

stal světovým autorem. Max 

Brod se také zasloužil o  uve-

dení skladatele Leoše Janáčka 

a  spisovatele Jaroslava Haška 

do německy mluvících zemí. 

Janáčkova libreta přeložil do 

němčiny a  napsal o  něm mo-

nografi i. Z Haškova Švejka vy-

tvořil divadelní představení, 

které slavilo úspěchy v Berlíně. 

Max patřil do Pražského kruhu 

– jednak to byl název jeho kni-

hy, ale také pojmenování sku-

piny německy píšících autorů 

v  Praze. V  letech 1929–1939 

působil jako divadelní a  hu-

dební kritik pražských němec-

kých novin Prager Tagblatt. 

Před začátkem 2. světové vál-

ky se mu podařilo uprchnout 

do Palestiny, kde prožil zbytek 

svého života. V  Tel Avivu pů-

sobil jako dramaturg divadla 

Habimah. Jeho odkaz je velice 

rozmanitý, psal eseje, kritiky, 

romány, ale také komponoval 

hudbu a  překládal ze čtyř ja-

zyků. Zemřel 20. 12. 1968 a  je 

pochován na Trumpeldorově 

hřbitově v Tel Avivu. 

Simona Wieserová

2. 5. 1619 (400 let)

Protestantští stavové a měš-

ťané se zmocnili Špilberku. 

Kardinál Dittrichštejn byl 

zajat a nucen, aby se zřekl krále 

Ferdinanda II. Bylo mu vyhrožo-

váno, že mu budou odebrány 

jeho statky. Kardinál reago-

val, že bude raději chodit po 

žebrotě, než aby se zpronevěřil 

knížeti zemskému.

2. 5. 1619 (400 let)

V Brně došlo k převratu za 

pomoci Thurnova českého 

vojska. Moravská protestant-

ská šlechta v čele s Ladislavem 

Velenem ze Žerotína ovládla 

město. Ten byl 7. 8. 1619 zvolen 

moravským zemským hejtma-

nem. S Jindřichem Matyášem 

Thurnem byli příbuzní, v roce 

1616 se oženil s jeho neteří.

3. 5. 1469 (550 let)

Král Matyáš Korvín vpadl na 

Moravu a do Čech. Částí čes-

kých a moravských stavů byl 

zvolen českým vzdorokrálem 

proti Jiřímu z Poděbrad. Dle 

pozdější dohody s Vladislavem 

Jagellonským si rozdělili pra-

vomoci na zemském základě. 

Vladislav vládl v Čechách, 

Matyáš na Moravě.

6. 5. 1939 (80 let)

Ostatky Karla Hynka Máchy 

byly převezeny z Litoměřic 

do Prahy. Tento akt se stal 

příležitostí k protinacistické 

manifestaci, podobně vyzně-

la i vzpomínka na mistra Jana 

Husa 6. července a poutě na 

hory: 30. dubna na Říp, 13. srp-

na u sv. Vavřinečka na Chodsku 

a 20. srpna na Hostýn.

7. 5. 1749 (270 let)

Na místo Královského místodr-

žitelského úřadu byla zříze-

na královská reprezentace 

a komora v Praze jako vrcholný 

politický a hospodářský úřad 

Českého království. Nová 

zemská vláda byla podřízena 

vídeňskému Direktoriu pro ve-

řejné a fi nanční záležitosti a její 

radové mu byli odpovědni.

Bedřich Hrozný jako rakouský voják

 v 1. světové válce

5www.kampocesku.cz | 
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Autor latinské mluvnice (190 let)

Josef Kořínek je znám především pro svůj počin 
latinské mluvnice a učebnic pro nižší a střední třídy 
gymnázií. Byl velmi pilný, svědomitý a svou literární 
tvorbou si získal respekt kolegů, studentů i odborné 
veřejnosti.

Narodil se 27. 5. 1829 v Trojovicích 

na Chrudimsku a  po absolvování pia-

ristického gymnázia v  Litomyšli stu-

doval v  Praze na univerzitě klasickou 

fi lologii. Poté učil v Banské Bystrici na 

gymnáziu, ale chtěl se vrátit do Čech. 

Na vlastní žádost byl přeložen na gym-

názium do Jindřichova Hradce, kde 

působil 34 let. Vedle klasických jazyků 

vyučoval češtinu, francouzštinu a  ve 

volném čase literárně tvořil. Jeho stě-

žejním dílem byla mluvnice latiny, uží-

vaná na všech gymnáziích v Čechách, 

na Moravě a ve Slezsku. Byl také auto-

rem cvičebnice řečtiny a  připravoval 

kritická vydání Alexandreidy, Rukopisu 

královédvorského a  zelenohorského 

i  prací Komenského, je-

hož stručný životopis 

také zpracoval. V  Kořín-

kově díle pokračoval 

i  jeho syn Josef (vydal 

např. sociologické po-

jednání o společenských 

třídách ve státě Solóno-

vě a  Lukyrgově). Roku 

1890 se stal dopisujícím 

členem České akademie 

věd a  umění a  byl čle-

nem Svatoboru. Zemřel 

14. 8. 1892 ve věku 89 let 

a  pohřben byl v  Jindři-

chově Hradci. 

Simona Albrechtová fo
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Věhlasný fotograf (190 let)

Nejvýznamnější český fotograf a vydavatel druhé poloviny 19. století František Fridrich byl ve 
své době jediným fotografem z Čech, který získal mezinárodní věhlas. Stal se dokonce největším 
vydavatelem pohlednic v celém mocnářství. Jeho pohledy na tehdejší pražskou zástavbu či ze 
společenských událostí mají obrovskou dokumentační hodnotu.

Narodil se 21. května 1829 v Měl-

níce. Pocházel ze zámožných poměrů, 

v Praze jeho rodině patřil dodnes stojí-

cí dům U Zlatého říšského jablka, kde 

měl později ateliér. 

Studoval právnickou fakultu v Pra-

ze, studia však zanechal. V  roce 1855 

navštívil světovou výstavu v  Paříži, 

odkud si dovezl řadu stereotypických 

fotografi í, které v roce 1856 vystavoval 

v Praze. Byla to první autorská fotogra-

fi cká výstava v historii české fotografi e. 

Byla však spojena s malým skandálem, 

kdy Fridrich za zástěnou a  za zvláštní 

vstupné vystavoval i  fotografi e žen-

ských aktů. 

Se svým stereoskopem a  foto-

grafi emi objížděl i  venkov. Princip 

stereoskopu spočívá v prohlížení dvou 

plošných obrázků, na které se divák 

dívá díky konstrukci zařízení z různých 

úhlů. Předmět se ve výsledku jeví jako 

plastický.

V  roce 1857 odcestoval se snou-

benkou do USA, kde se vzali a strávili 

tam tři roky. Pořídil tam také mnoho 

fotografi í. Specializoval se na místo-

pisnou fotografi i, často fotografoval 

v lázeňských městech. 

Stal se věhlasným po celém světě 

a  získal řadu mezinárodních oceně-

ní. Štěstí zkoušel i  na literárním poli 

– napsal průvodce Okružní cesta po 

Čechách.

Zemřel 23. března 1892. 

-alb-

1889
(130 let)

Stanislav 

Bukovský

* 2. 5. 1889

† 8. 10. 1942

český lékař, 

vedoucí činovník 

Sokola

1909
(110 let)

František Kožík

*  16. 5. 1909

† 5. 4. 1997

český spisovatel 

historických 

románů

1914
(105 let)

Jiřina 

Sedláčková

* 14. 5. 1914

† 12. 4. 2002

česká herečka, 

zpěvačka 

a manekýna

7. 5. 1839 (180 let)

Kulturní publicista, drama-

tik, literární a divadelní kritik 

a spisovatel František Zákrejs 

se narodil 7. 5. 1839 v Poličce 

(† 9. 6. 1907). Vystudoval práva. 

Vedl rubriku Divadelní rozhledy 

v časopise Osvěta. Proslul jako 

nesmlouvavý kritik. Napsal i ně-

kolik divadelních her.

10. 5. 1849 (170 let)

Rakouská policie zatkla skupinu 

českých politiků, radikálních 

demokratů, kteří společně 

s M. A. Bakuninem připravovali 

povstání proti vládě, nava-

zující na revoluční rok 1848. 

Nezdařený pokus dostal název 

„májové spiknutí“. Prozatímní 

revoluční vládu měl vést 

K. Sladkovský.

16. 5. 1464 (555 let)

Poselstvo, které král Jiří 

z Poděbrad vyslal do Francie, 

odjelo v květnu z Prahy. 

Odnášelo návrh na vytvoření 

spolku křesťanských králů, 

jehož úkolem mělo být omeze-

ní vlivu papeže v mezinárodní 

politice, odvrácení tureckého 

nebezpečí a zajištění míru 

v Evropě.

18. 5. 1624 (395 let)

V květnu byli nekatoličtí du-

chovní vypovězeni císařským 

patentem z Čech, 12. října 

1624 i z Moravy, poté co bylo 

katolictví prohlášeno za jediné 

povolené vyznání. Provedením 

tohoto dekretu byli pověřeni 

kníže Karel I. z Lichtenštejna 

a arcibiskup Arnošt Vojtěch 

z Harrachu. 

21. 5. 1924 (95 let)

Poprvé spatřilo světlo světa 

nové české slovo rozhlas. 

V roce 1924 vypsal Radiojournal 

soutěž na české pojmenová-

ní rádia. Slovo rozhlas použil 

poprvé redaktor Národních 

listů. Hovorově používané slovo 

rádio pochází z latinského „ra-

dius“ pro paprsek či „radiatio“ 

pro zářit.

Josef Kořínek, vydal také stručný životopis 

J. A. Komenského

František Fridrich se nejvíce proslavil snímky 

Prahy a fotografi emi z lázeňských měst

6| www.kampocesku.cz  
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Malíř terezínského ghetta (130 let)

František Mořic N ágl se narodil v židovské rodině jako druhé ze tří dětí 28. května 1889. V obci 
Kostelní Myslová nedaleko Telče na Vysočině měli rodiče prosperující velkostatek a mlýn. 

František vystudoval telčskou reál-

ku, na doporučení telčských profesorů 

absolvoval v  Praze Uměleckoprůmy-

slovou školu (1905–1908) a  u  Hanuše 

Schweigra Akademii výtvarných umě-

ní. Studia dokončil ve Vídni. Otec mu 

předal hospodářství a František se ože-

nil s Vlastou Nettlovou, se kterou měli 

dvě děti. S příchodem nacistů a po za-

vedení protižidovských zákonů končí 

vše dobré a  přichází beznaděj. Trans-

portem Aw z Třebíče (650 osob), jako 

č. 169, byl 22. 5. 1942 František s celou 

rodinou deportován do terezínského 

ghetta a  transportem Ev (2038 osob), 

jako č. 1351, odjel 28. 10. 1944 z Tere-

zína do Osvětimi. Syn zahynul 

v Osvětimi již v roce 1943, Fran-

tišek patrně neprošel selekcí po 

příjezdu a  zahynul v  říjnu 1944. 

Nepřežili ani další členové jeho 

rodiny. Přestože bylo jeho dílo 

známé již před válkou, nejcen-

nějšími jsou obrazy nalezené 

v  Terezíně po válce (1950). Za-

zděné obrazy na půdě jednoho 

z  domů, především akvarely, 

jsou jedinečným dokumentem 

života v ghettu. V  roce 1951 bylo 254 

jeho nalezených děl vystaveno v praž-

ském Mánesu. 

Josef Grof

Starší bratr Náprstek (195 let)

Ferdinand Pravoslav Náprstek (Ferdinand Fingerhut) byl český 
pivovarský podnikatel, mecenáš hudby, divadla i příkladný 
vlastenec. Narodil se 24. května 1824 do typické pražské 
středostavovské rodiny a jeho mladším bratrem byl známý 
vlastenec, národopisec a mecenáš Vojta Náprstek.

Otec bratrů Náprstkových byl maji-

telem prosperujícího pivovaru a lihova-

ru v domě U Halánků, kde později vznik-

lo Náprstkovo muzeum. Ferdinand se 

po studiích vydal na zkušenou do Fran-

cie a Německa, kde získal zkušenosti 

k vlastnímu podnikání. Po návratu se 

zapojil do řízení rodinné fi rmy. Se svým 

bratrem se roku 1848 aktivně zúčastnil 

potlačené revoluce v Praze, a tak se do-

stali pod silný policejní dohled. Vojtěch 

emigroval do USA a Ferdinand dál vedl 

rodinný podnik a stal se významným 

mecenášem českého divadla – pořádal 

koncerty, spoluzakládal spolek Sokol 

a další. V roce 1856 zorganizoval po-

hřeb Karla Havlíčka Borovského. Po roce 

1870 i on odjel, a to do Paříže, která se 

mu stala druhým domovem. Podporo-

val pařížskou Českomoravskou besedu 

a stal se jejím předsedou. Po návratu 

do Čech se opět ujal fi nanční podpo-

ry uměleckého života. Jeho rozsáhlé 

znalosti a osobní kontakty mu získaly 

ocenění u kulturní veřejnosti. Překládal 

z francouzštiny a angažoval se v česko-

-francouzských vztazích. Zemřel před-

časně po těžké nemoci ve věku 63 let 

16. 8. 1887. Pohřben byl na Olšanských 

hřbitovech v Praze.

-aba-

1914
(105 let)

Eduard Hofman

* 16. 5. 1914

† 11. 6. 1987

český architekt,  

tvůrce 

animovaných 

fi lmů (npř. pan 

Vajíčko) 

1914
(105 let)

Vlasta Urbanová

* 22. 5. 1914

† 22. 10. 2014

česká operní 

pěvkyně

1924
(95 let)

Eduard Petiška

* 14. 5. 1924

† 6. 6. 1987

český spisovatel, 

napsal příběhy 

o Krtečkovi

22. 5. 1054 (965 let)

Český kníže Břetislav I., pře-

zdívaný kronikářem Kosmou 

„Český Achilles“, uzavřel 

s polským Kazimírem mírovou 

smlouvu, podle které připadlo 

Slezsko za roční poplatek 500 

hřiven stříbra a 30 hřiven zlata 

Kazimírovi. Součástí Koruny 

české bylo Slezsko v letech 

1335 až 1742.

