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Rodinný výlet?
Co třeba za zvířátky?

ZDARMA
Kdo kamarádí
se zvířaty, ten
kamarádí s Bohem.
Přes zvířata si s ním
zadarmo popovídáš.
-Bohumil Hrabal-

Milí čtenáři,

U nás se nikdo slavný nenarodil,
u nás slavný jen umírali.

06*2019

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

67. ročník

S námi máte přehled!
Mahlerovy sady

PRAHA 3

NOVÁ KOMFORTNÍ LETNÍ SCÉNA

kresba © Jiří Novák & Jaroslav Skoupý

objevila se další šílená teorie na
záchranu planety, tentokrát že Zemi
zachráníme, když nebudeme mít děti.
Jako by nestačilo, že naše děti už dnes,
navzdory tikotu biologických hodin, ne
a ne mít děti. Přitom ne společnost, ne
rodiče po nich něco chtějí. To jen jejich
výmluva jim brání dodat si odvahy a přijmout odpovědnost rodiče. Pokrok tím
stejně nezastaví, a pokud navíc uváží,
že už dnes asi 190 tisíc důchodců musí měsíčně vystačit s méně
než 10 tisíci korunami, měly by pamatovat na to, kdo se asi postará
ve stáří o ně.
Rodičovství má svá úskalí, připouštím, ale jak krásně to zavoní,
když maminka u stolu jablíčko rozkrojí dětem do školy na svačinu.
Nabízí se ale otázka, jak dnes sehnat dobrá jablíčka za přijatelné ceny,
když naše ovocnářství za roky v EU přišlo o svou soběstačnost a do
republiky se valí ovoce z ciziny, hlavně z Polska, někdy i pochybné
kvality. Proto pro mě bude vždy české jablíčko to nejlepší. Pro rodiče by mělo být varováním, že děti narozené po roce 2004 dnes
pociťují důsledky svých chlubivých rodičů. Rodičů, kteří fota svých
ratolestí od ultrazvuku až po měšťanku zveřejňovali na sociálních
sítích. Jako by jim nestačilo fotoalbum „Naše dítě“ nebo jen říci: „Jsme
na své dítě pyšní.“ To se to muselo vykřičet do celého světa všem
a takhle to dopadá. Dobrou zprávou pro rodiče je, že v průzkumu
„nejvíc sexy jazyk světa“ skončila čeština na jedenáctém místě, před
angličtinou britské královny a desítkami dalších jazyků. Rodiče tak
mají jedinečnou možnost naučit ji své děti.
Protože právě čtete červnové vydání KAM po Česku, zaměřené na rodinu, rodinné výlety a radovánky, máme pro vás řadu
zajímavých tipů, jak prožít s dětmi nejvíc nejlepší chvíle. Vydání je
doslova napěchováno soutěžemi o zajímavé ceny pro děti, kde když
malí nevědí, velcí poradí. Tak prosím pěkně, dejte dětem trochu ze
svého času a pomozte jim nejenom s luštěním hádanek, ale hlavně
vezměte je na výlet, ať už je to KAMkoli. To vám ze srdce upřímně
přeje rodič, zatím bez vnoučat.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

Křest Bořivoje I., Velislavova bible

Bořivojův křest?
(1 125 let)

foto © Wikimedia Commons

Složitá odpověď. Kníže Bořivoj I. je
uváděn jako „syn“ bájného Hostivíta,
tedy potomek mytické Libuše
a Přemysla Oráče. Pravda je, že byl
manželem Ludmily, později svaté,
a dědem sv. Václava. Podle Veleslavína
byl pokřtěn na Velehradě 23. 6. 894.
Bořivoj I. (mezi 852 a 855 – † 888) byl první opravdu historicky doložený český panovník
z rodu Přemyslovců. Založil první křesťanské svatostánky a přenesl knížecí sídlo z Levého Hradce na
Pražský hrad. Pravda také je, že hledání data jeho
křtu patrně odhalilo jeho skutečného otce, knížete Rostislava, který dal svého syna Bořivoje pokřtít
krátce po narození, tedy nejspíš před rokem 853.
Antonín Fridrich

Druhý arcibiskup
pražský (1 025 let)

foto © Wikimedia Commons

Vojtěch, syn Slavníka na hradě
Libici (kolem roku 956 – 23. 4. 997)
a Střezislavy, byl bratrem Soběslava,
Spytimíra, Pobraslava, Pořeja a Čáslava.
Při biřmování roku 962 na Libici
magdeburským arcibiskupem dostal
jméno Adalbert.
Vzdělání v raném
věku mu dali kněží na
Libici a poté v Magdeburku. Po návratu
roku 981 získal první
stupeň vyššího svěcení
a stal se pomocníkem
prvního biskupa pražSv. Vojtěch (Adalbert), votivní
ského Dětmara. K volobraz Jana Očka z Vlašimi
bě Vojtěcha, druhého
pražského biskupa, došlo 19. 2. 982 za přítomnosti
Boleslava II. na Levém Hradci. Vojtěchovo uvedení
do úřadu proběhlo téhož roku ve Veroně císařem
Otou II. Biskupské svěcení mu následně udělil arcibiskup mohučský Willigis. Roku 994 opustil svůj
úřad podruhé, a kvůli vyvraždění Slavníkovců o rok
později šlo o odchod definitivní.
-lgs-

2 | www.kampocesku.cz

vždy nabijí novou energií. Také
Kuchařka, blogerka a cesjsou zde velmi vřelí obyvatetovatelka Kamila Rundusolé. Samozřejmě mám na jižní
vá alias KAMU se narodila
Moravě zmapovaná i další
6. února 1990 v Praze. Po abkrásná místa, jakým je třeba
solvování střední hotelové
Lednicko-valtický areál. Tyto
školy se rozhodla prohloubit
výlety už jsou ale spojovány
své kulinářské schopnosti na
rovněž s gastronomií, protože
Novém Zélandě. Následně se
se tady nachází takové malé
zdokonalovala ve vaření také
hospůdky, kde dělají výborné
v Peru, Číně, Vietnamu, Thajjídlo. Nikdy například neodosku, Austrálii či v Anglii, kde
lám kyselici a dalším pokrmům
v Londýně vařila v restauraci
ze zelí. A přestože nejsem moc
patřící Jamiemu Oliverovi.
na uzeniny, tak si zde ráda poSvé kuchařské a cestovatelKamila Rundusová alias KAMU
chutnám i na klobásách.
ské zkušenosti Kamila zúročila nejen ve svých dvou exotických kuchařkách,
Děkuji Vám za zajímavý tip na výlet a dovolte
ale také v dokumentárních seriálech pro Českou
mi, abych Vám popřála mnoho úspěchů v profestelevizi.
ním i osobním životě.
KAM byste pozvala naše čtenáře na výlet
Tereza Blažková
po České republice?
Miluju jižní Moravu, a proto bych čtenáře vašeho časopisu pozvala právě do tohoto kraje. Pokud si
totiž chci odpočinout nebo načerpat novou inspiraci,
tak jednoznačně volím Pálavu, protože se tam pro
mě pokaždé zastaví čas. Navíc mě koštování vína
v tamních sklípcích a procházky krásnou krajinou
Státní zámek Lednice

Dopisy čtenářů
Opět jsem donesl z IC „KAM po Česku“ a ve volné
chvilce spolu s naší vnučkou společně za pomocíi
internetu, různých jiných pomůcek a knih, brožur
se pokusili správně odpovědět na vaše otázky.
S pozdravem Vladimír Menšík, Vsetín
Děkuji Vám za skvělou zprávu, že také u Vás
se s vnoučaty soutěží, ale také za mapu „Beskydy na
kole“, kterou jste do dopisu přiložil.
Byl jsem na návštěvě v Hořicích. Právě tam probíhala bitva. Pak se mohl někdo pokusit, co všechno

Kočičí promenáda, dost možná v plavkách,
na šumavské Chalupské slati.

snese voják v brnění. Bylo to zajímavé, co všechno
toto brnění sneslo a také člověk v něm. Nechtěl
bych být oblečen v tomto brnění. Jinak se mně výlet a památky líbily.
Vrána Stanislav
Cesta kamene – projekt, který město Hořice v KAM po
Česku prezentuje, je opravdu zajímavý projekt, plný
doprovodných akcí, které ještě budou stát za to. Děkuji Vám za dopis a přeji vše dobré…
Vážení, děkujeme v první řadě za krásný a velmi
zajímavý časopis! Mám dotaz, jak se jmenuje památka na titulní straně dubnového čísla?
Děkuji. František Bambas, Strakonice
Dobrý den, děkuji za Váš dopis a na titulní straně je
poutní místo Homol, u obce Borovnice, na půl cesty
mezi Kostelcem nad Orlicí a Chocní.
www.homolskeschody.cz
Pane šéfredaktore, děkuji Vám za rychlou odpověď. Přečetl jsem si i povídání a pověsti o místě. Já
mám přátele v domově pro seniory a Ti už příliš necestují, tak jim nosím Váš časopis, ze kterého mají
radost – alespoň cestují prstem po mapě.
Pokračujte dále, rozdáváte kromě informací i radost.
Díky. František Bambas
Není opravdu zač, rádo se stalo a pozdravujte ode
mne své přátele…
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © Wikimedia Commons, archiv Kamily Rundusové

KAM na výlet s KAMILOU RUNDUSOVOU

KAM to vidí

Jan Žižka opět vítězem (595 let)

Anežka špitálnice

Kdyby nešlo o lidské životy, dalo by se sportovní terminologií říct, že Žižka šel od
vítězství k vítězství. Nejinak tomu bylo i v bitvě u Malešova u Kutné Hory v červnu
1424.

(785 let)

Husitský hejtman byl v letech 1423–1424 na
vrcholu svých vojevůdcovských schopností a nebylo síly, která by ho zastavila. Křižoval po území
Čech a ničil svoje nepřátele. Ti se na podzim 1423
proti němu pokusili v Praze spojit na takzvaném
svatohavelském sněmu. Po Novém roce 1424 ale
Žižka vítězí dál – u Skalice, v březnu se pohybuje
na Jičínsku a Bydžovsku a v květnu na Plzeňsku
a Žatecku. Pak se prameny odmlčují a popisují Žižku coby pronásledovaného podél Labe u Kostelce
s úmyslem dostat se do Čáslavi. Pochopil, že se mu
to nepodaří, a využil místního terénu u Malešova

Tvrz Malešov

Cesta k Bílé hoře (400 let)

Tak jednoduché to
ale nebylo. Jako malou
ji chtěli provdat za slezského knížete. Proto
byla dána do kláštera
Třebnice a péče Hedviky, později svaté. Když
kníže zemřel, Anežka
se vrátila do kláštera
Svatá Anežka Česká
v Doksanech. Tři ženské vzory ovlivnily její
život: Hedvika Slezská (zal. kl. v Třebnici), maminka
Konstancie (zal. kl. Tišnov) a Alžběta Durynská (zal.
špitálnictví, charitativní péče). Po založení kláštera
zřídila špitální bratrstvo a veškerý majetek převedla na řád. Aby mohl řád s majetkem nakládat, udělil
mu papež řeholi sv. Augustina, protože františkánská řehole vylučuje vlastnění majetku. To by měla
mít církev na paměti i dnes.
Alois Rula

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Bitva u Malešova od Věnceslava Černého

u Kutné Hory k jednomu ze svých pověstných
manévrů. Přehradil vozovou hradbou údolí, podnikl zdařilý jezdecký protiútok a využil nastalého
zmatku a paniky v soupeřových řadách. Ačkoliv
přesné místo samotné bitvy není známo, prameny
uvádějí, že se jednalo o nejkrvavější řež husitských
válek, při které zahynulo celkem 1 400 bojovníků
na obou stranách. Druhý den poté vstoupil Žižka
do Kutné Hory, vypálil několik domů a nechal popravit desítky obyvatel. Podobně se mu poddala
Kouřim, Český Brod a Nymburk.
-babok-

Řádový život 13. století přeje žebravým
řádům. Tak vzniká 11. 6. 1234 i klášter
Na Františku, evropská událost roku.
Přemyslovská princezna Anežka a sedm
urozených dívek tu přijímají řeholní
život.

Vyšebrodský klášter dnes

Čeští stavové byli po
defenestraci v Praze na pomyslném koni a dařilo se jim
proti Habsburkům i vojensky.
Jenže ti nelenili a sháněli peníze, aby učinili jejich snahám
přítrž. Na jaře 1619 vyvstala
zajímavá situace. Na jedné
straně stavovské vojsko pod
vedením Jindřicha Matyáše
Thurna obléhalo Vídeň a na
druhé se zadními vrátky do
jižních Čech cpala z různých
směrů habsburská vojska. Budějovice, ovládané zkušeným
císařským velitelem hrabětem Buquoyem, obléhal nepříliš schopný stavovský velitel generál Hohenlohe. Na pomoc mu byl z Plzně
povolán nejlepší stavovský generál hrabě Arnošt
z Mansfeldu. Vyrazil nerad, věděl o síle soupeře,
a nakonec byl vlákán u Záblatí do léčky. Buquoy
ho už očekával. V nastalém zmatku, který způsobil
dým, oheň a letní vedro, útočili někteří stavovští

Vyšebrodský klášter
(760 let)
Sídlo cisterciáckého opatství Naší
Paní ve Vyšším Brodě je jediný
„žijící“ mužský cisterciácký klášter
u nás. Je centrem českého tradičního
katolicismu a spolupracuje s Kněžským
bratrstvem sv. Petra a Institutem Krista
Krále.

Rekonstrukce bitvy z roku 1619, Abraham Hogenberg 1630

i do vlastních řad. Padlo jich asi 1 500 a přeživší
houfně přeběhli na stranu protivníka. Večer bylo
dokonáno a od tohoto momentu ztratili čeští stavové iniciativu. Málokdo si uměl tehdy již představit neodvratnost osudové cesty mířící k Bílé hoře.
-liban-

Po předchozích jednáních s cisterciáckou generální kapitulou v Citeaux založil klášter roku
1259 pan Vok I. z Rožmberka a vše stvrdil pražský
biskup 1. 6. téhož roku. V tento den byl vysvěcen
klášterní kostel a je také považován za datum založení kláštera. Zakladatel klášteru daroval okolní
pozemky s osadou Vyšší Brod. Mniši z mateřského
kláštera Wilheringu dorazili patrně později, někdy
v průběhu roku. Pohřbena je tu většina slavných
Rožmberků.
Josef Grof

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Bod obratu s tragickými následky bývá někdy nenápadnou událostí. Tak lze zpětně
nahlížet na relativně bezvýznamnou bitvu českých stavů s císařskými vojsky
10. 6. 1619 u Záblatí.
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Historia magistra vitae Úmyslný požár Prahy 1689 (330 let)

1. 6. 1584 (435 let)
Papežský nuncius Giovanni
Francesco Bonhomini předložil
císaři Rudolfu II. memorandum,
které obsahovalo program
obnovy katolictví v českých
zemích: 1. požadavek tří far
v Praze, 2. reforma pražské
univerzity, 3. rázný postup proti
jednotě bratrské a 4. podpora
jezuitům.
1. 6. 1639 (380 let)
Do severovýchodních Čech
vpadlo švédské vojsko.
Švédové se také pokusili proniknout na Moravu, moravská
zemská hotovost a studentská legie z Olomouce je však
zastavily. Švédská vojska
plenila i západní a jižní Čechy
(Plzeňsko, Slánsko, Rakovnicko,
Berounsko, Táborsko
a Prácheňsko).
4. 6. 1739 (280 let)
Český malíř, historik a teoretik
umění Jan Jakub Quirin Jahn
se narodil 4. 6. 1739 v Praze
(† 18. 7. 1802). Je ceněn jako
teoretik umění. Byl mistrem staroměstského malířského cechu
a řádným členem vídeňské malířské Akademie. Spoluzakládal
Společnost vlasteneckých
přátel umění.
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Ezéchiel du Mas, Comte de Mélac

Vavřinec Procházka (1660 –
9. 9. 1689), sirotek, otec tří dětí a pasák
prasat, se nechal naverbovat a s Kaiserštejnským pěším plukem odešel

na rýnskou hranici, kde padl do zajetí.
Když dostal nabídku stát se záškodníkem, neodolal. Počátkem června 1689
dorazil s dalšími do Prahy. V osudný
den 21. 6. 1689 čekal v hospodě U Černého orla na pokyn k útoku. Naštěstí
pro Nové Město hnal vítr plameny
směrem k Vltavě. Přesto shořelo 766
domů (318 židovských), šest kostelů
a klášterů, asi deset synagog a další
budovy. Uhořelo 150–174 Židů (patrně v jedné ze synagog) a několik
desítek křesťanů. Procházka byl zajat
hlídkujícími sedláky v Krči u Protivína.
Poté co byl tvrdě vyslýchán, přiznal,
že je „Ohnivý Vavřinec“. V Praze byl na
popravčí káře dovezen na místo, kde

„Francouzský“ požár Prahy

stával dům U Černého orla, který zapálil. Kat mu tu odtrhal prsty levé ruky
a poté ho odvezl na popraviště, kde
čekalo dalších 18 žhářů. Rozsudek jim
určil dvojí smrt – byli napůl uškrceni
a následné upáleni na hranici. Stalo
se tak v pátek 9. září 1689. Praha opět
povstala z popela. Byla už jiná, ne gotická, ale moderně barokní.
-lgs-

foto © Wikimedia Commons

1. 6. 1439 (580 let)
V polovině roku 1439 vypukla
v Čechách morová epidemie,
která si vyžádala na 50 tisíc
lidských životů. První epidemie
moru zasáhla naše území v roce
1349, poslední byla v letech
1713 až 1715. Nespočet českých náměstí i návsí obohatila
díky epidemiím díla barokního
sochařství.

Příčinou byla válka a spory Ludvíka XIV. s českým a uherským králem, císařem římským
Leopoldem I. o falcké dědictví. Ludvíkův oblíbenec gen. Ezéchiel du Mas, Comte de Mélac navrhl
napadnout tajně nepřátelská města daleko za frontou. K tomuto účelu verboval a cvičil německé
a české zajatce. Na podzim 1688 jsou vypalována německá města Heidelberg, Mannheim, Baden
a další.