23. 5. 1854 (165 let)

Pro úpravu pracovních poměrů 

v hornictví byl vydán horní řád, 

jímž byly odstraněny staré práv-

ní řády pro hornictví z dob feu-

dalismu. Vydáním tohoto řádu 

přestal v zemích Koruny české 

platit „Ius regale montanorum“, 

který vydal v roce 1300 král 

Václav II. a reformoval Rudolf II.

24. 5. 1944 (75 let)

Jedenáct praporů tzv. vládní-

ho vojska bylo 24.–25. 5. 1944 

přesunuto do severní Itálie, 

kde převzaly ochranu železnič-

ních a jiných důležitých objektů 

proti italským partyzánům. Na 

sedm set příslušníků vládního 

vojska přeběhlo k partyzánům, 

mnozí se dostali až na Západ.

25. 5. 1864 (155 let)

Český sněm přijal dva zemské 

školské zákony o vyučování 

jazyků. Zákon o rovném právu 

obou zemských jazyků na 

středních školách, kterým bylo 

stanoveno, že druhý zemský 

jazyk bude povinným vyučo-

vacím jazykem. A druhý zákon 

o rozdělení gymnázií na česká, 

německá a oboujazyčná.

27. 5. 1869 (150 let)

Od 27. května do 17. červ-

na 1869 proběhla v Brně ve 

dvaceti textilních závodech 

stávka zhruba čtyř tisíc dělníků 

za zvýšení mezd, která jim 

přinesla jen částečné splnění 

jejich požadavků. Stávek textil-

ních dělníků za zvýšení mezd 

proběhlo v letech 1869 až 1899 

v Brně několik.

Ferdinand Pravoslav Náprstek

Matka Anna se syny Ferdinandem (vlevo) 

a Vojtou (vpravo)

František s rodinou, 30. léta

František Mořic Nágl – Ubytování v ghettu, 1942

7www.kampocesku.cz | 
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Metro čili železnice 
hlavního města (45 let)

Metro je skutečně odvozeno 
z francouzského spojení chemin de 
fer métropolitain. Praha si na svou 
železnici počkala poměrně dlouho. 
První cestující se metrem svezli až 
9. 5. 1974. 

První známý doklad o  pražském metru je ná-

vrh Ladislava Rotta z  roku 1898 na stavbu pod-

zemní dráhy, který vznikl v souvislosti s pracemi na 

kanalizaci a asanaci Starého Města. První stavební 

práce na dalším návrhu započaly v  roce 1937, ty 

byly ale v roce 1941 ukončeny. Ofi ciální stavba prv-

ního provozního úseku pak byla zahájena až v roce 

1966. Metro přepraví denně v průměru 1,2 milionu 

cestujících, tedy de facto každého Pražana jednou 

denně.

Pavel Edvard Vančura

Kladenská Poldovka 
(130 let) 

Továrna známé železárny Poldi Kladno 
se nachází na okraji města Kladn a. Tyto 
železárny patřily od konce 19. století 
k nejvýznamnějším podnikům 
v Čechách.

Kladenské železárny Poldi založil v  roce 1889 

podnikatel Karl Wittgenstein. Tento podnik ve své 

době představoval hlavní zdroj pracovních příleži-

tostí v Kladně a  jeho okolí. V roce 1989 měla tato 

fi rma přibližně 20 tisíc zaměstnanců. Od konce 

druhé světové války bylo Poldi Kladno majetkem 

státu. Po sametové revoluci se fi rma velice rych-

le dostala do platební neschopnosti. Dnes už je 

podnik v konkurzu. Od začátku roku 2019 je Poldi 

Kladno majetkem kyperské společnosti, která tuto 

fi rmu vydražila za 140 milionů Kč. 

Eliška Procházková

Sdružení marionet 
(90 let)

Před devadesáti lety (20. 5. 1929) 
vznikla v Praze Mezinárodní loutkářská 
organizace – UNIMA.

V té době bylo Československo považováno za 

ráj loutkového divadla, a tak při příležitosti V. sjezdu 

českých loutkářů v Praze, na který byli pozváni hosté 

z Evropy, se zrodila myšlenka založit mezinárodní 

loutkářskou organizaci. UNIMA se zakrátko stala 

první mezinárodní divadelní organizací vůbec. Ani 

2. světová válka nestála v cestě loutkářským setká-

ním, naopak, prověřila nezdolnou sílu a solidaritu, 

které byly charakteristickými znaky tohoto raného 

období UNIMA. Byli to opět Češi, kteří v roce 1957 

iniciovali první poválečné setkání organizace na 

kongresu v Praze, kde byla obnovena její činnost. 

Zatím poslední kongres (XVIII.) se konal v Magde-

burku v roce 2000. Lucie Sládková

Most inteligence
(55 let)

Vždycky se mu tak říkalo, i když ve 
skutečnosti nese název Branický most. 
Chcete-li nejjižnější pražský železniční 
most.

Oblouky jeho 15 polí přes Vltavu se začaly be-

tonovat v  roce 1952. Při zprovoznění 30. 5. 1964 

to byl nejdelší dvoukolejný železobetonový most 

Evropy a jeho 910 m i dnes vzbuzuje respekt. Byla 

však na něj položena jediná kolej, druhá nebyla 

nikdy potřeba. Mezi kolejišti vede osvětlený chod-

ník a turistická trasa z Malé Chuchle k Hálkovu po-

mníku (Dolní Břežany). V roce 2015 byl opravován. 

A jeho přezdívka? Inu, tehdejší režim přinutil řadu 

intelektuálů, aby pracovali v dělnických profesích, 

takže: Podejte mi krumpáč, pane doktore. Děkuji, 

pane inženýre.

-ak-

Stanice Florenc

Mezinárodní dny
KVĚTEN 2019

název vyhlášeno vyhlásil

Mezinárodní den mléka 
(4. pondělí v květnu)

1957 Mezinárodní 
mlékařská 
federace

Květinový den
(3. středa v květnu)

1997 Liga proti 
rakovině (v ČR)

Světový den pro Fair Trade 
(2. sobota v květnu)

2002 Světová 
fairtradová 
organizace

Den matek 
(2. neděle v květnu)

1912 Woodrow Wilson, 
v ČR od roku 1923

1. Svátek práce 1889 II. internacionála

3. Světový den svobody tisku 1993 OSN

Světový den alergie a astmatu 1999 
(v ČR)

Globální iniciativa 
pro astma

4. Mezinárodní den hasičů 1990 Svaz požární 
ochrany

5. Mezinárodní den 
porodních asistentek

1972/1973 ICM a FIGO

Mezinárodní den hygieny rukou 2005 WHO

Evropský den pro rovnoprávnost 
osob se zdravotním postižením

1992 DIP

6. Mezinárodní den proti dietám 1992 Mary Evans Young

Světový den astmatu 1998 GINA

8. Světový den Červeného kříže 1953 Mezinárodní 
konference 
Červeného kříže

Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili 
svůj život během 2. sv. války

1994 MVČK

9. Den Evropy 1985 EU

12. Mezinárodní den ošetřovatelek 1965 Mezinárodní 
rada sester

15 Mezinárodní den rodiny 1994 OSN

Světový den proti mozkové mrtvici 1999 European 
Initiative

16. Evropský den Slunce 2008 EU

17. Mezinárodní den proti homofobii 2005 EU

Světový den informační společnosti 2006 OSN

Světový den hypertenze 2006 WHL

18. Mezinárodní den muzeí 1977 ICOM

21. Světový den kulturní rozmanitosti 2001 UNESCO

22. Mezinárodní den biologické 
rozmanitosti

2001 OSN

23. Světový den želv 2000 American 
Tortoise Rescue

24. Evropský den národních parků 1999 Federace 
evropských parků

25. Mezinárodní den ztracených dětí 1986 Evropská federace 
pro pohřešované 
a sexuálně 
zneužívané děti

Den Afriky 1983 Organizace 
za sjednocení 
Afriky (OUA)

28. Světový den her 1999 ITLA

29. Mezinárodní den mírových 
jednotek OSN

2002 OSN

30. Svátek sousedů 2001 V ČR od roku 2006

31. Světový den bez tabáku 1987 WHO

Pamětní deska v Praze

Železárna Poldi Kladno

8| www.kampocesku.cz  
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Už nevíte, co byste vymysleli 
za program pro vaše děti?

Desítky tipů a doporučení najdete 
v mapě Praha:děti. Ať už se s ní 
vydáte do parku, muzea, kavárny 
nebo na hřiště, nudit se rozhodně 
nebudete!

Prague.eu/deti

Léto ve Staré čistírně odpadních vod  
Významná stavba pražské kanalizace, dnes kulturní a vzdělávací centrum, je 
otevřena celoročně. V podzemí, kde protékaly odpadní vody, poznáte místa známá 
z mnoha fi lmů a seriálů, např. Mission: Impossible, Šakalí léta, Amerika, Bídníci, 
Neviditelní, Génius. 

V  letních měsících ožije travnatá plocha nad 

usazovacími nádržemi lehátky a slunečníky, hrami 

pro děti i dospělé, na večerní piknik bude připrave-

no ohniště. Letní občerstvení nabídne kromě stále 

otevřené kavárny Café Továrna také letní bar Sto-

kabar. Výstavy výtvarného umění budou umístěny 

v hlavní provozní budově a prohlídka podzemních 

prostor může být v parném létě příjemným ochla-

zením.

15. 6. Komínový den a noc, rodinný piknik a hu-

dební festival (jištěné výstupy na komín až do 

23.30 hod.). 

Prohlédněte si Prahu z  vrcholu ventilačního 

komína a jeho vnitřkem se spusťte do podzemí!

www.staracistirna.cz

Celkový pohled na Starou čistírnu

Navštívíte místa, kde se točily světové velkofi lmy

9
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Historické město roku 2018

| www.kampocesku.cz 

péči o  památky, plastika z  českého křišťálu a  pa-

mětní grafi cký list jsou tradičně podpořeny část-

kou 1 000 000 Kč. 

Redakce KAM po Česku blahopřeje všem vítězům 

krajských kol za rok 2018. 

-red-

Cenu za nejlepší přípravu a  realizaci za rok 

2018 získala vysočinská BRTNICE. Zdejší památko-

vá rezervace čítá 29 kulturních památek a město se 

podílí na obnově místního zámku. Vloni program 

poskytl téměř dva miliony korun na obnovu sedmi 

kulturních památek. Cena pro vítěze za příkladnou 

Španělský sál Pražského hradu, 16. dubna 2019 Cenu časopisu Moderní obec pro Ústí nad Orlicí 

převzal starosta Petr Hájek  

Vítězové krajských kol

Starostka Brtnice M. Švaříčková a předseda SHS-ČMS L. Honzárek

Vítězové soutěže Mladí fotí památky 

Vítězi krajských kol XXV. ročníku soutěže Program regenerace městských památkových rezervací 

a  městských památkových zón za rok 2018 jsou města: Boskovice • Brtnice • České Budějovice • 

Frenštát pod Radhoštěm • Horní Slavkov • Hradec Králové • Klatovy • Lipník nad Bečvou • Lomnice 

nad Popelkou • městská část Praha 1 • Mšeno • Uherské Hradiště • Ústí nad Orlicí • Žatec.

Historické město roku 2018
Vyhlášení soutěže se každoročně koná u příležitosti Mezinárodního dne památek, 
který připadá na 18. duben. Letošní slavnostní vyhlášení proběhlo 16. dubna 2019 
již tradičně ve Španělském sále Pražského hradu. Pořadatelem soutěže je Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s  Ministerstvem kultury 
a Ministerstvem pro místní rozvoj.

10
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Park u kostela
Město Ústí nad Orlicí v posledních deseti letech urazilo velký kus cesty v obnově 
nejvýznamnějších památkových objektů nacházejících se v Městské památkové 
zóně Ústí nad Orlicí. Každoročně jsou městem vkládány nemalé fi nanční 
prostředky do přípravy projektových dokumentací souvisejících s památkovým 
fondem. Historická část města byla v intencích památkové péče postupně 
rekonstruována. Jednou z aktivit péče o památky bylo vybudování parku 
u kostela.

Vznikem parku byla v roce 2018 dokončena revi-

talizace centra městské památkové zóny, na jejíž rea-

lizaci je Ústí nad Orlicí právem hrdo. V centru města, 

u kostela Nanebevzetí Panny Marie, vznikl nádherný 

park, oddechové a meditační místo, ale také komuni-

kační křižovatka mezi centrem a podměstím. Záměr 

představitelů města Ústí nad Orlicí vybudovat park 

kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie se datuje již 

do roku 1908. K jeho uskutečnění tak došlo až po 110 

letech. Nově vzniklý park, nacházející se na místě za-

niklého hřbitova, respektuje původní místo, zároveň 

umožňuje průchod a vytváří prostor k meditaci nebo 

odpočinku v samém centru města. 

Park je výsledkem realizace projektu Revitaliza-

ce centra městské památkové zóny. Postupně byla 

opravena střecha kostela a ohradní zeď, restaurová-

ny staré náhrobky a kamenné sochy, obnoven stáva-

jící městský mobiliář, instalováno veřejné osvětlení, 

slavnostní nasvícení a kamerový dohledový systém 

a vysazena nová zeleň. Kromě ošetření stávajících 

stromů a výsadby nových byly založeny estetické 

záhony s keři a trvalkami a především byly v okolí 

cest a odpočinkových míst založeny nové kvalitní 

trávníky. Progresivním počinem v této souvislosti 

bylo vytvoření několika jímek na dešťovou vodu 

k zálivce celého areálu. Parkem prochází kamen-

ná cesta, která je zároveň cestou historií a kultu-

rou města. Jednotlivé kamenné prahy připomínají 

dvanáct významných milníků z více než 700leté his-

torie Ústí nad Orlicí. Cesta také propojuje náměstí 

s Roškotovým divadlem. 

V parku se nacházejí dvě kaple. První z nich, kap-

le Panny Marie Útěšné, je připojena přímo ke kos-

telu a druhá sloužila v minulosti jako márnice. Z té 

byla učiněna meditační kaple svatého Jana Pavla II., 

která je srdcem tohoto parku. Zde se mohou lidé 

prostřednictvím moderního umění dotknout věcí, 

které se týkají duše, zastavit se, meditovat a pře-

mýšlet o životě. Meditační kaple zve k tichu, které 

je ale možné narušit úderem netradičních zvonů. 