Primátor pražský (135 let)
Český politik a poslední předválečný primátor Prahy Petr Zenkl se narodil 13. 6. 1884 v Táboře do
početné rodiny krejčovského živnostníka. Jeho otec byl nadšeným vlastencem a k tomu vedl i své
děti.
gestapo. Věznění v koncentračních
táborech Dachau a Buchenwald přežil
a po návratu byl opět zvolen pražským
primátorem a předsedou národních
socialistů. Stal se místopředsedou
poválečné vlády, ale i přes blízké kontakty s Gottwaldem začal tušit, že demokracie není cestou, kterou se bude
jeho vláda ubírat. Po komunistickém
puči v roce 1948 se dostal pod dohled
Státní bezpečnosti a po několika měsících díky pomoci amerického velvyslanectví emigroval i s manželkou Pavlou.
Stal se klíčovým představitelem československého exilu a představitelem
Rady svobodného Československa.
Zemřel 2. 11. 1975 v Severní Karolíně
v USA.
-aba-

Nadaný chlapec se po absolutoriu
reálného gymnázia v Táboře dostal na
studia filozofie a filologie Univerzity
Karlovy a v roce 1907 se stal jedním
z nejmladších doktorů filozofie. Nejprve se živil jako učitel češtiny a napsal
i několik učebnic. Vstoupil do národně
socialistické strany, byl zvolen zastupitelem a později i starostou Karlína.
Po vzniku Velké Prahy (1922) zasedal
i v Zastupitelstvu hlavního města
Prahy. Orientoval se na sociální a komunální politiku, navrhl vybudování
Ústředních ústavů sociální péče v Krči.
V roce 1937 byl po úspěšném působení na radnici zvolen primátorem Prahy,
kterým však dlouho nezůstal. Krátce
poté, co Němci v březnu 1939 obsadili
zbytek republiky, si pro Zenkla přišlo

1724

1804

1834

(295 let)
Jan Křtitel
Antonín Boháč
* 14. 6. 1724
† 16. 10. 1768
český lékař
a přírodovědec

(215 let)
František Sušil
* 14. 6. 1804
† 31. 5. 1868
moravský kněz,
sesbríral na 2 400
lidových písní

(185 let)
Tereza Stolzová
* 2. 6. 1834
† 22. 8. 1902
česká operní
pěvkyně,
přítelkyně
G. Verdiho

foto © Wikimedia Commons

1. 6. 1394 (625 let)
Na pomoc králi Václavovi IV.
přitáhl do Čech nejmladší
králův bratr, pětadvacetiletý Jan Zhořelecký, markrabě Braniborský a vévoda
Zhořelecký. Zmocnil se Kutné
Hory a také Prahy. Jan svého
nevlastního bratra výrazně
podporoval v boji proti moravskému markraběti Joštu
Lucemburskému.

foto © Wikimedia Commons
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První ze Tří králů (125 let)

Historia magistra vitae

V únoru 1941 se jim málem podařil atentát na Himmlera na berlínském nádraží. Balabán, Mašín,
Morávek. V tomto pořadí nakonec padli legendární Tři králové do rukou gestapa.

8. 6. 1849 (170 let)
Podle lombardsko-benátského
vzoru bylo v rakouské monarchii zavedeno C. a k. četnictvo
s funkcí státní bezpečnosti,
dohlížející funkcí nad obecní
policií a také funkcí asistenční
a podpůrnou. Roku 1850 bylo
vytvořeno 16 četnických pluků,
č. 2 pro Čechy a č. 3 pro Moravu
a Slezsko.

Josef Balabán, rodák z Obor
u Dobříše (5. června 1894; pamětní
deska v Praze 6 uvádí datum 4. června), se vyučil strojním zámečníkem.
Roku 1914 byl odveden do války, brzy
poté byl zajat na ruské frontě. Prošel
boji československých legií proti bolševikům i anabází návratu do vlasti.
Zůstal v armádě u dělostřelců a kariérně postupoval výš. Ve 30. letech
už byl vyšším důstojníkem, velitelem
oddílu, pak pracoval na ministerstvu
národní obrany. Po Mnichovu 1938,
v předtuše okupace, tak byl podplukovník Balabán v nejbližším kontaktu s přípravami na vytvoření ilegální
armády. V roce 1939 už byl začleněn
do špiček struktury odbojové organizace Obrana národa. S Josefem
Mašínem st. a Václavem Morávkem

vytvořili zpravodajsko-sabotážní skupinu proti okupantům, provozovali
ilegální vysílačku Sparta II. Pracovali
v přísné konspiraci, měsíce unikali
pronásledovatelům a nacistům se
vysmívali. V lednu 1941 dokonce
organizovali dva bombové útoky na
ústřední policejní a armádní budovy v Berlíně. Gestapo však mělo své
konfidenty i v odboji. Balabána zatkli
v Praze 22. dubna. Byl mučen, ale své
druhy nevyzradil. Zemřel jako hrdina na popravišti na počátku prvního
stanného práva 3. října 1941 v Praze-Ruzyni. In memoriam byl roku 1946
povýšen do hodnosti plukovníka,
v roce 1947 do hodnosti brigádního
generála a v roce 2005 do hodnosti
generálmajora.
-ak-

Jeden uznávanější než druhý (120 let)

foto © Wikimedia Commons

Hudební skladatel a pedagog Pavel Haas (21. 6. 1899 – 17. 10. 1944) pocházel z brněnské
židovské rodiny. Otec Lipmann (Zikmund) Haas byl obchodníkem s obuví a maminka Elka (Olga)
Haasová, roz. Epsteinová, byla dcerou úředníka z Oděsy. Měl mladšího bratra Huga, skvělého
filmového herce a režiséra.
Oba bratři navštěvovali německé i české školy, Hugo tíhl k divadlu,
Pavel k hudbě. Proto Pavel zahájil
studia na brněnském reálném
gymnáziu. Další jeho studia přerušila první světová válka, takže
do třetího ročníku brněnské konzervatoře nastoupil až na podzim
roku 1919. Příští rok přešel na mistrovskou školu vedenou L. Janáčkem, kde v roce 1922 absolvoval.
Otci vypomáhal v obchodě, dělal
korepetitora, dával kondice a přispíval do Národních listů a novin.
Pavlův vývoj hudebníka prošel
řadou etap – jeho vrcholnou tvorbou je opera Šarlatán. V roce 1932
se seznámil s vdanou MUDr. Soňou

Pavel Haas

Pamětní deska bratří
Haasových, Brno,
Biskupská ulice

Jakobsonovou. Následoval Sonin rozvod
a poté svatba s Pavlem 17. 10. 1935. O dva
roky později se jim narodila dcera Olga
(zpěvačka, herečka brněnského Státního
divadla). Pavlova hudba zazněla naposledy

v rozhlase 28. 1. 1939. Vědom si nebezpečí, chtěl odejít z republiky, ale teheránská konzervatoř jej odmítla, stejně
jako jeho žádosti o vstupní víza odmítli
v SSSR, USA a Velké Británii. Hugo emigroval s manželkou Bibi do USA a syna
Ivana svěřil příbuzným. Neexistující doklady o židovském původu Soni vedly
manžele k rozvodu, aby se zachránila
Soňa, dcera Olga a synovec Ivan. Pavel
si přišil žlutou hvězdu a transportem G
byl pod č. 731 deportován 2. 12. 1941
z Brna do ghetta Terezín. V roce 1942
tu zemřel Pavlův otec. Pavel byl pak
transportem Er pod č. 1231 poslán
16. 10. 1944 do Osvětimi, kde byl o den
později zavražděn v plynové komoře.
Luděk Sládek

1864

1899

1904

(155 let)
Rudolf Kristián
Wrbna-Kounic
* 4. 6. 1864
† 24. 12. 1927
český šlechtic,
komoří
a tajný rada
u vídeňského
dvora

(120 let)
František
Tomášek
* 30. 6. 1899
† 4. 8. 1992
34. arcibiskup
pražský
a 22. primas
český

(115 let)
František
Plánička
* 2. 6. 1904
† 20. 7. 1996
český fotbalový
brankář
a reprezentant
Československa

13. 6. 1909 (110 let)
Spisovatel, překladatel a scenárista Vladimír Neff se narodil
13. 6. 1909 v Praze († 2. 7. 1983).
Začínal psaním detektivních parodií. Jeho vrcholnými díly byly
historické romány, např. Sňatky
z rozumu. Překládal z francouzštiny, němčiny a ruštiny. Byl otcem spisovatele Ondřeje Neffa.
13. 6. 1919 (100 let)
Z Českého olympijského výboru, který byl založen 18. 5. 1899,
byl ustaven Československý
olympijský výbor, jehož činnost byla zastavena mezi léty
1943–1945. 21. 12. 1992 byl
transformován a obnoven původní název Český olympijský
výbor. Jeho první předsedkyní
byla Věra Čáslavská.
14. 6. 1894 (125 let)
Český letecký konstruktér Pavel
Beneš se narodil 14. 6. 1894
v Praze († 31. 5. 1956).
S Miroslavem Hajnem založili
firmu Avia. První letadlo neslo
označení Avia BH-1. Později
působil jako hlavní konstruktér
v ČKD-Praga. Byl spoluzakladatelem Českého aviatického
klubu.
15. 6. 1754 (265 let)
Kněz Prokop Diviš postavil na
farní zahradě v Příměticích
u Znojma svůj první volně
stojící bleskosvod, tzv. meteorologický stroj, dnes běžně
nazývaný hromosvod. První
hromosvod na území Českého
království, jenž byl umístěn na
stavbě, byl instalován na zámku
v Měšicích u Prahy v roce 1775.
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Historia magistra vitae Umělec mnoha rolí (115 let)