Sedm trubicových zvonů zavěšených na stěnách 

lze rozeznít mírným pohybem ruky. Na trachytové 

dlažbě, pokryté světlem prozářenými sklíčky, leží 

otevřené srdce složené z mozaiky, kterou tvoří asi 

22 tisíc kostiček kamene a barevného skla. Vnitřní 

prostor kaple obepíná mozaikový sokl, korespondu-

jící s objektem srdce. Na stěnách jsou fresky andělů, 

v jejichž křídlech se vznášejí děti. Prostor doplňují 

dvě sochy andělů z polychromovaného dřeva.

Revitalizace centra městské památkové zóny 

byla dokončena společným úsilím města Ústí nad 

Orlicí a ústeckého děkanství, za přispění Minister-

stva kultury a Pardubického kraje a díky velkému 

množství občanů města i dalších sponzorů a dár-

ců, kteří se podíleli na veřejné sbírce organizované 

děkanstvím. 

Kromě toho, že si park okamžitě získal oblibu 

u občanů, získala několikaletá snaha města o rozvoj 

městské památkové zóny regionální ocenění. Město 

se stalo v závěru roku 2018 i díky této významné 

akci vítězem krajského kola za nejlepší přípravu 

a realizaci v rámci Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových 

zón v roce 2018 za Pardubický kraj. Z celostátního 

kola si město odneslo cenu Moderní obec roku 2018 

za kulturní a společenské aktivity v městské památ-

kové zóně.

Turistické informační centrum
tel.: +420 465 514 271
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz
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Historické město roku 2018

Frenštát pod Radhoštěm – vítěz krajského 
kola o Historické město roku 2018
Město Frenštát pod Radhoštěm leží uprostřed Moravskoslezských Beskyd 
v malebné kotlině mezi řekami Lubina, Lomná a Bystrá. V roce 2003 bylo centrum 
vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Její rozloha je 7,5 ha a nachází se v ní 22 kultur-

ních památek včetně čtyř venkovních soch. Zónu 

tvoří čtvercové náměstí s  částečně zachovalým 

podloubím s původní kamínkovou dlažbou a měš-

ťanskými domy ze 17. až 19. století. Dominantou 

náměstí je neorenesanční budova radnice s 27 m 

vysokou radniční věží, ze které se vám naskytnou 

překrásné pohledy na okolní Beskydy.

Halu radnice zdobí díla rodáka Albína Poláška 

– socha Radegasta a sousoší Cyrila a Metoděje. Ko-

pii sochy Radegasta můžete zhlédnout u turistické 

cesty vedoucí z Pusteven na Radhošť. Na budově 

radnice je umístěna pamětní deska olympijského 

vítěze ve skocích na lyžích z roku 1968 Jiřího Rašky.

Zajímavým tipem na výlet je naučná stezka 

Beskydské nebe nebo některá z  akcí v  přírodním 

amfi teátru. Největší atraktivitou stezky je vzdušný 

chodník Život v  korunách stromů. Jde o  85 met-

rů dlouhý bezbariérový chodník nad roklí potoka 

 Vlčák. Příznivci cyklistiky se mohou projet tříki-

lometrovým okruhem Beskydských trailů. Mezi 

nejoblíbenější cíle turistů patří Velký Javorník 

s  dřevěnou rozhlednou (917 m n. m.), Pustevny 

s  řadou historických staveb od architekta Dušana 

Jurkoviče a hora Radhošť (1129 m n. m.) s kaplí sva-

tého Cyrila a Metoděje.

Ve městě najdete jeden z nejhezčích aquapar-

ků se skluzavkami, vodními atrakcemi a plážovým 

hřištěm. Při delším pobytu se můžete ubytovat 

v překrásném prostředí nedalekého autokempu. 

V letních měsících se každoročně koná spous-

ta kulturních akcí na náměstí, v amfi teátru na Ho-

rečkách nebo v autokempu.

Zveme vás na:

7. 6. Den města a Den sociálních služeb / náměstí

15. 6. Setkání Cimbálových muzik Valašského 

království / amfi teátr na Horečkách

13. 7. Horečky fest 2019 / amfi teátr na Horečkách

27. 7. Gulášové slavnosti / autokemp

3. 8. Svátek dřeva / amfi teátr na Horečkách / 

koncert na závěr NEZMAŘI

16.–18. 8. Memoriál Jiřího Rašky /  Areál J. Rašky

17. 8. Den se záchranáři / hasičské hřiště

23.–24. 8. Frenštátské slavnosti / náměstí

30. 8. – 1. 9. Renault Continental B7 / mistrovství 

ČR v horském maratonu

16. 11. Martinský trh / náměstí

Turistické informační centrum 
Frenštát pod Radhoštěm 
tel.: +420 556 836 916
e-mail: ic@mufrenstat
www.frenstat.info; www.mufrenstat.cz

Hradec Králové 
Statutární město Hradec Králové dlouhodobě pečuje o architektonické dědictví 
na území města. V roce 2013, 2017 a 2018 zvítězilo s územím Městské památkové 
rezervace v krajském kole soutěže o Historické město roku. 

Dotační program města pro obnovu památ-

kového fondu je zaměřen na obnovu nemovitostí, 

bez rozdílu , jedná-li se o  kulturní památku podle 

zákona o státní památkové péči, či objekt má jen 

výraznou kulturní hodnotu bez státní památkové 

ochrany. Velmi zajímavou akcí byla obnova uni-

kátních posuvných ocelových oken vlastní vily 

architekta Lisky č. p. 824, složených ze stovky prv-

ků spojovaných tisíci šroubk y. Vila byla na návrh 

města prohlášena za kulturní památku. Ojedinělou 

v roce 2019 dokončenou akcí je obnova roubené-

ho kostela sv. Mikuláše přeneseného v  roce 1935 

ze Slovenska jako památník padlým v první světo-

vé válce. Během obnovy se restaurátorské práce 

umělecké výzdoby doplňují s moderní technologií 

stabilního hasicího zařízení ochrany proti požáru 

a  stabilního zařízení úpravy vnitřního prostředí 

stavby, tak aby hodnota stavby byla trvale zacho-

vána. 

Statutární město Hradec Králové každou ob-

novu prezentuje občanům i  odborné veřejnosti 

v rámci publikovaných zpráv a prohlídek v průbě-

hu prací i po jejich  skončení. Trvalým dokumentem 

o průběhu obnovy jsou videa zachycující postup-

ně probíhající práce, která jsou zveřejňovaná na 

stránkách města i na sociálních sítích. Každoroční 

tematické programy v  rámci Evropských dnů kul-

turního dědictví jsou dokladem systematického 

přístupu města v  oblasti ochrany prezentace kul-

turního dědictví.

www.ic-hk.cz
www.hradeckralove.org
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Na houby můžeme chodit prakticky celoročně. Pro každou část roku jsou však 
typické houby, které jindy  vlastně nenajdeme. Zajímavá jsou i jejich naleziště. 
V rámci pravidelné rubriky Kam na houby si budeme představovat nejen houby 
typické pro daný měsíc, ale také specifi cké lokality, na něž jsou dané druhy vázány. 
V květnovém čísle se zaměříme  především na májovky a další typické květnové 
houby a věřte, že nemusíte až do lesa. Prozkoumat keřovité porosty růžovitých, 
zejména trnek, bude lepším nápadem.

Přichází čas májovek
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Od poloviny března do konce dubna, ale podle 

počasí i v květnu můžete nacházet kačenky české, 

typické svými zvoncovitými žebrovitými klobou-

ky žlutohnědé, olivově hnědé, až hnědé barvy. 

Zaměnit je lze za drobnější kačenku náprstkovou. 

Jejich výskyt je spjatý se zásaditým podložím. Vý-

prava  například do Českého krasu, který je svými 

„kačenkovišti“ vyhlášen, by měla být úspěšná. Hle-

dat se vyplatí v listnatých hájích, luzích, často v ke-

řovitých porostech z čeledi růžovitých, kolem pla-

ných třešní, višní, pod jasany a osikami. 

Chuť i  uplatnění kačenek jsou podobné jako 

u smržů, houbaři se je proto velmi cení. 

Méně známá zajímavost
Oblíbenou čirůvku májovku na mnoha mís-

tech doprovází méně známá závojenka podtrnka. 

Jak už název napovídá, je vázaná na růžokvěté dře-

viny, zejména na trnku, hlohy a ze slivoní na třešně, 

višně, švestky, meruňky a jiné. 

Má šedohnědý klobouk a  řídké lupeny, které 

jsou v  dospělosti růžové. Podobně jako májovka 

má moučnou vůni. Je však nutné dát si pozor na 

záměnu za jedovatou příbuznou závojenku jar-

ní, která je drobnější, bez vůně a  se zašpičatělým 

kloboukem. Další možností záměny je vláknice za-

červenalá, která po poranění červená. Kuchyňské 

využití závojenky podtrnky je obdobné jako u má-

jovky a někteří houbaři si jí dokonce i více cení.

Případné dotazy posílejte na albrechtova@

kampocesku.cz. 

Simona Albrechtová

Vypravte se na houby na svatého Jiří
V  květnu můžete na okrajích lesů, na travna-

tých místech u cest, na loukách, v parcích a sadech 

nalézat béžové, až lehce narůžovělé plodnice oblí-

bených, typicky jarních lupenitých hub „májovek“. 

Jedná se o  čirůvky májovky, málokdo ví, že ang-

lický název této houby je St. George´s mushroom, 

a to proto, jelikož se začíná objevovat už  v den, kdy 

má svátek Jiří. 

Často rostou v  početných skupinkách, v  tak-

zvaných čarodějných kruzích, na jednom místě 

i  desítky let, proto si dobře zapamatujte lokalitu 

a můžete si být téměř jisti, že je tam budete i další 

roky nacházet. 

Plodnice mají svou typickou moučnou vůni 

připomínající čerstvě upečený chleba. Chutn ají 

dobře jak osmažen é na pánvi s kmínem, tak v po-

lévce a omáčce. 

Smržovité houby coby symboly jara 
V květnu můžete v zahradách, parcích a listna-

tých či smíšených lesích nalézat houby podivného 

vzhledu. Zaujmou svým zvláštním kloboukem se 

sítí žeber tvořících nepravidelné jamky, jež připo-

mínají včelí plástev. Jedná se o  smrže, nejčastěji 

sbírané druhy jsou smrž obecný, kuželovitý a po-

volný. Smrže jsou vysoce ceněny, připravují se 

zejména coby příloha k masu, hodí se do polévek 

a výborně se suší, což zvýrazňuje jejich aroma. 

Májovky poznáte také podle typické moučné vůně

Kačenky se vyplatí hledat v porostech z čeledi růžovitých

Závojenka podtrnka často doprovází čirůvku májovku

13www.kampocesku.cz | 

KAM na houby



Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jakého věku se medvěd hnědý dožívá 

v zajetí?

a) průměrně 30 let

b) průměrně 50 let

c) průměrně 100 let

2. Co znamená termín hibernace v životě 

medvěda?

a) přesrstění v zimním období

b) váhový úbytek během zimního spánku

c) spánek v zimním období

3. Co medvěd hnědý obvykle jí?

a) je to masožravec

b) je to býložravec

c) je to všežravec

?
Své odpovědi nám posílejte do 

15. května z www.kampocesku.cz/

souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset autorů správných odpovědí obdrží od 

 statutárního města Kladna zajímavé ceny.

Kladenské medvědice 
se už prohánějí venku
Marta a Míša už jsou po zimním spánku  zpět v přírodním výběhu v zahradě 
Kladenského zámku. Přijďte se na ně podívat, od května navíc můžete opět vidět 
i ukázkové krmení.

Obě kladenské medvědice jsou po zimě v dob-

ré kondici, přestože nyní váží o zhruba 60 kilogra-

mů méně. Během spánku totiž nepřijímají jídlo ani 

tekutiny. 

„Míša je aktivnější, ta by mohla chodit ven 

klidně celou zimu, i když také leží, ale plně vzhůru 

byla už v  únoru. Marta pospávala ještě na začát-

ku března. Návštěvníci se musí připravit na to, že 

medvědice budou na jaře vyhublé, budou hodně 

línat, takže nebudou nejkrásnější. Váhu naberou 

zpět až koncem léta,“ upozorňuje Martin Táborský, 

který o zvířata pečuje už deset let a který s  jarem 

připravoval pro medvědice výběh. Prořezával dře-

viny, vyhrabával staré listí, připravoval hrabaniště, 

které vypadá trochu jako nepořádek, ale zvířata si 

v něm vyhrabávají ze země třeba žížaly a červíky, 

upravoval skalku a  vyplachoval bazének. „Lidé se 

občas pozastavují nad tím, proč není ve výběhu 

pečlivě upravený a  posekaný trávník. Medvědice 

ale potřebují naopak trochu rozrytou zem a vzrost-

lejší trávu, kterou si uždibují, pasou se. Medvěd je 

totiž z většiny býložravec,“ říká ošetřovatel.

Město Kladno se medvědic Marty a Míši ujalo 

v  roce 2001. Na parkovišti u  Moravských Budě-

jovic je zanechal ukrajinský cirkus, dlouhé dny 

do záchrany prožily natěsnané v  uzavřených 

klecích. Starší ze dvou medvědic je Marta, naro-

dila se v  roce 1990, její o  sedm let mladší dceru 

Míšu snadno poznáte, má tmavší srst. Zvířata si 

ještě pamatují z  cirkusu pár nadrilovaných „kous-

ků“. „Míša třeba vsedě prosí, Marta dokáže zasalu-

tovat. U starší Marty se, byť už zřídka, ale projevují 

i  určité tiky, když je nervózní, obíhá kolečka jako 

v  manéži, což je vidět i  na vyšlapaném kruhu ve 

výběhu,“ vypráví Martin Táborský. 

Medvědice jsou podle něj každá jiné povahy. 

Marta je dáma, která bývá občas mrzutá. Míša je 

rozvernější, hravější. „Je to vidět u  krmení, Marta 

přijde, podívá se na to a v klidu se krmí. Míša se na 

to hned vrhne a je jasné, že ráda jí. Na strom třeba 

lezou obě. Klády do bazénu zase opakovaně tahá 

Marta a občas se s nimi pokouší žonglovat. Starší 

medvědice má ráda zelené saláty a papriky, Míše je 

to jedno, hlavně když je toho hodně,“ říká s úsmě-

vem ošetřovatel.