21. 6. 1689 (330 let)
Prahu zachvátil požár, při
kterém shořelo 766 obytných
domů, 6 kostelů a klášterů, novoměstské mlýny, pila a vodárna. Zemřelo asi 150 lidí. Traduje
se, že ho založili francouzští
agenti. Ač se tato teorie zřejmě
nezakládá na skutečnosti, bývá
označován jako „francouzský“
požár Prahy
21. 6. 1939 (80 let)
Říšský protektor Konstantin
von Neurath vydal nařízení
o židovském majetku. Tímto
aktem započala nová etapa systematické a totální expropriace
(vyvlastnění) protektorátního židovského obyvatelstva.
Arizaci podléhaly i podniky
akciových společností s 25%
židovskou účastí.
24. 6. 1434 (585 let)
Na začátek léta svolal zemský
správce Aleš z Riesenburka
do Prahy valný sněm českých
a moravských stavů, tzv. svatojánský sněm, na němž bylo
dohodnuto nabídnout císaři
Zikmundovi českou korunu.
Byla zřízena instituce krajských
hejtmanů a v zemi bylo vyhlášeno roční příměří.
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Narodil se v hudebnické rodině
v Plzni. Svá studia na smíchovském
gymnáziu (1914) nedokončil a začal
se věnovat hudbě. Studoval na Státní
konzervatoři v Praze, kterou v roce 1927
absolvoval. Byl členem sdružení Devětsil a stál u zrodu Osvobozeného divadla
či Divadla Dada, kde se spolupodílel na
představeních jako skladatel, hudebník, herec, režisér i autor. V roce 1927
založil soubor E. F. Burianův voiceband
a vystřídal několik úspěšných angažmá. Roku 1933 založil známé divadlo
D 34 (číslice označovala vždy rok), kde
jako jediný umělecký vedoucí i režisér
působil až do svého zatčení gestapem.
„Déčko“ bylo uzavřeno nacisty 12. března 1941 a Burian zatčen a uvězněn na
Pankráci. Posléze byl převezen do Malé

pevnosti v Terezíně a v první polovině
června 1941 byl transportován do tábora v Dachau. Na konci války pracoval ve zbrojní továrně Neuengamme
u Hamburku. Když nacisté likvidovali

koncentrační a pracovní tábory, byli
vězni naloděni na luxusní zaoceánskou
loď Cap Arcona, jež však byla 3. 5. 1945
v Lübecké zátoce potopena britským
letectvem. O život přišlo asi 4 500 lidí,
ale Burian patřil k těm šťastnějším. Po
návratu domů se zapojil do přestavby českého divadelnictví a od roku
1946 vedl divadlo „D“ (později Divadlo
E. F. Buriana, dnes Divadlo Archa). Po
únoru 1948 se stal komunistickým poslancem a v roce 1954 mu byl udělen
titul národní umělec. Zemřel za nevyjasněných okolností na otravu jater.
Svou předválečnou tvorbou pozitivně
ovlivnil moderní české divadlo, které
z ní čerpá dodnes.
(více na: www.kampocesku.cz)
Lucie Sládková

foto © Wikimedia Commons

20. 6. 1609 (410 let)
Dle Veleslavínovy kroniky povolil císař Rudolf II. stavům přijímat pod obojí. Nelegálním se
stalo v Čechách roku 1627 a na
Moravě 1628. Laické přijímání
pod obojí se stalo znovu legálním až roku 1781 vydáním tolerančního patentu, od té doby již
nebylo nikdy zakázáno.

Připomeňme si narození mimořádně nadaného českého dramatika, teoretika umění, žurnalisty,
básníka, zpěváka, herce, hudebníka, skladatele a režiséra Emila Františka Buriana (11. 6. 1904,
Plzeň – 9. 8. 1959, Praha). V době nacistické okupace byl vězněn v Malé pevnosti Terezín.

Příliš slušný člověk (110 let)
Dovedl okouzlit ženy pohledem a děti svým hlasem, kterým vyprávěl pohádky. Výborný herec
a slušný člověk, který mohl radost a pohodu rozdávat ještě mnohem déle.
Narodil se jako nejmladší
ze třinácti dětí 17. června 1909
v Králově Poli. V Brně vystudoval
Státní český ústav učitelský a po
nějakou dobu opravdu učil, ale již
během studií ochotničil. V letech
1929–1932 studoval herectví na
brněnské konzervatoři a hned po
studiu přijal své první angažmá
v Zemském divadle v Brně. Již zde
všechny okouzloval nehranou
bezprostředností a přirozeností
hereckého projevu. Rok 1940
mu přinesl angažmá v pražském
Národním divadle. V Praze si nevšedního herce okamžitě všiml
také film, a tak mohl Höger již ve
svém debutu Za tichých nocí (1941) vytvořit zcela nový typ filmového milovníka. Nejhlubší jádro Högerovy herecké

a lidskost se projevily také v tvorbě pro děti v jeho sugestivním
přednesu pohádek. Jen málokdo
tušil, že za druhé světové války
herec přispěl svým hrdinstvím
k boji proti nacismu, když pomáhal odboji a židovským rodinám.
Karel Höger odešel uprostřed
rozdělané práce na roli primáře
Sovy v televizním seriálu Nemocnice na kraji města. Zřejmě
jeho konec uspíšily dlouhodobé
neshody s tehdejším ředitelem
Zlaté kapličky. Po vyhazovu Vlasty Fabiánové z ND dal sám Höger
na protest výpověď. Druhý den
Vlasta Matulová a Karel Höger ve filmu Turbina (1941)
dostal infarkt a 4. května 1977
tvorby bylo v jeho laskavém vztahu k lizemřel. Je pohřben na vyšehradském
dem. Měl schopnost psychologického,
Slavíně.
oduševnělého uchopení postavy. Něha
Marcela Kohoutová

1924

1924

1929

(95 let)
Josef Bláha
* 8. 6. 1924
† 6. 12. 1994
český herec, člen
souboru Divadla
na Vinohradech

(95 let)
Luděk Kopřiva
* 19. 6. 1924
† 5. 10. 2004
český herec
s nezaměnitelným
hlasem a vzhledem

(90 let)
Pavel Háša
* 1. 6. 1929
† 5. 8. 2009
český divadelní
a filmový
scenárista, režisér

foto © Wikimedia Commons, autor Anonymous

18. 6. 1959 (60 let)
Česká zpěvačka, folková skladatelka a textařka
Zuzana Navarová se narodila
18. 6. 1959 v Hradci Králové
(† 7. 12. 2004). Vystudovala
španělštinu a češtinu. Od roku
1980 zpívala se skupinou Nerez.
Její první sólové album vzniklo
v roce 1992. Objevila zpěvačku
Radůzu.

Uznávaný interpret české hudby (105 let)

Historia magistra vitae

Český dirigent, skladatel a houslista Rafael Jeroným Kubelík proslul jako interpret děl českých
a dalších slovanských skladatelů, například Smetany, Stravinského, Dvořáka a Janáčka. Jak už
tomu bývá, je po něm pojmenováno i několik ulic, příkladem je Kubelíkova ulice v Praze, kde má
sídlo naše redakce Kam po Česku.

26. 6. 1424 (595 let)
Dle Veleslavínovy kroniky proběhlo velké zatmění Slunce,
při němž mráz zničil obilí a víno
na vinicích. Navíc v Čechách
a zvlášť v Praze řádil mor. Dle
nespolehlivé kronikářské zprávy o moru v Podolsku mohl být
tento mor teoreticky příčinou
smrti vojevůdce Jana Žižky
z Trocnova.

Narodil se 29. června 1914 v Býchorech a talent zdědil po otci, houslovém virtuosovi Janu Kubelíkovi, který
mu poskytl základy hudebního vzdělání. Rafael absolvoval Pražskou konzervatoř a jeho kariéra strmě stoupala.
Již v roce 1934 řídil poprvé Českou
filharmonii a vydal se na koncertní
turné po Itálii a Anglii. Ve 28 letech byl
jmenován jejím uměleckým ředitelem.
V roce 1946 s orchestrem zahajoval
i uzavíral 1. ročník festivalu Pražské
jaro. Roku 1948 emigroval a žil střídavě v USA a Švýcarsku. Stále byl kulturně i politicky angažován ve prospěch
české společnosti i jednotlivců pronásledovaných komunistickým režimem.
Postupně se vypracoval na jednu

z největších dirigentských
osobností své doby. Stál například jako ředitel a dirigent
v čele Chicagského symfonického orchestru. V roce 1955
byl jmenován hudebním
ředitelem Královské opery
v Londýně. Po roce 1989 zahájil po 42 letech v exilu roku
1990 festival Pražské jaro
Smetanovou
symfonickou
básní Má vlast, čímž definitivně uzavřel svou dirigentskou
dráhu. Zemřel 11. 8. 1996 ve
Švýcarsku, ale pohřben byl na
vyšehradském Slavíně vedle
svého otce.
-alb-

Rafael Kubelík, Amsterdam 1950

„Příčina první světové války“ (105 let)

foto © Wikimedia Commons

Je tomu již 105 let, co byl spáchán atentát na Františka Ferdinanda d‘Este, arcivévodu
a následníka rakousko-uherského trůnu. Atentát, ke kterému došlo v Sarajevu, byl vítanou
záminkou k vyhlášení války Srbsku Rakouskem-Uherskem.
V pozadí atentátu byla
Berlínská smlouva, podle
níž získalo Rakousko-Uhersko mandát obsadit a spravovat Bosnu a Hercegovinu.
Když
Rakousko-Uhersko
anektovalo Bosnu a Hercegovinu, obyvatelé se s připojením své země k Rakousku-Uhersku nechtěli smířit
a jejich odboj byl podporován Srbskem. Manévry
mocnářství provokativně
konané při srbských hranicích a okázalá návštěva Františka Ferdinanda
v Sarajevu jen přilily olej do ohně. Během vojenské přehlídky byl následník
trůnu napaden skupinou šesti atentátníků vedených Danilem Ilićem. Po

smrtelně zraněni. O den
později bylo v Bosně a Hercegovině vyhlášeno stanné
právo. Atentát šokoval Evropu a vyvolal zpočátku sympatie s mocnářstvím. Dva
dny po atentátu žádalo Rakousko-Uhersko a Německá
říše po Srbsku vyšetřování,
jehož výsledkem bylo: „Nic
nebylo dosud učiněno a záležitost se netýká Srbské
Zatčení atentátníka Nedeljka Čabrinoviće
vlády.“ Rakousko-uherská
vláda využila situace k předání ultimápředchozím nezdařeném bombovém
ta s cílem vyhlásit Srbsku válku. Stalo
útoku na kolonu vozů padly výstřely
se. Malý srbský konflikt se však rozrostl
Gavrila Principa, člena srbské terorina světovou válku, která vyústila v kostické organizace Černá ruka. Frantinec mocnářství.
šek Ferdinand d‘Este spolu s manželku hraběnkou Žofií Chotkovou byli
Simona Albrechtová

1929

1949

1949

(90 let)
Jarmila
Šuláková
* 27. 6. 1929
† 11. 2. 2017
moravská
zpěvačka
lidových písní

(70 let)
Ota Peřina
* 4. 6. 1949
† 11. 12. 2015
český kytarista,
zpěvák a kapelník

(70 let)
Karel Zich
* 10. 6. 1949
† 13. 7. 2004
český zpěvák,
kytarista, „český
Elvis Presley“

27. 6. 1769 (250 let)
Šlechtic Josef II. ze Schwarzenbergu se narodil 27. 6. 1769
ve Vídni († 5. 11. 1833). Byl
vládnoucím knížetem šlechtického rodu Schwarzenbergů
a zakladatelem tzv. hlubocko-krumlovské větve rodu. Během
jeho vlády byl vystavěn 44 km
dlouhý Schwarzenberský plavební kanál.
27. 6. 1914 (105 let)
Český režisér, scenárista, překladatel a spisovatel K. M. Walló,
vlastním jménem Ladislav, se
narodil 27. 6. 1914 († 1. 4. 1990).
Byl dabingovým odborníkem
a zakladatelem českého dabingu. Je autorem dabingového
překladu populární sovětské
pohádky Mrazík. Je otcem Olgy
Walló.
28. 6. 1919 (100 let)
V zrcadlové síni zámku ve
Versailles byla podepsána hlavní mírová smlouva mezi mocnostmi Dohody a Německem,
tzv. Versailleská smlouva.
Smlouva garantovala hranice
Československa. Německo
odstoupilo ČSR Hlučínsko.
V Československu byla smlouva
ratifikována 10. listopadu 1919.
29. 6. 1869 (150 let)
Český sportovec a sportovní
organizátor Josef RösslerOřovský se narodil 29. 6. 1869
v Praze († 17. 1. 1933). Dodnes
patří k největším postavám
českého sportu, má zásluhy na
zavedení řady sportů v českých
zemích. Při vzniku republiky
organizoval a řídil tzv. skautskou poštu.

Pavel Edvard Vančura (redakce@kampocesku.cz)

foto © Wikimedia Commons, autor: Winterbergen (Anefo)

KAM to vidí
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ČERVEN 2019
název

vyhlášeno vyhlásil

Den otců
(3. neděle v červnu)

1966

Lyndon Johnson

1954

OSN

1. Světový den dětí (Mezinárodní den
dětí se u nás slaví od roku 1950)
Světový den rodičů

2012

OSN

Světový den mléka

1958

FAO

3. Evropský den jízdních kol

1998

Attac

4. Mezinárodní den dětí, které

1982

OSN

5. Světový den životního prostředí

1972

OSN (UNEP)

8. Světový den oceánů

1992

OSA

Světový den boje proti
nádorům mozku

2000

German
Brain Tumor
Association

9. Mezinárodní den archivů

2007

Mezinárodní rada
archivů OSN, ILO

12. Světový den proti dětské práci

2002

OSN, ILO

14. Světový den dárců krve

2003

WHO

15. Světový den proti násilí na seniorech 2006

WHO

Svatomartinská rotunda

Rotunda sv. Martina

Stavba v nadmořské výšce 227 m nad mořem,
s vnitřním průměrem 650 cm a sílou zdiva 95 cm, to
je rotunda sv. Martina na Vyšehradě. Unikátní je ale
také coby nejstarší stavba vyšehradská a nejstarší
dochovaná rotunda pražská.
Toliko fakta, ale věděli jste, že u rotundy tančí kostlivci? Když
okolo ní zaplápolá studený oheň, je čas vzít nohy na ramena. To, co
bude následovat, je životu nebezpečné. Ostatky zetlelých zahrabané
v zemi ožijí s úderem půlnoci, zem se rozestoupí, začnou létat kosti
a hledat jedna druhou. Jakmile se najdou a připojí se i lebka, začne
tanec kostlivců. S prvním slunečním paprskem se však rozpadnou
a zem je pohltí. A kdo nevěří, ať tam běží…
-lgs-

foto © autor

Mezinárodní dny

se staly obětí agrese

Světový den větru

2009

GWEC, EWEA

16. Den afrického dítěte

1991

Organizace
Africké jednoty

17. Mezinárodní den proti

1995

OSN

18. Autistický den hrdosti

2005

Organizace
Africké jednoty

20. Světový den uprchlíků

2001

OSN

21. Evropský den hudby

1982

Jack Lang

Mezinárodní den skateboardingu

2008

Mezinárodní
skateboardová
asociace

Mezinárodní den trpaslíků

2002

Fronta za
osvobození
zahradních
trpaslíků

Mezinárodní den jógy

2014

OSN

23. Mezinárodní den vdov

2011

OSN

1948

Mezinárodní
olympijský výbor

25. Den námořníků

2010

IMO

26. Mezinárodní den proti drogám

1987

OSN

Mezinárodní den podpory
obětem násilí

1987

OSN

2001

OSN

rozšiřování pouští a sucha

Mezinárodní olympijský den

27. Světový den rybářství

30. Den ozbrojených sil České republiky 2002
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Václav Havel

Hledejte
truhli kky
a objevte
poklad!

Co je
e to
loreta?
a?

Přijďte s dětmi do Lorety
a objevte svůj Loretánský poklad
Znáte to: je hezký den, chtěli byste s dětmi někam na procházku,
aby pořád neseděly doma u počítače nebo mobilu. Možná byste
i měli chuť navštívit nějakou výstavu, muzeum nebo zajímavé
historické místo v Praze, ale máte obavu, aby se tam děti nenudily.

Někdy bývá těžké pro uměnímilovné rodiče či
prarodiče zprostředkovat dětem zážitek z návštěvy takového místa, protože – málo platné – děti
to vnímají trochu jinak a potřebují specifické impulzy, aby je prohlídka muzea či památky opravdu
bavila. Určitě je řada těch, kteří jsou schopni svá
dítka kreativně motivovat, před návštěvou si toho

hodně načtou a připraví si pro ratolesti opravdu
zajímavou procházku plnou příběhů a inspirace.
Pokud ale z nejrůznějších důvodů nemůžete či nedokážete něco takového sami zvládnout, je tu pro
vás řešení – přijďte s dětmi do pražské Lorety a využijte nabídku zajímavých pracovních listů, jejichž
součástí je pro mladší děti také napínavá hledací
hra. Listy dostanete zdarma k dětské vstupence.
Dětský okruh nese název „Objevte svůj Loretánský poklad“. Je zpracován ve čtyřech věkových
kategoriích od předškolních dětí až po středoškoláky. Mladší děti hledají „tři poklady“ – tři dary tří
králů v podobě tří truhliček, které mohou odemknout a objevit, co se v nich skrývá. Chcete-li odkrýt poutavá tajemství historie Prahy spolu se svými dětmi tak, aby se nenudily a zároveň se něco
dozvěděly, neváhejte a přijďte
s nimi do pražské Lorety!
www.loreta.cz

KAM pro děti

Kolínské náměstí s radnicí

Kolínská řepařská drážka

Synagoga

Kolín

Kolín – město
pro malé i velké
Leží Kolín v pěkné rovině? Přijeďte se přesvědčit.
Rozhledna Vodárna Kolín vám umožní krásný výhled na město i celé Polabí. Tato nově zrekonstruovaná významná technická a architektonická
památka vám kromě výhledu nabídne i přístup do
nádrže, kde byla uchovávána voda, nyní je prostor
využit pro audiovizuální expozici zaměřenou na
téma vody. Je zde umístěno i malé informační centrum, cyklisté i děti jsou zde vítáni!
Aplikace a hra v rozšířené realitě s názvem Tajemný Kolín vás provedou po sedmi

nejvýznamnějších památkách města, kam patří
vedle Karlova náměstí chrám sv. Bartoloměje se
zvonicí a kostnicí, synagoga a bývalá židovská škola, starý židovský hřbitov, zámek, věž Práchovna
a rozhledna Vodárna. Po splnění úkolu čeká návštěvníky drobná odměna.
Až prozkoumáte historické centrum města,
u lesoparku Borky se pozdravte či vyfoťte s medvědy od Kolína nebo se vydejte na projížďku nejstarší polabskou řepařskou drážkou.