Medvědice není, bohužel, možné vidět v  pří-

rodním výběhu pohromadě. V  určitém věku se 

mladší medvěd snaží převzít vůdčí roli a  dochází 

k  potyčkám. Toto se stalo i  u  Míši. V  přirozeném 

prostředí by si každá zabrala své území, a nebyl by 

proto důvod k souboji. V zajetí však tuto možnost 

nemají, a tak je nutné je oddělovat. Větší šance, že 

bude zvíře venku z kotce, je dopoledne a v podve-

čer.

Veřejnost by rozhodně neměla medvědicím 

do výběhu házet potraviny. Od května do září se 

ale koná vždy ve středu a  v  sobotu od 9.00 hod. 

ukázkové krmení.  

Magistrát města Kladna
Oddělení kultury
nám. Starosty Pavla 44, 272 52  Kladno
tel.: +420 312 604 530
e-mail: lenka.cibochova@mestokladno.cz
www.mestokladno.cz

KKAAMM pprroo dděěttii
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První česká 
značená trasa (130 let)

V České republice máme jednu 
z nejlépe proznačených sítí turistických 
cest, přesahující v součtu více než 
43 000 km. Počátky turistického 
značení u nás však byly skromnější 
a spadají do konce 19. století. 

Zájem o turistiku vedl nejprve roku 1888 k za-

ložení Klubu českých turistů a rok poté, 11. 5. 1889, 

k označení první červené trasy v úseku ze Štěcho-

vic ke Svatojánským proudům (dnes pod hladi-

nou údolní nádrže). Dá se tedy říci, že za nejstarší 

a  stále udržovanou považujeme trasu z  Berouna 

přes Svatý Jan pod Skalou na Karlštejn. Je znače-

na červeně a č. 0001. Už v prvním roce existence 

Klubu českých turistů dosáhla celková síť označe-

ných tras délky 55,5  km. Další trasy rychle přibý-

valy a měnilo se i  jejich značení. První označenou 

dálkovou trasou byla od roku 1912 ta, jež vedla 

přes Brdy na Šumavu, a k původnímu červenému 

značení se začalo používat i modré a od roku 1916 

i žluté a zelené. Vyrazíte-li po dlouhé zimě natěšeni 

na turistické trasy u nás, vzpomeňte na prvopočát-

ky jejich značení. Tato tradice trvá letos přesně 130 

let a  zaslouží si velké poděkování zakladatelům, 

dobrovolníkům, značkařům a samozřejmě celému 

KČT.

Miroslav Foltýn

Bitva u Lipan (585 let)

Byl čtvrtek 30. května l. P. 1434 a u vesnice Lipany se schylovalo k události, která 
měla vstoupit do našich dějin. Kdo sem zavítá a trochu se vyzná v našich dějinách, 
pocítí smutek. Proč ale? Dnes je to pro mnohé jen místo zapomenuté, kde se 
odehrálo cosi, co odvál čas. 

Bitvu polních vojsk táborů a  sirotků Prokopa 

Holého (15–18 tisíc pěšáků, 700 jezdců, 400 vozů) 

proti oddílům panské jednoty Diviše Bořka z  Mi-

letínka (25 tisíc pěšáků, 1 200 jezdců, asi 700 vozů) 

vnímá většina obeznámených jako „národní tra-

gédii“. Mýtus, nebo skutečnost? Každopádně je 

to milník našich dějin, tečka za obdobím husitství, 

která učinila přítrž zkáze slavného království, kte-

rému po 15 letech nelítostného válčení přinesla 

mír. Vedle hrdinů, kteří padli v  boji Jako Prokop 

Holý a jeho hejtmané, vytvořila i zrádce, například 

Jana Čapka ze Sán a kněze Bedřicha ze Strážnice, 

kteří opustili v bitvě radikální husity. Pravda ale je, 

že bitvu rozhodla početní převaha a lest, jež vložila 

politickou moc v  zemi do rukou panské jednoty. 

Kdo byl ale opravdu vítěz a kdo poražený v bitvě, 

kde zvítězili Čechové nad Čechy? V roce 1930 byla 

na mohyle Prokopa Holého odhalena deska s ná-

pisem: „Kdož zastavíš se zde, zamysli se, kam vede 

nesvornost národa.“

Antonín Fridrichfo
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„Dny Kralup“ 
Ve dnech 5.–9. června se v Kralupech nad Vltavou uskuteční již tradiční městské 
slavnosti. Na bohatém programu se i letos bude podílet řada sportovních klubů, 
zájmových útvarů a příspěvkových organizací. 

O slavnostní zahájení se tentokrát postará svě-

tový rekordman Matěj Kodeš, a to prostřednictvím 

speciální bublinové show.  

Příznivci sportu by rozhodně neměli vynechat 

prestižní závod rychlých člunů (KRALUPSKÁ MÍLE) 

či souboje siláků v soutěži STRONGMAN 2019. V so-

botním odpoledni se pak mohou diváci zaměřit na 

akrobatické kousky Marka Čejchana (skate), Zdeňka 

Peška (BMX) a Petra Manďáka (in-line), neboť troji-

ce vicemistrů České republiky se na pravém břehu 

řeky představí na velké U-rampě. A právě v blízkosti 

Vltavy bude také probíhat celý víkendový program, 

který přinese mnoho zážitkových atrakcí, nemluvě 

o gastronomických specialitách.  

K ústředním bodům Dnů Kralup každoročně 

patří oblíbený hudební festival, na němž se letos 

představí např. HORKÝŽE SLÍŽE, ŽALMAN A SPOL., 

PAULIE GARAND, BOMBARĎÁK a další. Ještě v prů-

běhu týdne se mohou posluchači těšit na koncert 

TUTTI CANTATE v  městském muzeu, kde mimo 

jiné proběhne již dvanáctý ročník MUZEJNÍ NOCI 

S PŘEKVAPENÍM. Více informací na ofi ciální webové 

stránce: www.dnykralup.cz.  

Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 739 811
www.mestokralupy.cz

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

Panoráma bitvy u Lipan, Luděk Marold, 1898

Směrovka Svatojánské proudy 1890 – Muzeum turistiky Bechyně

Starší provedení značky č. 0001 na zdi kláštera 

ve Svatém Janu pod Skalou
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Hezké počasí stále více láká vyrazit ven na výlet nebo prodloužený víkend za 
památkami, krásnou přírodou a nevšedními zážitky. Jižní Čechy jsou pro to ideální 
destinací. Můžete zde propojit sport, kulturu, pobyt v přírodě a zábavu. Pro rok 
2019 je připravena řada novinek, a tak máte stále příležitost objevovat zajímavá 
místa.

na 150  korun,  ostatní pak na 250 korun. V ceně je 

nabitá baterie, mapa s popisem tras, GPS navigace, 

zámek a  na vyžádání vzpomínkový e-mail se zá-

znamem absolvované trasy z paměti GPS. Informa-

ce o půjčovnách i tipy, kam s elektrokolem vyrazit, 

najdete na www.sitelektrokol.cz.

Na cyklisty je cílen i další projekt. Dálková cyk-

lotrasa EV 13 dává příležitost poznat unikátní úze-

mí vedoucí územím podél bývalé Železné opony. 

V  rámci projektu Kultura a  příroda na Zeleném 

pásu Evropy jsou připraveny i  různé cykloakce 

a vydány tiskové materiály a mapy. Více najdete na 

www.ev13.eu.

Pro pěší turisty je připravena síť pěších cest 

Zlaté stezky, dálkové turistické trasy, která spojuje 

jižní Čechy a  Plzeňský kraj, od Českých Budějovic 

po Chodovu Planou. Zlatá stezka, to je 631  km 

nově vyznačených turistických tras navazujících 

na stejnojmennou síť ve východním Bavorsku 

(Goldsteig). Vaše kroky povedou Jihočeským a Pl-

zeňským krajem po trasách značených Klubem 

českých turistů. Poznáte je podle označení logem 

stezky ve tvaru oranžového písmene „S“, které re-

prezentuje hlavní trasu, a modrého „S“, pro propo-

jovací a přiváděcí stezky. A Zlatá stezka nezklame 

ani milovníky hradů, zámků, muzeí, zřícenin a krás-

ných vyhlídek. Pokud k  tomu přidáte dobré jídlo 

a pití, váš zážitek bude nepřekonatelný. Další infor-

mace najdete na www.zlatoustezkou.cz.

Památkami a aktivní dovolenou to ovšem v již-

ních Čechách nekončí. Pestrá nabídka je připra-

vena pro rodiny s dětmi, zkrátka nezůstanou ani 

zájemci o wellness pobyty či například rybáři. 

Na své si přijdou i milovníci piva. Místy, kudy 

kráčela historie jihočeského sladovnictví a  pivo-

varnictví i kde se pivo vaří dnes, je provedou Pivní 

stezky. Nezáleží na tom, kterou ze šesti tras zvolí-

te. Můžete si být jisti, že dobré pivo u nás najdete 

všude.  

Navštivte www.jiznicechypohodove.cz – zde 

najdete podrobné informace ke všem novinkám, 

které jsou pro vás letos připraveny. 

Tipy na kulturní akce, zajímavá místa  a  turis-

tické cíle najdete na ofi ciálním turistickém portálu 

www.jiznicechy.cz.

www.jiznicechy.cz
www.jiznicechypohodove.cz
� jižní Čechy
� @jiznicechy

Pozvánka do jižních Čech

S jarem se opět otevřely dveře památek. Kro-

mě známých hradů a zámků, církevních nebo tech-

nických památek najdete v jižních Čechách i velké 

množství méně známých, avšak stejně zajímavých 

historických míst. Náš projekt Památky žijí tyto 

památky podporuje a  sdružuje celkem 96 zají-

mavých turistických cílů nejen v  jižních Čechách, 

ale i  v  regionu Vysočina a  v  rakouském Wald-

viertlu a  Mühlviertlu. Více informací najdete na 

www.pamatkyziji.cz.

Pro příznivce pěší turistiky i  jízdy na kole jsou 

jižní Čechy region jako stvořený. Jednou z možnos-

tí, jak region projet, je vypůjčit si elektrokolo. Ji-

hočeská centrála cestovního ruchu provozuje půj-

čovny na 10 místech regionu. Celodenní zapůjčení 

kola vyjde seniora (+55 let) a držitele průkazu ZTP 

Hrad Landštejn

Tábor

Šumava

 Zámek Třeboň
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Vimperk okouzlí 
svou atmosférou
Šumavské město ležící 700 m nad 
mořem v údolí řeky Volyňky je známé 
bohatstvím kulturních památek, jejichž 
dominantou je zámek. Vzhledem ke své 
poloze je Vimperk ideálním výchozím 
bodem jak pro turisty, tak pro cyklisty. 

A ani nabídka kulturních, sportovních a spole-

čenských akcí není zanedbatelná.

Věříme, že si vyberete, a příjemně tak ve Vim-

perku strávíte svůj volný čas!

Vimperské pozvání pro malé i velké

18. 5. Majáles Vimperk

1.–2. 6.  Vimperská pouť

22. 6. Setkání mezi pivovary

Turistické informační středisko Vimperk
nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz 
www.vimperk.cz

14. 

ÁK
PETRO
CHMELÍKOVÁ
SMOLA

racek
atelier

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

– 4 scény, 33 představení, 21 souborů, 435 herců
– klasické divadelní hry, komedie, pohádky, autorská představení
– K. Čapek, W. Shakespeare, O. Wilde, L. Rosten, B. Smetana, 

J. Brdečka, O. Lipský a další 

Děkujeme všem sponzorům!!

profesionální host Bratři v Tricku 
30. 5. PRASEČÍ CIRKUS, 31. 5. BĚŽKAŘSKÁ ODYSSEA 
(pouliční představení u Kamenného mostu) 

Beseda s Valerií Zawadskou, 30. 5. Divadlo F. Šrámka 
Herečka a hvězda českého dabingu bude vyprávět o kouzlu a moci slova, herecké práci, 
osudových setkáních i historkách z hereckých šaten

Vimperk – náměstí

Vimperk – zámek
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Máj, lásky čas, a to i v Jindřichově Hradci
Hradec kvete, tak zní nejen název soutěže pro Hradečáky, ve které se soutěží 
o nejkrásnější rozkvetlou zahrádku či okno ve městě, ale je to i místo, které byste 
neměli v  jižních Čechách opomenout navštívit. Město je známé svou bohatou 
a zajímavou historií, svými romantickými zákoutími, malebnými uličkami a akcemi, 
kterými město v sezoně ožívá.

Letos uplyne 140 let od narození Marie Hoppe 

Teinitzerové – zakladatelky gobelínových dílen 

v  Jindřichově Hradci. Novou sezonu Dům gobelí-

nů proto zahajuje výstavou výtvarného uskupení 

Ten to Twelve s názvem Zašitá krása / Pocta Marii

Hoppe Teinitzerové, která vzdá hold této první 

dámě české tapiserie. Ke zhlédnutí budou textilní 

díla inspirovaná touto významnou českou textil-

ní výtvarnicí. Výstava bude v  Domě gobelínů ke 

zhlédnutí až do 8. prosince 2019.

Určitě si nenechte ujít také návštěvu státního

hradu a zámku, Muzea Jindřichohradecka – mu-

zea s největším pohyblivým lidovým betlémem na 

světě či návštěvu Muzea fotografi e a moderních

obrazových médií, které nabízí výstavy děl čes-

kých i  zahraničních autorů. Výstavní dům Stará

radnice připravil pro letošní rok rozšířený provoz 

na modelovém kolejišti, které je zde nainstalová-

no od loňského roku. V  galerii výstavního domu 

bude pro první polovinu sezony otevřena výstava 

„Z historie partnerského města: železniční motivy 

Neckargemündu 50. a 60. let 20. století“. Na zbytek 

sezony naplní galerii Josef Lada. 

TIP na akci: Přivítejte společně novou turistic-

kou sezonu hromadnou vyjížďkou na kolech akcí 

Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký

pedál. Sezona bude letos ofi ciálně zahájena cyk-

listickým výšlapem pro nadšené cyklisty i  rodiny 

a děti v sobotu 18. května.

TIP na rodinnou zábavu: Svůj čas můžete ak-

tivně využít na discgolfovém hřišti v Mertových sa-

dech. Disky jsou k zapůjčení i ke koupi v infocentru 

v Panské ulici.