Vodárenská věž

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kdo složil slavný pochod „Kolíne,
Kolíne“?
a) Jaromír Vejvoda
b) František Kmoch
c) Bedřich Smetana
2. Jaká trička mají slavní filmoví medvědi
od Kolína?
a) proužkovaná
b) puntíkovaná
c) jednobarevná
3. Jak vysoká je rozhledna Vodárna Kolín?
a) 10 m
b) 45 m
c) 150 m

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží ceny
věnované městem Kolín.
Pro dospělé i pro děti nabízí Kolín také řadu
cyklistických tras, např. podél řepařské drážky či
okolo dějiště bitvy u Kolína.
Více na
www.vodarnakolin.cz
https://tajemny.kolinzije.cz/
www.mukolin.cz

Medvědi
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Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kde se nacházejí srdce, která představují
státy EU?
a) v lázeňském parku
b) na prvním nádvoří zámku
c) na břehu Labe
2. Jakou barvu má turistický vláček?
a) červenou
b) zelenou
c) modrou
3. Jak se jmenují historické slavnosti konané 8. června?
a) Slavnosti krále Jiřího
b) Na dvoře Marie Terezie
c) Poděbrady mezi dvěma válkami

Turistický vláček

Poděbrady
– ideální město na výlet

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
Městského kulturního centra v Poděbradech
zajímavé ceny.

Jezdíte-li rádi na výlety, pak jsou pro vás Poděbrady ta nejlepší volba.
V samotném srdci města se nachází zámek, na
kterém přebýval slavný král Jiří z Poděbrad. Zámek
není přístupný, ale za návštěvu určitě stojí prostory
Polabského muzea na 2. nádvoří, které jsou věnované právě tomuto panovníkovi. V zámku se také
nachází Divadlo Na Kovárně či Zámecký biograf,
ve kterém běží nejnovější filmy. Na prvním nádvoří stojí unikátní srdce, která představují 28 států
Evropské unie. Můžete si tedy zahrát hru a hádat,
které srdce patří kterému státu. Pokud si nebudete
vědět rady, můžete využít nápovědy a podívat se
na ceduli, kde naleznete odpověď.
Další velkou poděbradskou atrakcí je výletní
loď Král Jiří, která vás zaveze do Nymburka či na
soutok Labe a Cidliny. Ze soutoku se můžete do
centra vrátit červeným turistickým vláčkem, který
vás sveze krásnými lužními lesy. V těchto lesích se
také nachází záchranná stanice Ekocentrum Huslík, která určitě stojí za návštěvu. Můžete zde vidět
jezevce, vydru, sovy a mnoho dalších zvířat.
Po návratu do centra si odpočiňte v rozhlehlém parku, který se rozkládá u kolonády. V horní části parku si můžete udělat piknik, zaházet

Výletní loď Král Jiří
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Socha trpaslíka, která se nachází na Lázeňské kolonádě

Lázeňský park

s míčem či si jen tak sednout na lavičku. K vidění
je zde i spousta vodních prvků – fontány, potůčky, vodotrysky (v horní části parku se v některých
můžete i osvěžit). Když dostanete hlad, můžete
si vybrat z širokého množství přilehlých kaváren
i restaurací. A pokud vás honí mlsná, ochutnejte
lázeňské oplatky nebo výbornou zmrzlinu, které
máme v Poděbradech opravdu hodně. Jestli máte
odvahu, můžete se osvěžit i originálním pramenem Poděbradky.
V Poděbradech se také koná mnoho zajímavých akcí. V červnu se přijeďte podívat na historické slavnosti, které se uskuteční 8. června na
Lázeňské kolonádě. Letos se konají pod názvem
„Poděbrady mezi dvěma válkami“ a navazují na
loňské oslavy stoletého výročí republiky, k vidění
bude Dobrý voják Švejk se svou kapelou, ukázka
dobové techniky, polní lazaret, spanilá jízda historických kol i výstava ke sto letům české koruny.
Takže pokud vás zajímá historie, určitě se vám tu
bude líbit. Další přehled konaných akcí najdete na
stránkách www.ipodebrady.cz.

Městské kulturní centrum
Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 612 505
e-mail: Info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz
Turistické informační centrum
Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 511 946
e-mail: ticpodebrady@polabi.com
www.polabi.com
Socha krále Jiřího z Poděbrad

KAM na výlet

Nymburk, královské město na Labi
Přijeďte do Nymburka, města s bohatou historií, tradičních kulturních akcí,
hudebních festivalů, kouzelné přírody a v neposlední řadě i se staletou tradicí
vaření piva.
Pokud patříte mezi
milovníky sportu, neměli byste vynechat
Labskou cyklostezku,
která vás provede malebným Polabím přímo
podél nejdelší české
řeky. Hrabalova cyklostezka vám ukáže
prostředí, ve kterém žil
a tvořil významný český spisovatel Bohumil Hrabal.
Milovníkům pěší turistiky nabízíme klidné prostředí anglického parku Ostrov, který poskytuje
domov vzácným živočichům. Můžete vyzkoušet
naučnou stezku po zde vysazených významných
dřevinách, jejíž mapku obdržíte v Turistickém informačním centru.
Vybrané akce, na které se můžete těšit:
3. 8. Přístavní slavnost (www.nkc-nymburk.cz)
5. 8. Don Juan (www.nkc-nymburk.cz)
7.–10. 8. Kinematograf bratří Čadíků
(www.nkc-nymburk.cz)
24. 8. Postřižinská Dočesná (www.postriziny.cz)

31. 8. – 1. 9. Nymburské posvícení s jarmarkem
(www.nkc-nymburk.cz)
13. 9. Pocta Janu Zedrichovi
(www.nkc-nymburk.cz)
14. 9. Dny evropského dědictví
(www.mesto-nymburk.cz)
Další informace naleznete na
www.mesto-nymburk.cz v sekci Kultura a sport.
Turistické informační centrum
Náměstí Přemyslovců 165
288 02 Nymburk
tel.: +420 325 501 104
e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz
www.mesto-nymburk.cz/infocentrum

Mělnické
kulturní
léto
MMXIX
mekul.cz

Pořádají

Partneři akce

Do Rožmitálu
pod Třemšínem…
Je mnoho důvodů, proč navštívit město Rožmitál pod
Třemšínem. Letos třeba 15. 6., kdy se koná již 17. ročník
historických Slavností královny Johanky. Také Podbrdské
muzeum připravilo kromě bohatého programu novou
zajímavou výstavu.
Slavnost královny Johanky
Denní program v historickém centru města
10–17 | dobové hry pro malé i velké | nádvoří
zámku
10–17 | Eva Heyd: Nevyznačeným prostorem |
výstava na zámku
10.30 | Vystoupení ZUŠ J. J. Ryby
11 | O Nirdhanatovi | Loutkové divadlo ToTeM
11.45 | Dělostřílení SHŠ Skeleton
14 | Průvod královny Johanky | začátek průvodu
u lípy král. Johanky
14.30 | Bitva o korunu | hlavní program – zámecká
zahrada
16 | Rožmitálský Bivoj | silácká soutěž – běh
s kancem

16.30 | Kouzelný mlýnek | Loutkové divadlo ToTeM
18 | Vítězné tóny Johance | koncert sboru
Třemšínská kvítka
Večerní program na nádvoří Podbrdského muzea
20 | Dirty Rudolph and his Inglourious
Rock’n’Roll Mates
21 | CIRCUS BROTHERS
22.30 | Ohňová show Firelovers
23 | DJ James Wing
Jak se rodí večerníčky
Interaktivní výstava pro celou rodinu v Podbrdském muzeu (7. 6. – 29. 9). Návštěvníci se seznámí
s postupem vzniku animovaného filmu, navštíví
animační a výtvarnou dílnu, fotokoutek, a zúčastní
se projekcí večerníčků Pat a Mat.
Více na
www.slavnostjohanky.cz
www.rozmitalptr.cz

Rodinný penzion
Medvídek
Útulný rodinný penzion vás zve
k prožití příjemné dovolené v krásném
prostředí Jizerských hor, v obci
Josefův Důl.
Penzion je vhodný pro cyklisty a turisty. Má
ideální polohu, je to kousek na vrcholky Jizerských
hor, které se dají na kole celé projet. Venku je k dispozici klidné posezení a přírodní ohniště s grilem.
Děti si mohou pohrát na pískovišti, klouzačce
nebo houpačce. Doporučujeme výlety na Ještěd,
do Zoo Liberec, na Špičák, k vodopádům Jedlová
nebo do Harrachova.
Penzion Medvídek
mobil: +420 606 913 356
e-mail: ubytovani@penzionmedvidek.cz
www.penzionmedvidek.cz

www.kampocesku.cz | 11

Muzeum
maškar

KAM na výlet

Navštivte Milevsko
a Muzeum maškar

08 | 06 | 2019

Město Milevsko stojí určitě za návštěvu,
mimo jiné se zde nachází nejstarší
klášter jižních Čech a český unikát
Muzeum milevských maškar.

od 19:00

Muzeum je umístěno společně s Turistickým
informačním centrem Milevsko na náměstí E. Beneše. Návštěvníci zde najdou kolekci tradičních
masek až z časů první republiky, v malém kinosálu
zhlédnou dokumentární záběry z masopustních
průvodů a mohou se vyfotografovat ve vybrané
replice maškarní masky. Pro děti je zde připravena
výtvarná dílnička, kde si mohou vybarvit vlastní
masky či omalovánky s maškarní tematikou.

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

Více na
www.milevskem.cz
www.muzeummaskar.cz

Jindřichohradecká činohra

Historické centrum města

Jindřichův Hradec žije kulturou
divadelních představení, sportovních akcí, akcí pro
děti i jejich rodiče a mnoho dalšího. Od prázdnin
můžete, jako již tradičně, soutěžit s interaktivním
průvodcem POZNEJ HRADEC. Interaktivní průvodce městem s tajenkou pro vás bude od začátku prázdnin připraven v podobě mobilní aplikace
nebo v tištěné brožurce s mapou.
Dny města na zámku

Letní sezona se velmi rychle blíží, a i letos
přinese zaručeně nabitý program plný koncertů,
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Tip na letní TOP AKCE
červen
V pátek a v sobotu 7. a 8. června se můžete těšit na oslavy DNŮ MĚSTA v prostorách zámku.