Infocentrum Jindřichův Hradec
www.infocentrum.jh.cz

XII.  ročník Zbirožských pivních slavností (15. 6.). 

Celou akci bude doprovázet hudební vystoupení.

Prázdninová sobotní dopoledne nám ve Zbi-

rohu obohatí letní koncerty. Celá akce nese název 

Vačkářovo hudební léto a  je věnována památce 

Václava Vačkáře.

V srpnu se mohou příznivci rockovějšího kalib-

ru těšit na Rockfestík (10. 8.) a  na Bitvu pod zám-

kem (30. 8. – 1. 9.).

Region uspokojí turisty a cykloturisty bohatou 

sítí tras. Do města se můžete dostat i vlakem. Vy-

stoupíte v Kařeze a odtud pojedete autobusem do 

Zbiroha.

Více informací na 
www.zbiroh.cz
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Za zážitky do Zbiroha
Zbiroh je malebné městečko ležící mezi Prahou a Plzní. Ve městě se nachází zámek 
Zbiroh, Muzeum J. V. Sládka , mapující život známého básníka, Městské muzeum 
Zbiroh , orientující se na regionální stopy dějin , a Expozice požární ochrany, která 
je jediným muzeem profesionálních hasičů v ČR. Bonusem muzea je vstup zdarma. 

Nejvýznamnější akcí celého roku jsou be-

zesporu Zbirožské historické slavnosti k  výročí 

650  let od povýšení na městys, které se konají 

18. 5. od 13 hodin.

V  květnu můžete navštívit Otvírání Lesní stu-

dánky J. V. Sládka (11. 5.). Součástí akce je recitační 

a  hudební program s  překvapením. V  květnu se 

koná také Zbirožské hasičské Tatrování (25. 5.).

V červnu se můžete s dětmi vydat na  akci Po-

hádkový les (2. 6.), letošní ročník bude v duchu po-

hádkových postav. Pro milovníky piva je přichystán 

Otvírání Lesní studánky J. V. Sládka

Čertova skála

Expozice požární ochrany

Městská vyhlídková věž

Náměstí Míru se Starou radnicí 

Přes kopec na Hradec
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Vlakem z Borovan 
tam a zpátky 
Borovany leží na trati spojující České 
Budějovice a České Velenice. Tato 
trať vznikla jako jeden z úseků slavné 
Dráhy císaře Františka Josefa a pro 
městečko Borovany měla zcela klíčový 
význam. První vlak přijel do Borovan 
v roce 1869. V roce 2019 tedy uplyne 
150 let od tohoto slavného okamžiku. 
K tomuto výročí připravuje město 
Borovany otevření stálé interaktivní 
expozice „Z Borovan vlakem tam 
a zpátky“, která bude umístěna 
v Podkroví hospodářské budovy areálu 
bývalého kláštera augustiniánů. 

Expozice vás seznámí s historií železnice KFJB 

v úseku České Velenice – České Budějovice v kon-

textu historie železniční dopravy ve světě a  v  již-

ních Čechách, přiblíží každodenní život na železni-

ci, osobní i nákladovou dopravu. Součástí expozice 

jsou 2 historické vagony, nákladní a osobní, v mě-

řítku 1 : 1, kde si vyzkoušíte, jak se v takovém va-

gonu cestovalo. Milovníky mašinek potěší funkční 

model železnice, modely vlakových souprav a  lo-

komotiv nebo kancelář výpravčího z  doby první 

republiky. Pro děti je určen interaktivní prostor 

s  výtvarným koutkem. Expozice vám představí 

činnosti, které kdysi k železnici neodmyslitelně pa-

třily a které jsou dnes již minulostí (výdej jízdenek, 

drážní dělníci, signalisté, výpravčí na stanicích), 

naučíte se železničářský slang, vyzkoušíte si že-

lezničářskou uniformu a budete si moci vyzkoušet 

a poznat zvuky, které dělaly dráhu dráhou. Expozi-

ce klade důraz především na hravost, interaktivitu 

a názornost.  

Slavnostní otevření expozice proběhne 

18. 5. v 17.30 hodin. K této příležitosti je připra-

ven bohatý kulturní program s příjezdem parního 

vlaku z Českých Budějovic. 

Více na  
www.borovansko.cz 

Trať vznikla jako jeden z úseků slavné Dráhy císaře Františka Josefa
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Letní příměstské tábory v parcích Toboga jsou 

skvělou volbou, protože přinášejí dětem možnost 

prožít za každého počasí den plný zábavy, pohy-

bu a nejrůznějších opičáren. Neznamená to ale, že 

děti jsou po celou dobu jen uvnitř parků. Součástí 

táborů jsou také výlety do přírody či na zajímavá 

místa, např. do zoo! 

Termíny letních příměstských táborů: 

Toboga Fantasy v Praze: 22.–26. 7., více na 

www.toboga.cz/praha/akce

Bongo v Brně: 22.–26. 7., více na 

www.toboga.cz/brno/akce

Tongo v Hradci Králové: 8.–12. 7., více na 

www.toboga.cz/hradec/akce

Galaxie ve Zlíně: 12.–16. 8., více na 

www.toboga.cz/zlin/akce

Letní příměstské tábory v parcích Toboga
Ke značce Toboga patří celkem čtyři zábavní indoor parky: Toboga Fantasy v Praze, 
Bongo v Brně, Tongo v Hradci Králové a Galaxie ve Zlíně. Všechny parky již řadu let 
pořádají Letní příměstské tábory, které jsou u dětí velmi oblíbené! 

Parky Toboga jsou pro děti rájem! V prostorách 

center na celkové ploše přes 15 000 m2 se nachází 

spousta atrakcí, které nabízejí nezapomenutelné 

zážitky nejen pro děti, ale i  pro dospělé. Každá 

z nich představuje jiný světadíl, zemi, moře, ostro-

vy, sopky, cizí planety, hvězdy a vše, co si jen dítě 

dovede představit. Za jediný den tak mohou usku-

tečnit dobrodružnou cestu kolem světa, výpravu 

na tajemný ostrov, cestu do vesmíru k jiným gala-

xiím i do světa fantazie. Na společných výpravách 

si děti najdou nové kamarády, při překonávání 

rozmanitých překážek si zvýší své sebevědomí. 

Fantazii se žádné meze nekladou. 

Zábavní parky Toboga jsou dobrou alterna-

tivou k  smysluplnému trávení volného času dětí 

jinak než doma u  televize, počítačů, tabletů či 

mobilních telefonů. Parky nemají nic společné-

ho s  fi lozofi í pasivní zábavy, jako je tomu např. 

na poutích, ale naopak všechny atrakce nutí děti 

k pohybu, přemýšlení a animují je k různým hrám. 

Navíc všechny atrakce v  hale podléhají přísným 

bezpečnostním i hygienickým předpisům.

Spa Hotel Svoboda v nové kráse 
V přehlídce špičkových hotelů v Mariánských Lázních má Spa Hotel Svoboda už 
dlouhá léta své čestné místo. V květnu, po důkladné rekonstrukci, dojde k jeho 
znovuotevření. Vysoký komfort ubytování a léčebných procedur obohatí nový 
bazén s nevšedním interiérem a zcela zrekonstruovanou kuchyní. 

Tříhvězdičkový Spa Hotel Svoboda bude slav-

nostně znovuotevřen 12. května 2019. Stane se 

součástí lázeňského komplexu budov, k němuž 

náleží dům Margareta a Palladio. Dohromady na-

bízejí více než 130 jednolůžkových a dvoulůžko-

vých pokojů kategorie Komfort a bohatou škálu 

lázeňské péče a wellness. Nový bazén skýtá skvě-

lé zázemí pro rehabilitační procedury a jistě bude 

i  příjemným oživením wellness pobytů. Aby se 

zde návštěvníci cítili co nejlépe, došlo k proměně 

interié ru, který získal atraktivní a velmi zajímavý 

vzhled. Součástí zrekonstruovaného lázeňské-

ho centra Palladio je vedle nového bazénu také 

sauna, parní lázeň a whirlpool společně s relaxač-

ními lehátky.

Spa Hotel Svoboda má svůj vlastní zdroj Jo-

sefova pramene, jednoho z  nejkvalitnějších pro 

vysokou koncentraci  CO
2
, došlo i k rozšíření počtu 

minerálních kabin a nově i k úpravě pracoviště sla-

tinných zábalů. Významné vylepšení najdeme také 

v  kuchyni, kde mistři kuchaři budou nyní připra-

vovat své bohaté menu na zcela novém zařízení 

a v pěkně obnoveném interiéru. Slavnostní znovu-

otevření Spa Hotelu Svoboda a přináležejících bu-

dov přináší všem jeho hostům širokou paletu be-

nefi tů hotelového komplexu: vynikající umístění 

v  klidu lesoparku, komfortní ubytování, širokou 

nabídku kuchyně a příjemné prostředí restaurace 

Carlton, vlastní zdroj léčivého Josefova pramene, 

a především nový bazén a interiér léčebného cent-

ra. Hotel Svoboda také obnovuje tradici vánočních 

a silvestrovských pobytů, a  to již pro tuto sezonu 

2019/2020.

www.marienbad.cz

Atrakce v parcích Toboga nabízejí 

nezapomenutelné zážitky

Na společných výpravách si děti najdou nové kamarády
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Miloš Novák
Velká kniha komiksů

Miloš Novák (1909–1988) stále patří k  nejméně 

doceněným hvězdám českého komiksu 20. století. 

Přítel a  mladší souputník Zdeňka Buriana se jako 

výtvarník suverénně pohyboval po celé škále od 

groteskní linky po hyperrealistický kvaš. Stávají-

cí publikace přináší obsáhlý průřez jeho tvorbou 

od úplných počátků po pozdní práce a  dokládá 

Novákovu neuvěřitelnou všestrannost. Na čtená-

ře díky tomu čekají humorné gagy, satirický strip, 

western, detektivní thrillery, kosmické sci-fi , histo-

rické příběhy, příhody klukovských part i polodo-

kumentární komiksy o průkopnících na poli tech-

niky a létání. Knihu doprovází podrobný a bohatě 

ilustrovaný doslov komiksového historika Tomáše 

Prokůpka, který publikované příběhy zasazuje do 

kontextu autorovy tvorby i  širších dobových sou-

vislostí.

cena: 599 Kč 

www.albatrosmedia.cz

 Renáta Fučíková a kolektiv
Dobrých 100

Ty nejlepší okamžiky posledních sta let naší země v neopa-

kovatelné encyklopedii. Obrazová publikace nabízí na více 

než 200 stranách výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí 

každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na 

Českou republiku pozitivní dopad. Podporují myšlenku, 

že máme na co být hrdi, a ukazují, že na historii je možné 

dívat se i z jiného úhlu pohledu. Kniha, určená nejen pro 

starší školáky a mládež, by měla být nezbytnou součástí kaž-

dé rodinné i školní knihovny. Publikace vznikla na Fakultě 

designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni pod vedením 

autorky, výtvarnice a pedagožky Renáty Fučíkové. 

cena: 499 Kč

www.knizniklub.cz

František Emmert
Češi ve wehrmachtu

Česká historiografi e dlouho zcela opomíjela či 

dokonce zamlčovala fakt, že tisíce českých mužů 

musely za 2. světové války proti své vůli nedob-

rovolně sloužit v  německé armádě. Přelomovou 

prací na tomto poli se stala kniha známého au-

tora literatury faktu Františka Emmerta Češi ve 

wehrmachtu, která poprvé vyšla v  roce 2005. 

Mladá fronta nyní přináší již třetí, revidované 

v naší hymně. Najdeme zde mnoho koutů, kde je-

dinečné kouzlo a nezaměnitelná poetika Zahrádky 

ožívá i dnes. 

Kniha navazuje na stejnojmenný úspěšný televizní 

pořad, který získal prestižní hlavní cenu Tourfi lmu, 

mezinárodního festivalu fi lmů s cestovatelskou te-

matikou. Úchvatné fotografi e doprovázejí texty vy-

zdvihující pozoruhodnosti české a moravské krajiny 

a dokreslují je působivé ilustrace. Vychází v trojja-

zyčné verzi – česky, anglicky a německy.

?
Kde se nacházejí Železné hory?

a) navazují na severní část Krušných hor

b) v Plzeňském kraji nedaleko Železné Rudy

 c) jsou součástí Českomoravské vrchoviny

Své odpovědi nám posílejte do 15. května 

z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu 

redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží od Edice 

ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti 

nebo v internetovém knihkupectví České televi-

ze www.ceskatelevize.cz/eshop.

Petr Krejčí
Krajinou domova 

Seeing the homelandscape / In der Heimatlandschaft

I tu nejprobádanější krajinu můžeme objevovat 

stále znovu a znovu.

Naši krajinu domova máme krásně vymezenou 

zvláštní kruhovou hradbou pohraničních hor. Kot-

lina Čech, sevřená tímto prstencem, je do sebe 

uzavřeným světem, zatímco široké úvaly Moravy se 

naopak otevírají jako náruč. Člověk se v té krajině učil 

žít a hospodařit tak dlouho, až z ní vytvořil prostor, 

kterému sám pro sebe začal říkat Zahrádka. Krajinu 

domova vnímáme jako zemský ráj, o kterém se zpívá 

a rozšířené vydání. Další generace čtenářů se tak 

může seznámit se strhujícími příběhy Čechů, kteří 

svoji národnost nikdy nezapřeli a  nesympatizo-

vali s  nacismem – a  přesto museli za 2. světové 

války nastoupit službu v  německé branné moci. 

Tito muži prožívali osudy běžných německých 

vojáků v  letech 1939–1945: tvrdý výcvik, účast 

v  boji, válečné útrapy, strach z  protivníka, zajetí. 

Jen některým z nich se později podařilo dezerto-

vat k československé zahraniční armádě. Většinu 

z  přeživších po válce čekal dlouhý, strastiplný 

a zpočátku i značně nejistý návrat do vlasti. A na-

konec ofi ciální zapomnění, trvající 60 let…

cena: 329 Kč

www.kniha.cz
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co se nebojí skoků a překážek. V areálu vám půjčí 

kompletní vybavení. Parkovat lze zdarma u hotelu 

Emerán, kde i výborně vaří. Místní lanové centrum 

a lezecká stěna jsou další možnou zábavou, a to není 

vše. Bláznivou rychlost zažijete i na bobové dráze 

dlouhé necelých 900 m, s převýšením 130 m. Trať 

vede lesem, přes sjezdovku a křižuje i místní komu-

nikaci, kterou překonává mostem dlouhým 50 m ve 

výšce 4 m. Zpět nahoru vás vyveze lanovka, takže 

zážitek se násobí. Více zjistíte na www.kliny.cz.

Dáváte-li přednost výškám, samozřejmě s bez-

pečným jištěním, návštěva lanových center nebo 

lezeckých stěn je pro vás to pravé. V Jirkově u Cho-

mutova je největší lezecká aréna v širokém okolí. 

Na padesáti lezeckých liniích je postaveno 150 cest 

všech obtížností, které jsou pravidelně obměňová-

ny. Na jednom z největších boulderů v republice 

s úžasnou 45° stěnou se každý měsíc pořádají zá-

vody pro veřejnost.

Nejenom malé spidermany nadchne Lanový 

park v Oseku u Duchcova. Pro děti i dospělé vznik-

lo bludiště zavěšené v korunách stromů, které má 

dvě trasy o celkové délce 110 metrů. V prvním patře 

najdete 15 úseků tvořících vyhlídkovou stromovou 

stezku s vloženými několika prvky z 3D bludiště. 

Ve druhém patře najdete 10 velmi dobrodružných 

úseků, lanových prvků, ve výšce až 7 m nad zemí, 

kde se vyřádí především děti a teenageři.

Rychlá auta a vůně benzínu, to je Autodrom 

Most. Závodit tu můžete na motokárách na asfal-

tové dráze. V terénu můžete vyzkoušet čtyřkolky 

a buggy. Řídit smějí jenom dospělí, ale dítě mohou 

vzít jako spolujezdce, a to je parádní tip na naroze-

ninovou oslavu. Off roadová trať mosteckého au-

todromu představuje v současné době to nejlepší  

jak pro motokrosové nebo čtyřkolkové nadšence, 

tak i pro ty, kteří milují terénní jízdu v automobilu 

nebo na motocyklu. 

www.autodrom-most.cz 
www.zazitkrusky.cz 
www.krusnehory.eu 
www.branadocech.cz

Krušky s adrenalinem
Zažít něco neobvyklého, co přináší určitou dávku adrenalinu, 
i to jsou Krušné hory v Ústeckém kraji. Zkrátka dobrodružný 
výlet, co vám přinese zážitek na celý život.

Potěšení z jízdy na horském kole s adrenalino-

vou příchutí ochutnejte v Trailparku na Klínovci. 

Jakmile se dostanete lanovkou na vrchol, čekají vás 

tři různě náročné lesní stezky. Jsou pozvolně klesa-

jící v celkové délce 22 km. Odpovídající náročnost 

zde naleznou rodiny s dětmi i zkušení bikeři. Nemáte 

vlastní kolo nebo koloběžku? 

U nástupní i výstupní stanice lanové dráhy Pri-

ma Express (Jáchymovská) vám půjčí vše potřebné. 

Samozřejmostí jsou bezplatná parkoviště, servis, 

myčka kol a  sprchy. Další informace najdete na 

www.trailpark.cz.

Zkusit můžete také Sport areál Klíny. Sjezdov-

ky a okolní lesy se zde v létě promění v bikepark. 

Lanovka vás i kola dopraví na start různě náročných 

singltreků. Jsou pro začátečníky i zkušené borce, 

Bobová dráha Klíny

Koloběžky na Klínech

Trailpark Klínovec
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V  roce 1794 byla v  Klášterci založena hrabě-

tem Františkem Josefem Thunem a J. N. Weberem 

druhá nejstarší porcelánka v Čechách. V 70. letech 

minulého století byla továrna přemístěna do nově 

vybudovaných prostor, ve kterých se nachází do-

dnes a  je největším výrobcem porcelánu u  nás. 

V  současné době zde návštěvníci mohou zhléd-

nout mimo jiné také novou expozici Holky z porce-

lánu, pojmenovanou podle stejnojmenného fi lmu, 

který se zde v 70. letech natáčel. 

V okolí Klášterce si můžete udělat výlet na ně-

který z blízkých hradů – Šumburk či Egerberg, ze 

kterých je nádherný výhled po okolí. 

Hrad Šumburk stával cca 2  km od Klášter-

ce nad Ohří na vrcholu čedičového kopce s  ná-

zvem Klášterecká hora a  byl postaven mezi lety 

1431–1435. Hrad Egerberg byl postaven pravděpo-

dobně na přelomu 13. a 14. století na prostředním 

ze tří čedičových vrchů nad obcí Lestkov, nacháze-

jící se na jižním břehu řeky Ohře. 

V letních měsících vybízí k návštěvě také míst-

ní aquapark s jedním s nejdelších tobog anů v ČR. 

V  Klášterci si přijdou na své i  cyklisté, pro které 

je v okolí více než 200 km značených tras. Kola si 

můžete půjčit v  místní loděnici nebo zde využít 

zapůjčení loďky pro projížďku po řece Ohři. Blízký 

tenisový areál uspokojí i  náročné fanoušky bílé-

ho sportu. Nabídka našeho města je velmi pestrá 

a  další tipy získáte v  informačním centru na ná-

městí či v lázeňském areálu.

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

Historie, pohyb a prameny
Klášterec nad Ohří leží na levém břehu řeky Ohře, na rozhraní Krušných 
a Doupovských hor. Dominantou města je neogotický zámek s anglickým parkem, 
který plynule navazuje na areál Lázní Evženie. Zde mohou návštěvníci ochutnat 
tři minerální prameny, a to pramen Evženie, který byl objeven v roce 1883, dále 
Městský pramen, objevený nedlouho poté – v roce 1897, a nakonec nejmladší, 
Klášterecký pramen, objevený v 90. letech 20. století. 

V lázeňském areálu je k dispozici také lázeňská 

kavárna, restaurace či je možné se projít lázeňským 

parkem, kde byl v  roce 2018 vysazen strom Olgy 

Havlové. 

První zmínky o Klášterci spadají mezi roky 1150 

a 1250, kdy zde bylo malé  proboštství, vybudova-

né postoloprtskými benediktýny. Během staletí se 

zde vystřídalo několik majitelů, z nichž nejvýznam-

nější je bezpochyby rod Thunů, který zde působil 

od 17. do 20. století. Za vlády Michaela Osvalda 

Thuna prošel Klášterec výraznou proměnou. Byl 

upraven zámek, Michael Osvald Thun nechal na 

vlastní náklady v letech 1665–1670 postavit kostel 

Nejsvětější Trojice, jehož architektem byl Carlo Lu-

rago, a  ve stejnou dobu vznikla také sala terrena 

se sochařskou výzdobou od Jana Brokoff a, který 

v Klášterci pobýval v letech 1685–1687, a to právě 

díky pozvání Michaela Osvalda Thuna. 

Klášterec nad Ohří

Hrad Šumburk Lázeňský areál Evženie Městský pramen

Zámek Klášterec nad Ohří
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ale i kulturním. Ve městě krátce žije a umírá Karel 

Hynek Mácha. Dvacáté století se pak nese v duchu 

národnostních třenic Čechů a  Němců a  událostí 

druhé světové války. Následují stavební úpravy 

v centru a výstavb a sídlišť,  jež tvoří tvář města tak, 

jak ji známe dnes. Začíná se psát další velká kapito-

la dějin královského města.

Užijte si Litoměřice současné
  Již 10.–12. května se koná Autosalon na Za-

hradě Čech.

  Letošní ALLfest (Alchymistický festival je pro-

pojením osvěty, vzdělávání, kultury a umění ) 

proběhne 17.–19. května.

  V prostorách litoměřického hradu se můžete 

1. června potěšit výtečnými víny z Čech a Mora-

vy na 8. ročníku prezentační, prodejní a soutěžní 

výstavy vín Litoměřický hrozen.

  Pro rodiny s dětmi je určen zbrusu nový festival 

Bezva fest, který se koná 8. června na Střelec-

kém ostrově. 

A to není zdaleka vše. Kompletní program oslav 

najdete na www.litomerice-info.cz.

Ovšem jako turisté přijeďte klidně kdykoliv. Pro-

jděte si město, obdivujte jeho památky, rozhlédněte 

se z vyhlídkových věží a pak si dejte něco dobrého 

v místních restauracích či kavárnách.

 

www.litomerice-info.cz

Osm století příběhů
Osm století historie města tvoří mozaiku pou-

tavých příběhů. V roce 1219 jsou Litoměřice, dáv-

no předtím existující, povýšeny na město a získá-

vají městská práva. Za vlády Lucemburků město 

dále prosperuje a  Karel IV. mu věnuje svahy Ra-

dobýlu k  pěstování vinné révy. Poté však nastává 

dramatické období husitských válek, kdy město 

čelí obléhání vojsk Jana Žižky. Litoměřice se však 

z tohoto těžkého období vzpamatují, rozvíjí se ob-

chod. Přichází stavovské povstání, kterým končí 

ambice města podílet se na správě země. Následují 

lepší časy – je přestavěna radnice, jejíž věž ve tva-

ru kalicha se stává místní dominantou. Do města 

přichází italští mistři stavitelé. Nastává ovšem tři-

cetiletá válka a pustoší. Období baroka zanechává 

Litoměřicím významné stavby: kostel Zvěstování 

Panně Marii, kostel sv. Václava, kostel sv. Vojtěcha 

či barokní špitál. Založen je měšťanský pivovar. Do 

devatenáctého století město vstupuje velkým roz-

machem územním (vzniká Štěpánské předměstí), 

1. Ve kterém roce je poprvé zmiňována 

osada Litoměřice?

a) 1219  

b) 1985  

c) 1227

2. Který svah věnoval Karel IV. městu k pěs-

tování vinné révy?

a)  Lovoš  

b)  Milešovka  

c)  Radobýl

3. Který den proběhne vrchol slavností 

v podobě oblíbeného videomappingu?

a) 14. 9. 2019    

b) 14. 9. 2018     

c) 24.12. 2019

? 
Své odpovědi nám posílejte do 

15. května z www.kampocesku.cz/

souteze nebo na adresu redakce. Třem 

autorům správných odpovědí zašle město 

Litoměřice propagační balíček.

Rok 2019 se v Litoměřicích nese ve znamení oslav 800. výročí založení města. 
Připraven je pestrý program na celý rok. Oslavy vyvrcholí v září týdenními 
městskými slavnostmi probíhajícími přímo na Mírovém náměstí. Jejich součástí 
bude kromě jiného i pokus o zápis do České knihy rekordů s nejpočetnějším 
přípitkem lidí, defi lé místních umělců, sportovců, spolků a dalších, dále velký letní 
koncert Litoměřického festivalového sboru s Teplickou fi lharmonií pod širým 
nebem, oblíbený videomapping na budově radnice a mnoho dalšího. Upomínkové 
předměty k výročí je možné zakoupit v infocentru radnice.

Litoměřice slaví 
800 let města

Stará radnice a kostel Všech svatých

Mírové náměstí a Dům Kalich

Tradiční výstava vín Litoměřický hrozen

24| www.kampocesku.cz  

KAM na výlet



Probouzení vinic ve Stranné
Milovníkům vína i zájemcům o poznávání nevšední turistiky doporučujeme 
zajímavou akci v Dolním Poohří. Dne 18. května bude od 10 hodin probíhat 
tradiční Probouzení vinic ve Stranné.

Představí se vám místními vinaři, kterými jsou 

Vinařství Němeček, Vičické vinařství Mikulášek a Vi-

nařství Hlava. Krom vinic a ochutnávky vín  můžete 

ve Stranné navštívit i kostel Nejsvětější Trojice z roku 

1842. Tato tradiční akce zahájí novou turistickou se-

zonu vinařské obce Březno. Zájemci o dobré víno se 

sejdou u místních vinařů přímo na vinici, kde mohou 

degustovat vzorky vín a zakoupit si lahodný mok 

s sebou domů. Nebude chybět dobrá muzika, kterou 

zajistí skupiny Silentium24 a Zlej sen. Zcela novým 

prvkem této akce je i výstava obrazů a originálních 

výrobků, které ve svém volném čase vyrábí členky 

a členové výše zmíněných skupin. K dobré náladě 

jistě přispěje i dobré občerstvení od výrobců regio-

nálních potravin.

Nenechte si ujít tuto zajímavou akci, doprava je 

možná autem, pěšky i na kole!

Infocentrum Březno
Štefánikova 82, 431 45 Březno
tel.: + 420 474 692 016
e-mail: infocentrum@obecbrezno.cz
www.obecbrezno.cz
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Slavný řezbář (195 let) 

Petr Bušek, tvůrce řezbářské výzdoby 
Sychrova, se narodil 5. 5. 1824 v Praze. 
Řemeslu se učil u svého otce, později 
vystudoval AVU a roku 1846 si otevřel 
úspěšnou dílnu na Kampě. 

Kníže Kamil Rohan jej roku 1856 pozval k vý-

zdobě svého zámku. Bušek nabídku přijal a přesíd-

lil na Husu nedaleko Sychrova, kde založil novou 

dílnu. Při tvorbě vycházel z oblíbených dobových 

předloh nebo z  návrhů rohanského stavitele 

Pruvota. Vedle Sychrova realizoval výzdobu řady 

sakrálních staveb, například kostela v  Příšovicích. 

Zemřel 29. 1. 1894 v Huse a je pohřben ve Vlastibo-

řicích. felix

@

Rodinný hrob ve Vlastibořicích

Pohled z vinic ve Stranné

Ohře s vinicemi ve Stranné Pozvánka vinařské obce Březno
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propojují významná místa spojená s tradicí kamene 

ve společném pohraničí. Z tohoto důvodu byla na-

vázána také spolupráce s destinačním spolkem Pod-

zvičinsko a polskými městy Świdnica a Dobromierz. 

Vzniká tak unikátní motoristická turistická tra-

sa, která umožňuje vhodně kombinovat také pěší 

turistiku a cykloturistiku a jež spojí známé i méně 

Právě společné téma kamene svedlo dohroma-

dy dvě partnerská města – Hořice a Strzegom. Město 

Hořice je známé těžbou a zpracováním kvalitního 

pískovce. Již v 19. století byla v Hořicích založena 

světoznámá kamenicko-sochařská škola. Od 60. let 

20. století se zde pořádají mezinárodně významná 

sochařská sympózia, jejichž výsledkem jsou mistrov-

ská sochařská díla, která si můžete prohlédnout ve 

dvou velkých sochařských parcích. 