Připravena jsou koncertní a divadelní vystoupení,
hry a soutěže pro děti.
červenec
JINDŘICHOHRADECKÁ ČINOHRA letos uvede ve
dnech 5. a 6. července na třetím nádvoří státního
hradu a zámku známou italskou komedii Edmonda Rostanda – Cyrano de Bergerac.
srpen
Vrcholem kulturní sezony v Jindřichově Hradci je
již tradičně OPERA NA ZÁMKU. Na úplném konci
prázdnin, a to 31. 8., uvede město Jindřichův Hradec nejoblíbenější operu Giacoma Pucciniho – La
Bohéma. Vše se odehraje taktéž v nádherných
venkovních kulisách jindřichohradeckého zámku.

Informační středisko město Jindřichův Hradec
www.infocentrum.jh.cz

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jakého přívlastku se dostalo městu Tábor?
a) toulavý
b) husitský
c) kamenný
2. Čí socha stojí na Žižkově náměstí?
a) mistra Jana Husa
b) Jana Sokola z Lamberka
c) Jana Žižky z Trocnova

?

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

Tábor děti baví
Prázdniny za dveřmi a děti už se nemohou dočkat. Zkuste jim čekání ukrátit
výletem do Tábora. V posledních letech tu vznikla celá řada atrakcí pro rodiny
s dětmi, také odpočinkové zóny s hřišti, pláž s brouzdalištěm i skvělé cukrárny.
Fimfárum, kouzlo loutkové animace – Galerie 140 přichystala výstavu animovaného filmu
Fimfárum. Od 19. 6. do 22. 9. si můžete v jejích
prostorách prohlédnout trojrozměrné scény z jednotlivých pohádek a kromě loutek, rekvizit a dekorací budou k vidění také originální scénické návrhy,
ilustrace, fotografie nebo část věnovaná herecké
legendě Janu Werichovi.
Závody dračích lodí – Nejen malé sportovce
zaujmou závody na plavidlech ve tvaru otevřené
kánoe o délce 12,5 m ozdobené na špici dračí hlavou a na zádi ocasem. Závody se konají 16. 6. na
Knížecím rybníku.
Jak se staví vozová hradba – Historie není
žádná nuda, to se děti přesvědčí v expozici Husitského muzea. Prohlídku jim zpestří speciální
kukátka s komiksy, oblékání kroužkové košile,
možnost usednout na trůn a prohlédnout si zbraně nebo mohou v podzemních chodbách chodit
s helmou na hlavě jako průzkumníci.
Čokoládový vlak – Děti se tu dozvědí, jak
čokoláda vzniká, jaké mívala obaly a jak se horký
nápoj servíroval. Navštívit mohou čertovské peklo,
čokoládový důl, vyfotit se s Mr. Beanem, rozhoukat
čokoládový vlak a vyrobit si vlastní sladkou vzpomínku na muzeum.
Kdo straší v podzemí – Vydejte se do Strašidelného podzemí, kromě běžných pohádkových
bytostí tu sídlí alchymista, kat a upíří rodinka. Ze
zvuků vám bude běhat mráz po zádech. Pro menší
děti je Dětský svět s mašinkou.
Jak se žije v LEGO městečku – Svět sestavený z více než milionu kostiček se otevírá v Muzeu

a možná uslyšíte i jejich táhlé vytí. Nechybí lev
pustinný, medvěd baribal, tygr ussurijský a další.
A jestli chcete zažít něco opravdu výjimečného,
ubytujte se s dětmi v zoo přes noc.
Paris Brest – Víte, že v Táboře můžete ochutnat nejlepší zmrzlinu v ČR? Jistě, šéfcukrář Jiří
Hochman vyhrál se svou Paris Brest, nugátovou
pochoutkou s odpalovaným těstem a opraženými
mandlemi, mistrovství republiky v přípravě zmrzliny.
Další tipy: Poměřte své síly v laser aréně • při
GPS hře Kačeři v Táboře • na motokárách • v únikové místnosti • sjeďte obří tobogan v aquaparku
• sehrajte šachovou partii s obřími figurkami u hradeb • vyzkoušejte discgolf.
www.visittabor.eu
Lega. Tematicky rozdělená expozice nabízí modely
z LEGO: Architecture, Technic, Ideas a jiné. K vidění je socha Svobody, Tower Bridge, Eiffelova věž,
Hvězda smrti nebo celé LEGO městečko.
Obléct se jako filmový hrdina – V Housově
mlýně najdete unikátní zbrojnici s expozicí zbrojí
a zbraní, které byly vyrobeny a použity při natáčení
filmů, například Bathory, Letopisy Narnie a další.
Poslechněte si výklad a poté si zbraně i zbroj vyzkoušejte.
Za bílými vlky a… – Zoo Tábor nabízí setkání třeba se zubrem evropským nebo fosou madagaskarskou. Děti nadchne smečka arktických vlků
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KAM představuje
Michaela Učňová
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Věčně živým tématem moderní doby jsou nejrůznější diety, výživné ingredience, zaručeně zdravé polotovary a moderní postupy úpravy potravin. Přitom
stačí tak málo − znovuobjevit životadárnou sílu
přírodních produktů, tradic a umu našich předků
a umět využívat bohatství nabízeného přírodou.
Pojďte společně s moderátory Simonou, Terezou
a Petrem objevovat pozapomenuté dovednosti našich babiček. Naučíte se s nimi připravovat kvalitní
domácí pokrmy a produkty nezatížené zbytečnou
chemií, osvojíte si léty prověřené tipy z domácího
lékaře. Upečete si sytý kváskový chléb, aniž byste
potřebovali pec. Vyzkoušíte si králíka na medu,
švestkové rozpeky nebo nakládaný sýr a možná
budete překvapeni, jak jednoduchá jejich příprava ve skutečnosti je. Stejně jako třeba výroba
domácí šťávy, protože ovoce bývá stále na dosah,
nebo ořechového likéru anebo pampeliškové kávy

Tato kniha vznikla podle divácky oblíbeného pořadu České televize a přináší nejen úspěšné návody
a postupy z televizní obrazovky, ale i spoustu tipů
a receptů navíc. Dopřejte si energii z darů přírody,
připomeňte si důvtip našich babiček!

?

Co bylo „sedlácké mazání“?
a) pomazánka na čerstvě upečený chléb
b) léčivá mast
c) silná domácí pálenka
Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu
redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží od
Edice ČT knižní dárek.
či doma uvařeného piva. Seznámíte se s tradičními
metodami nakládání, kvašení, louhování a konzervace. Dozvíte se mnoho rad z lidového léčitelství,
protože bylinky mají stejnou sílu dnes jako před sto
lety. Co pomáhá na nachlazení, jak správně provádět Priessnitzův zábal, čím ulevit atopické pokožce
anebo co přiložit na namožené svaly.

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

Hana Machalová
Do světa

Jana Stehlíková, Luděk Štěpán
Nasavrcké panství
a slatiňanští Auerspergové
Utváření sídelní krajiny
Město Slatiňany vydalo publikaci, která popisuje utváření sídelní krajiny a silný vliv knížecí
rodiny Auerspergových na rozvoj obou měst
i jejich okolí ve všech oblastech lidské činnosti. Souhrnně charakterizuje přírodní podmínky i místní krajinu, historii panství včetně sídel
a církevních staveb, nové i zaniklé vsi, manufakturu, rozvoj dopravy a mnoho dalšího, vše
doplněno o dobové fotografie a mapy. Kniha
zajímavým způsobem informuje o odkazu
Auerspergů v dané lokalitě.
cena: 290 Kč + balné a poštovné
www.infocentrum.slatinany.cz
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33 pověstí o hradech a zámcích
Audiokniha 33 pověstí o českých hradech a zámcích představuje malým i velkým posluchačům
nejznámější české hrady a zámky prostřednictvím pověstí. Role průvodce se ujal herec Jan Kanyza, který vypráví příběhy plné dobrodružství,
tajemných dějů a kouzel z mnoha známých míst
Čech, Moravy i Slezska. V řadě pověstí vystupují
postavy z naší historie – císařové, králové a rytíři. Posluchači se díky poutavému, napínavému
a přístupnému zpracování vybraných bájí a legend Josefa Pavla, Adolfa Weniga Jiřího Svobody, Karly Bufkové Wanklové nebo i otce slavného vypravěče Jaroslava Kanyzy mají možnost
seznámit s historií našich nejnavštěvovanějších
národních památek – Karlštejna, Lednice, Hluboké nad Vltavou, Znojma, Orlíku či Českého
Těšína, Švihova, Olomouce.
cena: 279 Kč
www.supraphon.cz

připravila: Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

Cestujte chytře, levně a často. Nemáte čas, dostatek peněz ani odvahy? Cestovat můžete navzdory svým limitům. Sny si můžete začít
plnit v každém věku a Hana Machalová je toho příkladem. Na cesty
se vydala až na sklonku čtyřicítky, s malým dítětem a průměrným
platem. Ročně navštíví okolo 16 různých zemí. Boří mýty o tom, že
cestování je drahé, časově náročné a nebezpečné. Přesvědčí vás, že
cestování je tu pro všechny bez rozdílu. Není třeba se podceňovat,
že to vyžaduje zvláštní dovednosti a vybavení. O své zážitky, rady,
a především nadšení se rozhodla podělit praktickým návodem,
jak překonat obavy a vydat se do světa. Na konci každé cesty totiž
většinou zjistíte, že limity jsou obvykle jen ve vaší hlavě. Vyměňte
své běžné dovolené za cesty na vlastní pěst a vydejte se vstříc
dobrodružství, které může zvládnout skutečně každý.
cena: 329 Kč
www.albatrosmedia.cz