Ne nadarmo se Hořice nazývají „městem ka-

menné krásy“. Hořice navázaly spolupráci s polskou 

Gminou Strzegom, jež je naopak v Polsku známá 

jako „Žulové srdce Polska“. Ve Strzegomi a jejím okolí 

jsou bohatá naleziště kvalitní žuly, která je základem 

mnoha známých staveb nejenom v Polsku. Kame-

nická tradice dodnes významně ovlivňuje společen-

ský a ekonomický ráz tohoto města.

Toto spojení se stalo základem projektu Cesta 

kamene, který je prostřednictvím programu Interreg 

V-A Česká republika – Polsko realizován s termínem 

dokončení v červnu 2019. Hlavním cílem projektu je 

spojit Hořice a Strzegom sérií naučných tras, které 

1. V Hořicích se těží…

a) žula

b) vápenec

c) pískovec

2. Ve Strzegomi se těží…

a) rula

b) žula

c) opuka

? 
Své odpovědi nám posílejte do 

15. května z www.kampocesku.cz/

souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset autorů správných odpovědí obdrží od 

 města Hořice zajímavé ceny. 

Příhraniční regiony Podkrkonoší na české a Dolního Slezska na polské straně mají 
velmi mnoho společného. Vzájemné stýkání a potýkání mezi těmito regiony má 
bohatou historii a jedním z takových prvků je i společná tradice těžby a zpracování 
kamene.

Cesta kamene

známé památky související s  kamenem (stavby, 

lomy, sochy, přírodní památky apod.). 

Více informací na 
www.cestakemene.eu

 Sochařský park Hořice

Hořice – hřbitovní portál

Partnerské město Strzegom  (bazilika)

Partner projektu město   Świdnica
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Češi pod olympijskými kruhy (120 let)

První novodobá olympiáda v Athénách (1896) předurčila život Jiřího Stanislava 
Gutha-Jarkovského. Stal se motorem počátků českého olympismu a samostatného 
českého sportu.

Další neopomenutelnou postavou počátků 

olympismu u  nás je Josef Rössler-Ořovský. Toto 

duo s pomocí dalších sportovních nadšenců roku 

1899 po několika přípravných schůzích zakládá 

18. 5. 1899 Český olympijský výbor (ČOV). Jedná 

se o jednu z nejstarších institucí svého druhu na 

světě. Činnost výboru se po úvodních potížích 

rozbíhá od ledna 1900 

s cílem české účasti na 

II.  olympijských hrách 

v Paříži. To se nakonec 

povede a první českou 

medaili vybojuje Fran-

tišek Janda-Suk druhým 

místem v hodu diskem. 

Před 1.   světovou vál-

kou vznikají postupně 

jednotlivé sportovní 

svazy (velocipedisté, 

veslaři, turisti, jachta-

ři, atleti, fotbalisté aj.) 

a výbor vystupuje zcela 

samostatně navzdory 

neexistenci vlastního 

státu. Po založení Československa vzniká v roce 1920 

Československý olympijský výbor a na sklonku roku 

1992 znovuobnovený Český olympijský výbor. Jiří 

Stanislav Guth-Jarkovský působil souběžně plných 

30 let v roli prvního předsedy a 14 let v Mezinárod-

ním olympijském výboru (1899–1943). Současným 

ředitelem ČOV je  Jiří Kejval. -babok-

Mezinárodní olympijský výbor, druhý stojící zleva Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, 

vpravo sedící Pierre de Coubertin

Rudolf Popler – smrt 
v sedle (120 let)

Láska ke koním provázela Rudolfa 
Poplera od dětství až do smrti. 
Byl naším nejvýznamnějším 
a nejvšestrannějším žokejem 
meziválečného období 
a dvojnásobným vítězem Velké 
 pardubické.

Rudolf Popler se 

narodil 29. května 1899 

ve Vysokém Mýtě. Dět-

ství strávil s  rodinou 

a  sestrou dvojčetem 

ve starém mlýně zva-

ném Jangelec. Jeho 

prvním koněm byl 

bělouš, kterého dostal 

za vynikající prospěch 

na gymnáziu. Ani vojenská služba ho od koní ne-

odloučila a  nastoupil u  hulánského pluku. Jako 

talentovaný jezdec byl v  Pardubicích jmenován 

učitelem jízdy ve vojenském učilišti. Celkem vyhrál 

140 dostihů. Velkou  pardubickou vyhrál v  letech 

1926 a 1930. Téměř vyhrál i potřetí v roce 1932. Ale 

v těsném souboji podlehl soupeři na koni Remus. 

Po závodě se přes nesouhlas přátel zúčastnil další-

ho dostihu, který se mu stal osudným. Na překáž-

ce, která se dnes na jeho počest nazývá Poplerův 

skok, jeho kůň běžící s náskokem jako první klopýtl 

a celou vahou spadl na jezdce, který zraněním na 

místě podlehl. Zemřel 16. října 1932 v Pardubicích 

a je pohřben v rodinné hrobce ve Vysokém Mýtě. 

V  roce 1949 byl Kinského memoriál na památku 

tragické události přejmenován na Memoriál Ru-

dolfa Poplera. 
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Lesoparkem Montace za poznáním
Na jaře letošního roku byla v lesoparku Montace v Náchodě dokončena instalace 
další části oblíbené edukativní naučné stezky „Lesní návštěvnický okruh Montace“. 
Vycházkový okruh čítá nyní osm stanovišť. 

Zastavení jsou zamě-

řena na ekologii, biologii 

a  lesní pedagogiku –  Hřbi-

tov odpadků, Vzorkovník 

budek, Hmyzí hotel, Vzor-

kovník stromů, Tůň pro 

obojživelníky, Metr dřeva, 

Stopy lesních savců a Daněk 

skvrnitý  k  budoucí obno-

vené obůrce u  lesní správy. 

Nově instalovaný mobiliář, 

nyní více zacílený na dětské 

návštěvníky, posiluje edu-

kativní funkci území a slouží 

k  propagaci mimoproduk-

čních funkcí lesa. 

Lesní návštěvnický okruh Montace je určen 

rodinám s  dětmi, školám a  všem, kdo rádi tráví 

volný čas v přírodě hrou a poznáváním.

Městské informační centrum Náchod
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
mobil: +420 778 411 680
e-mail: infocentrum@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz

Rudolf Popler

Žokej Rudolf Popler
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Délka prohlídky celé trasy je přibližně 1 hodinu 

a 45 minut.  

Více informací na 
www.znojemskabeseda.cz

Koňmo či elektrikou 
(135 let)

Milníkem v historii brněnské městské 
hromadné dopravy je parní tramvaj, 
které předcházela před 150 lety 
koněspřežná tramvaj. Než byla roku 
1900 většina sítě elektrifi kována, 
patřila doprava od roku 1884 páře , 
 nákladní doprava  až do roku 1914.

Jedinou dochovanou brněnskou parní tram-

vajovou lokomotivou je Caroline. Byla vyrobena 

fi rmou Krauss v  Linci a  v  provozu byla v  letech 

1889–1914. Zahajovala i  tramvajový provoz 

v  osvobozeném Brně po 2. sv. válce. Její kolegy-

ně s  poetickými  názvy Clarisse, Mariette, Hedwig 

a Henriette se však nedochovaly.

Pavel Edvard Vančurafo
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Asi do věží…
Opevnění města začalo být budováno již před založením 
Znojma před rokem 1226. Z této doby pochází vnitřní příkop 
a vnitřní hradební pás s obrannými věžemi. 

V  průběhu násle-

dujících staletí bylo 

opevnění rozšiřování 

o  další hradební zdi. 

Znojmo bylo svojí po-

lohou na moravsko-ra-

kouské hranici nejlépe 

fortifi kovaným městem 

mezi Prahou a  Vídní. 

V  17. a  18. století se 

však změnil styl válče-

ní a středověké hradby 

již pokroku ve vývoji 

nedostačovaly. První 

návštěvníci prohlíd-

kového okruhu města 

a hradebního opevně-

ní se do těchto míst do-

stali 11. dubna 2018. Po 

rekonstrukci věží byla 

část rozšířena i o expo-

zice. V Prašné věži, která 

svůj název získala pro 

skladování střelného 

prachu v  18.  století, 

mohou návštěvníci 

prozkoumat celé hra-

dební opevnění města 

Znojma ve 3D mode-

laci. V  Nové věži pak 

objeví ukázky zbroje 

a  historických zbraní. 

Novinkou letošní se-

zony bude střelnice 

z  luků. Pokud se do 

Znojma chystáte v ob-

dobí prázdnin, potěší 

vás také akce s názvem 

Hradební pondělky. 

Zámek jako z pohádky
 Zámek v Lednici budovali od pol. 13. století Liechtensteinové, jeden 
z nejmocnějších evropských šlechtických rodů, jako svoje reprezentační sídlo. Při 
prohlídce tohoto honosného sídla si budete připadat jako v pohádce.

V 19. století byl zámek upraven v novogotickém 

stylu včetně reprezentačních interiérů s proslulým 

točitým schodištěm a bohatě vyřezávanými stropy. 

V dalších patrech zámku se dochovaly soukromé 

knížecí apartmány a dětské pokoje princů a prince-

zen, zařízené autenticky v duchu konce 19. století.

K zámku přiléhá unikátní stavba palmového 

skleníku, který zvláště v zimě nabízí procházku mezi 

tropickými a subtropickými rostlinami. Zámek vévo-

dí největšímu evropskému zámeckému parku, který 

lze přehlédnout v celé kráse z vrcholu  60metrového 

minaretu, romantický zážitek nabízí návštěva umě-

lé zříceniny Janova hradu nebo terasy Apollonova chrámu. Díky propojení architektonických památek 

a uměle vytvářené krajiny byl celý areál zapsán do 

seznamu  světového dědictví UNESCO.

Státní zámek Lednice
Zámek 1
691 44 Lednice
tel.: +420 519 340 128
e-mail: lednice@npu.cz
www.zamek-lednice.com

Hradební opevnění města Znojma

Vlkova věž

 Lavička „Znojmo chutná“ v Jižním hradebním příkopu

Parní lokomotiva Caroline
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Tak trochu jiný 
zámek Plumlov
Nedaleko Prostějova se ve vodní hladině Podhradského rybníka zrcadlí vytáhlá 
a štíhlá zámecká budova, která je výraznou dominantou v širokém okolí.

Na první pohled to není klasický zámek, na 

který jsme zvyklí. Je na něm něco zvláštního. 

A poloha na skalnatém ostrohu to jen zvýrazňuje. 

Skutečnost je taková, že nebyl nikdy dokončen. Za 

vše může rodinný spor z  doby, kdy panství vlast-

nili Lichtenštejnové. Kníže Karel Eusebius nadšeně 

projektoval velkolepý zámek pro svého syna Jana 

Adama, který ale o  tak impozantní sídlo nestál. 

Stavba navržená v mimořádných proporcích se už 

od začátku zdála být čirým bláznovstvím. Stavební 

práce se prodražovaly a otec se synem nenašli spo-

lečnou řeč a jen se hašteřili. Po smrti Karla Eusebia 

(1684) realizoval jeho syn z  původně navrženého 

čtyřkřídlého objektu pouze jedno křídlo, ale roky 

dohadování ho natolik znechutily, že tady nechtěl 

ani pobývat. 

Vedle dnešního zámku stával po léta mocný 

hrad, jehož pozůstatky jsou patrné na zámec-

kém nádvoří a zbyla z něj hláska. Postupně patřil 

různým rodům, k Perštejnům se však váže příběh 

z  16.  století o  smutné černé paní Maríi Manrique 

de Lara y Mendoza. Ta byla dvorní dámou na špa-

nělském dvoře, kde se s ní setkal významný český 

diplomat a politik Vratislav II. z Pernštejna, řečený 

Nádherný. A María se stala jeho vyvolenou. Proto-

že byla vychována v přísném katolickém prostředí 

a  měla s  manželem odejet někam do neznáma, 

dala jí ke svatbě její matka na ochranu malou 

voskovou sošku Ježíška, kterou María vozila všu-

de s  sebou. A  tak se soška několikrát ocitla i  na 

Plumlově, kam s manželem občas zajížděli. María 

u nás velmi trpěla a nikdy si na nové prostředí ne-

zvykla. Navíc byla pořád v jiném stavu a ve smutku, 

protože z jednadvaceti dětí jich deset zemřelo.

Zoufalá matka neodkládala černé šaty a sošku 

pak dala své dceři Polyxeně, když si brala Zdeňka 

Popela z  Lobkovic. Polyxena ji později věnovala 

pražským karmelitánům a my ji známe jako Praž-

ské Jezulátko. María stála po boku svého manže-

la, ale šťastná nebyla. Její duch prý stále bloudí 

na Plumlově a hledá hradní kapli, kam se ke svaté 

sošce chodívala modlit za zemřelé děti. Její portrét 

s dcerou Polyxenou i kopii Jezulátka lze dnes spat-

řit na plumlovském zámku.

V současné době si návštěvníci Plumlova mo-

hou prohlédnout stálé expozice, zámecké prostory 

i sklepení. Bohatý je zde také kulturní program.

www.ok-tourism.cz

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jak se jmenuje rybník, nad kterým zá-

mek Plumlov stojí?

a) Podplumlovský

b) Podhradský

c) Podměstský

2. Jak se dnes říká sošce Ježíška, kterou 

zámecká paní vlastnila? 

a) Pražské Jezulátko

b) Kutnohorské Jezulátko 

c) Boleslavské Jezulátko

3. Kolik křídel má zámek? 

a) tři 

b) dvě 

c) jedno 

?
Své odpovědi nám posílejte do 

15. května z www.kampocesku.cz/

souteze nebo poštou na adresu redakce. 

Deset autorů správných odpovědí obdrží od 

Olomouckého kraje zajímavé ceny.
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Zámek Plumlov

Zámecké nádvoří

 Vodník

Keltská noc v Plumlově

KKAAMM pprroo dděěttii
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Za zážitkem do 
Nového Jičína
Nový Jičín vždy lákal návštěvníky 
bohatou historií a skvostnou 
architekturou. V posledních letech však 
do města lákají i zážitky. 

Například expozice generála Laudona či ex-

pozice klobouků v  Návštěvnickém centru uspo-

kojí i  náročnější turisty. Mezi velká lákadla patří 

„zkoušírna“, která nabízí přes 300 klobouků. Záži-

tek z prohlídky umocní ukázka výroby kloboučků 

na funkčním parním stroji či workshop, v němž si 

zájemci ozdobí vlastní klobouček. 

Neméně působivá je druhá expozice Návštěv-

nického centra, která přiblíží životní příběh slavné-

ho vojevůdce G. E. Laudona. Velkému zájmu se těší 

dětská herna, kde si děti mají možnost zahrát na 

vojáky s veškerou výstrojí a výzbrojí. Nepřehlédnu-

telné je největší sousoší v republice vytvořené 3D 

tiskem, které je držitelem českého rekordu.

Návštěvníci mohou ve městě zhlédnout také 

některou z mnoha kulturních akcí: slavností, kon-

certů, vernisáží či tematických jarmarků, které se 

ve městě konají pravidelně po celý rok. V  sobotu 

22.  června proběhne již 7. ročník Pivobraní. Me-

zinárodní festival zlatavého moku nabídne na tři-

cítku minipivovarů včetně zahraničních a  bohatý 

kulturní a doprovodný program. Akci můžete sle-

dovat na www.pivobraninj.cz.

Těšíme se na Vás v Novém Jičíně.

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Masarykovo nám. 45/29, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 556 768 288, mobil: +420 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
www.mestoklobouku.cz; www.novyjicin.cz
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Letec, který odmítl zemřít (105 let)

Psal se rok 1941, kdy musel poškozený britský bombardér přistát v rozbouřeném 
Severním moři. V gumovém člunu pak posádka strávila šest dnů bez vody a jídla. 
Jen tři členové posádky se dočkali konce války, mezi nimi i Alois Šiška, jehož 
válečný příběh je unikátní.

Narodil se 15. května 1914 v  Lutopecnech 

u  Kroměříže. Od dětství byl fascinován letadly 

a měl nezkrotnou touhu stát se pilotem. Po studi-

ích pracoval v Baťově Zlínské letecké společnosti, 

kde si udělal pilotní výcvik. V období protektorátu 

byl členem ilegální skupiny, v rámci níž měl odle-

tět se skrytým prototypem letounu Zlín Z-XIII na 

Balkán. Z úkolu sice sešlo, ale k útěku z republiky 

jej dohnala obava před zatčením gestapem. Po ne-

zdařeném útěku však byl zatčen a vězněn, v  roce 

1940 uprchl na francouzský konzulát a  odtud byl 

tajně odvezen na hranici s  Jugoslávií, kterou pře-

kročil. Poté se coby člen čs. zahraniční armády do-

stal do Anglie, kde byl přidělen k 311. českosloven-

ské bombardovací peruti RAF. Jeho 16. operační let 

se mu však stal osudným. Letounu začal hořet levý 

motor a Šiška s posádkou byli nuceni nouzově při-

stát v Severním moři, po šesti dnech byli vyplaveni 

u holandského pobřeží a zajati. Do konce války si 

prošel několika zajateckými tábory. Po osvoboze-

ní se kvůli zanedbané léčbě omrzlin léčil v Anglii, 

než se vrátil domů. Alois Šiška je nositelem, mimo 

jiné, Řádu bílého lva III. třídy, in memoriam. Zemřel 

v roce 2003 v Praze ve věku 89 let a byl pohřben na 

pražských Olšanech, oddíl Čsl. letci, hrob 29.

-alb-

Odry – první město na řece Odře
Malé poklidné město Odry, ležící v Oderské kotlině, nabízí turistům mnoho zážitků 
a příjemně strávených chvil. Údolní město je obklopeno lesnatými svahy Nízkého 
Jeseníku, jen jižním směrem se Oderská kotlina otevírá do Moravské brány. 

Odry nabízí turistům bohaté sportovní i kultur-

ní vyžití. Zájemci o historii si přijdou na své v Mu-

zeu Oderska, Muzeu česko-německého porozumě-

ní a v návštěvnickém centru Katovna. Střed města 

je památkovou zónou, jejímž centrem je náměstí 

s renesančními měšťanskými domy, neoklasicistní 

kašnou z roku 1897. Zajímavou technickou památ-

kou je Vodní mlýn Wesselsky v  Loučkách u  Oder, 

ve kterém lze spatřit obnovený areál mlýna a také 

dochovanou mlýnskou technologii. Pro sportovně 

zaměřené návštěvníky je velkým lákadlem spor-

tovní areál Heipark Tošovice, koupaliště s možností 

ubytování, dopravní a dětská hřiště.

Odersko má velký turistický potenciál zejména 

díky malebné přírodě, kterou prochází několik zna-

čených turistických tras, naučných stezek, cyklo-

tras a cyklostezek. Pro nenáročné cyklisty a turisty 

jsou vhodné výlety údolím řeky Odry. Proti proudu 

řeky se po 9 km dostaneme k hojně navštěvované-

mu poutnímu místu  Panny Marie ve skále, druhým 

směrem uzavírá Odersko rybniční soustava tvoře-

ná pěti rybníky. 

Údolí lemované strmými loukami a  zalesně-

nými svahy nabízí turistům spoustu vyhlídek. Na 

dvou kopcích obklopujících Oderskou kotlinu jsou 

vybudovány rozhledny ve tvaru strážních věží 

a  nabízí krásné výhledny na Ostravskou pánev, 

Moravskou bránu, Beskydy a  Hostýnské vrchy. 

Z  leteckého pohledu tvoří pomyslnou bránu do 

Nízkého Jeseníku, do krajiny lesů, zelených pastvin 

a hlubokých údolí.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Městské informační centrum Odry
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
tel.: +420 556 768 162
e-mail: Infocentrum@odry.cz
www.odry.cz

Veselská rozhledna

Alois Šiška je jedním z nejproslulejších válečných letců 

a mužem, který přežil svoji smrt 

Pivobraní

Expozice klobouků
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Stezka korunami stromů
Bavorský les       
Návštěva Stezky v  korunách stromů v  bavorském lese je velice lákavá. Od 

poloviny října se zde nachází nové naučné stanice, které jsou velice zajímavé 

a unikátní. Dozvíte se mnoho informací a zajímavostí o živočiších, kteří žijí prá-

vě zde. Tak neváhejte a obohaťte se o nové zážitky i vy!

www.stezkavkorunach.cz 

Böhmstraße 43, 94556 Neuschönau (Německo)

Stezka korunami stromů
Krkonoše
Stezka korunami stromů se nachází v  srdci majestátních lesů Krkonošského 

národního parku.

Ukážeme vám, v čem je příroda Krkonoš jedinečná. Společně s námi poznáte 

zdejší krásné lesy doslova od kořenů až po jejich koruny. Stanete se součástí 

lesního života a poznáte řadu živočichů i rostlin, které nenajdete nikde jinde.

Trasa o délce více jak 1500 m vás provede druhově pestrým lesem, čekají vás 

četná překvapení a poučení.

www.stezkakrkonose.cz 

Krkonošská 350, 542 25 Janské Lázně
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Správné odpovědi a výherci

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 otázky do redakce zaslali čtenáři z okolí distribučního místa Domažlice. Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých odpovědí rozhodl, že prestižní certifikát

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Českuza vydání duben 2019

  Městské informační centrum Domažlice   náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice

Luděk Sládek
šéfredaktor

Tajenku křížovky a odpověď 

na fotohádanku nám zašlete 

do 15. května 

z www.kampocesku.cz/souteze 

nebo na adresu redakce. 

Dvakrát tři autoři správných 

odpovědí obdrží mapu 

věnovanou vydavatelstvím 

Kartografi e PRAHA. 

a) Brtnice b) Jilemnice c) Chotěboř

Poznáte místo na fotografi i?

Soutěže za měsíc duben 2019.
Celkem došlo 3 913 odpovědí, 3 763 z internetu a 150 dopisů, 
z toho 2 290 žen a 1 623 mužů.

Dětské aktivity v Ústí nad Orlicí
otázka 1: c) vodní ježek

otázka 2: b) Tichá Orlice

otázka 3: a) Hvězda

soutěžilo: 356 čtenářů; 323 správně; 33 špatně

výherci: B.  Tichá, Chotěboř; M.  Kamešová, 

Humpolec; B.  Čiháková, Chotěboř; R.  Hleba, 

Most; T.  Slavíková, Zlín; M.  Rickl, Nový Bor; 

J. Provázek, Pelhřimov; J. Samcová, Strakonice; 

J. Pernica, Blansko; M. Rovenský, Velká Bíteš

Tipy na výlet v Královehradecký kraj
otázka 1: a) v Krňovicích

otázka 2: b) Žizelda

otázka 3: c) brada 

soutěžilo: 371 čtenářů; 314 správně; 57 špatně

výherci: M.  Tichá, Chotěboř; M.  Havlíková, 

Dačice; M.  Ondryáš, Blansko; J.  Janda, Hradec 

Králové; O.  Réblová, Přerov; M.  Kovář, České 

Budějovice; V.  Kučera, Volyně; M.  Kočvarová, 

Boskovice; M.  Tomášková, Milavče; V.  Bláha, 

Hodkovice nad Mohelkou

Model Karlova mostu
otázka: Model Karlova mostu je vyroben?

odpověď: a) z hořického pískovce 

soutěžilo: 427 čtenářů; 416 správně; 11 špatně

výherci: J. Burýšek, Mladcová; Z. Štěpánková, 

Mořice; L. Havelková, Sychrov; J. Křížová, Brno; 

Ž.  Pásztorová, Nechanice; P.  Kluzová, Třinec; 

M.  nemeškalová, Praha 4, M.  Černá, Kraslice; 

M.  Fialová, Karlovy Vary, K.  Pavlíčková, Pardu-

bice

Pohádková neděle na Hradecku
otázka 1: b) cukrárny

otázka 2: a) Polednice

otázka 3: b) Labe a Orlice 

soutěžilo: 316 čtenářů; 295 správně; 21 špatně

výherci: J.  Maceška, Holešov; D.  Hauser, Bze-

nec; E.  Frouzová, Cheb; M.  Vašková, Vysoké 

Mýto; J.  Kavalec, Litoměřice; N.  Šandová, Hra-

dec Králové; L. Rosenber, Nová Paka; J. Tomáš-

ková, Milavče; T.  Mazura, Náchod; O.  Kadlečík, 

Novosedly

Táborské Velikonoce
otázka 1: b) 1884

otázka 2: a) jedenáctý

soutěžilo: 407 čtenářů; 293 správně; 114 

špatně

výherci: M. Neumannová, Praha 5; A. Šplícha-

lová, Mariánské Lázně; A. Minaříková, Lověšice; 

H. Novotná, Nový Bor; M. Kovářová, Nová Byst-

řice; D. Kubas, Vamberk; Z. Kašpárková, Sychrov; 

Z. Rossý, Janov; M. Suková, Praha 5; R. Holcová, 

Česká Třebová

Potkej hrdiny ve východních Čechách
otázka 1: c) Pardubice

otázka 2: a) v Chrudimi

otázka 3: b) Mamutí horská dráha

soutěžilo: 284 čtenářů; 281 správně; 3 špatně

výherci: J.  Hejtmánková, Hodonín; J.  Málek, 

Cheb; J. Souček, Tábor; P. Šulová, Štíty; V. Holu-

bová, Kdyně; J. Tomášková, Jaroměř; S. Slezáko-

vá, Litomyšl; D. Jastrzembská, Přerov; O. Tomá-

šek, Jaroměř; K. Podzimek, Turnov

Kartografi e Praha
otázka: Víte, o  jaká výročí se v  každé zemi 

jedná?

odpověď: ČR – 20 let od vstupu do NATO, 15 let 

od vstupu do EU; SR – 15 let od vstupu do NATO, 

15 let od vstupu do EU

soutěžilo: 215 čtenářů; 72 správně; 143 špatně

výherci: Z.  Moravec, Rakovník; L.  Malásková, 

Tišnov; J. Košík, Zlín 

Hotel guide 2019
otázka 1: a) 8

otázka 2: b) Levoča

soutěžilo: 384 čtenářů; 361 správně; 23 špatně

výherci: P.  Bureš, Praha 4; M.  Lišková, Fren-

štát pod Radhoštěm; V.  Šimánek, Domažlice; 

M. Mráz, Železná Ruda; J. Rozkovcová, Liberec

Edice ČT
otázka: Kterému večerníčkovému skřítkovi 

propůjčila Jiřina Bohdalová svůj hlas?

odpověď: b) Racochejl

soutěžilo: 482 čtenářů; 473 správně; 9 špatně

výherci: M.  Schwarz, Praha 10; Z.  Angelov-

-Janev, Úvaly; A. Dvořák, Praha

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografi i?

odpověď: c) Hrad Pernštejn, 1557

soutěžilo: 451 čtenářů; 424 správně; 27 špatně

výherci: L.  Součková, Chotěboř; I.  Zieglová, 

Odry; J. Bizoň, Kostice 

Křížovka
…nachází hrad Valdštejn…

soutěžilo: 435 čtenářů; 430 správně; 5 špatně

výherci: R.  Treml, Praha 4; M.  Chudobová, 

 Praha; E. Hrochová, Praha

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
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ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník X., červen 2016

Nezávi te jeden 
druhému, ale 
m jte rad ji lásku 
mezi sebou, nebo  
závist plodí záš . 

-Karel IV.-

Co třeba 
na výstavu… 

KAM na 
rodinný 
výlet?

Rodinné 
výlety 
podzimní, 
zimní 
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ZDARMATuristický magazín ročník VI., říjen 2016

Speciál
RODINA
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PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ
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64. ročník

soutěž o vstupenky do Divadla Rokoko, slevové kupony

Když všechny cesty
vedly do Prahy
www.karlovapraha.cz
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Partneři projektu: Mediální partneři:

Záštitu nad Nocí kostelů 2019 převzali:
Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK; Daniel Ženatý, předseda ERC; 

Radek Vondráček, předseda PS Parlamentu ČR; Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu ČR; Antonín Staněk, ministr kultury ČR; 

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje; MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy 

a další starostové pražských městských částí, měst i obcí

Pojízdný kostel v Praze
vyjíždí ze stanice Brusnice v 18:00