KAM na výlet

Farmářova stezka
Počátky stezky se
nesly v duchu koníčků,
přesněji chovatelství
zvířat, ale až zájem lidí
vedl k zpřístupnění farmy široké veřejnosti.
Dílo pár nadšenců, kteří
se snaží zámecký areál
zvelebit a uvádět do života z vlastních zdrojů,
stojí za vaši pozornost.
Již dnes tu můžete
spatřit pštrosy, pávy,
holuby, husy, kachny,
koně, poníky, kozy,
ovce, prasata, křepelky, a dokonce i lamu či
dvouhrbého velblouda.
V rázovité chaloupce je umístěna expozice „Jak se
dříve žilo“. Na konci stezky je rekonstrukce starověkých obydlí, ale i malý kolotoč a houpací síť. Návštěvu farmy je možné spojit s výletem na nedalekou zříceninu hradu Buben, zaplavat si ve vodní
nádrži Hracholusky nebo v údolí řeky Mže navštívit

Rodinný
pension Mencl

Koza kamerunská

Hlava pštrosa dvouprstého

obnovený zámecký mlýn z roku 1448 s mlýnským
kolem. Farmářova stezka je přístupná od dubna do
října, každý víkend od 13 do 17 hod. O letních prázdninách je otevřeno od středy. Vstupné do areálu je
40 Kč pro dospělé i děti od 4 let, rodinná vstupenka
je 120 Kč.
-red-

Pension Mencl naleznete v Horní
Chřibské, v klidné části malebného,
roubenými chalupami posetého
městečka, které je obklopeno
zalesněnou krajinou Lužických hor
a NP České Švýcarsko.
Na břehu říčky Chřibské Kamenice, nedaleko
přehrady, na úpatí Dommelsbergu, v klidném koutu Horní Chřibské stojí bývalá pekárna, ke které odjakživa patří roubená chaloupka. Místo, kde se protíná hranice mezi Českým Švýcarskem a Lužickými
horami, místo, ve kterém se ocitáte uprostřed lesů,
luk, divoké přírody a lesní zvěře. Rodinný pension
s dlouholetou tradicí a příjemnou domácí atmosférou nabízí stylové ubytování v hlavní budově
(13 pokojů) a roubence (2 komfortní podkrovní
pokoje). Pobyt vám zpříjemní výborná tradiční
domácí kuchyně. Rozkvetlá zahrada ověnčená
ptačím zpěvem nabízí dostatek prostoru pro příjemné venkovní posezení pod břízou i na terasách.
Zároveň děti mohou využít hřiště s houpačkami
i pískoviště. Otevřený pohled do zalesněné stráně
vám umožní nerušeně pozorovat lesní zvěř. Areál
je uzavřený a slouží pouze pro ubytované hosty,
samozřejmostí je nekuřácké prostředí. Těšíme se
na vaši návštěvu!
Pension Mencl
mobil: +420 602 877 817
e-mail: info@pension-mencl.cz
www.pension-mencl.cz

foto © Pension Mencl

foto © Wikimedia Commons

Nedaleko Plzně v Újezdu nade Mží objevíte barokní zámek ze 17. století. Patří
rodině Slepičků, která jej postupně opravuje. Součástí areálu je hospodářský dvůr,
tzv. Farmářova stezka, zaměřený na ekologické zemědělství.
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Březno žije
Po tradičním „Probouzení vinic“ ve Stranné, které představilo návštěvníkům
Vinařství Němeček, Vičické vinařství Mikulášek a Vinařství Hlava, máme pro vás
pozvání na další akce. Těšit se můžete na hodně muziky, indiánů, kavaleristů
a určitě i na něco dobrého k jídlu a pití.

Broad Peak

Uznávaná
horolezkyně (60 let)
Vynikající česká horolezkyně Zuzana
Hofmannová (roz. Charvátová) se
narodila 15. 6. 1959 v Ústí nad Labem.
Později pracovala jako vedoucí ústecké
prodejny Hudy sport. Především
v 80. letech 20. století patřila do
světové špičky alpského lezectví.

foto © Wikimedia Commons, autor Kogo; www.horyinfo.cz, autor Jan Krch

Zlézat začala nejprve labské pískovce, od roku
1979 byla členkou reprezentačního týmu a do
roku 1988 zdolala ve Vysokých Tatrách více než
100 výstupů. Po roce 1989 se dostala také k vysněnému výškovému horolezectví. Řadu výstupů
prováděla v odlehčeném alpském stylu. Celkem
čtyřikrát stanula na osmitisícovce, a patří tak mezi
nejúspěšnější české horolezkyně. Mezi oceňované
výstupy patří Huascarán (1985), kdy šlo o ženský
prvovýstup. Zmínit je třeba také zdolání Manáslu
(8 163 m) v roce 2006 severovýchodní japonskou
cestou, což byl 1. český ženský výstup. Ze svého
posledního vrcholu, kterým byl 8 047 m vysoký
Broad Peak v Pákistánu, se již nevrátila. Zahynula
31. 7. 2012 po jeho zdolání, při sestupu. Toho dne
zemřel i vrcholový šerpa výpravy. V roce 2013 byl
paní Zuzaně Hofmannové udělen in memoriam titul Čestný člen Českého horolezeckého svazu.
felix

Zuzana Hofmannová ve Val Di Mello, 1980
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V sobotu 8. 6. ve 14 hodin bude v místním parku zahájen country festival Březnoukej, na kterém
vystoupí skupiny Malina Brothers, Album, Přímá
linka, Ivan Mládek a spol., Vokobere a Taxmeni. Máte-li rádi tento žánr, bude to dobrá volba.
Dne 22. 6. je připravena skvělá akce pro milovníky dechovky a lidové muziky pod názvem
Plechparáda. Od 15 hodin vystoupí opět v parku
Eva a Vašek, Eva Adams, Staropražští heligonkáři,
Budvarka, Viktor Sodoma a Josef Fousek.

Březnoukej

Kdo k nám přijede 6. 7., tak může od 10 hodin
zažít tradiční velkolepé Indiánské války na poli
za Březnem. Hlavní bitva proběhne od 14 hodin.
Konkrétně se jedná již o 10. díl této mimořádně
atraktivní akce. Jezdecké tažení kavalerie G. A. Custera povede herec Václav Vydra. Další informace
naleznete na stránkách sdružení North Western
Territory.

Indiánské války

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

KAM na výlet

Ohře v Kadani

Královskou cestou
městy Dolního Poohří

text © Bc. Lukáš Pichlík; foto © Josef Bláha, Věra Drápalová

Oblast Dolního Poohří zdobí města, jež jsou nazývána perlami na řece Ohři. Pokud
jste ještě nezavítali do těchto míst, máte nyní jedinečnou příležitost být vtaženi do
atmosféry těchto královských měst.
Královské město Kadaň leží jihozápadně od
Chomutova na levém břehu řeky Ohře. Město
v dnešní podobě bylo založeno pravděpodobně na
konci 11. století. Za zmínku stojí tzv. Katova ulička,
která je agenturou Dobrý den v Pelhřimově registrována jako nejužší ulice v České republice. Délka Katovy uličky je 51 m, šířka v nejužším místě 66,1 cm.
Legenda říká, že tady straší zazděná jeptiška.
Nejcennější historickou památkou v Kadani je
františkánský klášter Čtrnácti sv. pomocníků. Ten
je chráněn jako národní kulturní památka České
republiky. Kdo bude chtít, může si v návštěvních
hodinách vystoupat na ochoz bílé radniční věže, ze
které se nabízí rozhled do širokého okolí.
Mezi nejstarší města ve střední Evropě neodmyslitelně patří královské město Žatec. První písemná zmínka o něm je z roku 1004. Žatec je městem,
kde je pivo a chmel doma. Tato zóna technických
památek v současnosti kandiduje na zařazení na
seznam památek UNESCO. Nejznámější značky
českých a zahraničních piv (např. Pilsner Urquell,
Budweiser Budvar, Stella Artois a mnohé další) by
nemohly vzniknout bez produktu, který proslavil
žatecký region, tedy bez žateckého chmele.

Náměstí Svobody v Žatci

I proto zde po právu sídlí největší muzeum
chmele na světě. Pokud využijete společnou vstupenku do muzea a Chrámu chmele a piva, můžete
navíc vystoupat na chmelový maják, odkud se vám
nabídne nádherný výhled do okolní krajiny. Tatínkové poté mohou ochutnat pivní speciály.
„Jižní brána Českého středohoří“ či „perla na
řece Ohři“, jak město nazývají místní obyvatelé,
to jsou Louny. Dominantou a chloubou města je
chrám sv. Mikuláše, jedno z vrcholných děl české
pozdní gotiky. Dílo s 60 m vysokou věží bylo dokončeno roku 1538. Pokud budete mít chuť vidět

Louny z ptačí perspektivy, zkuste si na věž, která je
otevřená celoročně, vyšlápnout. Okolí Loun je velice
zajímavé a vybízí k velkému množství výletů. S dětmi můžete navštívit archeologický skanzen v Březně
u Loun. Najdete tu repliky domů, jaké stavěli lidé od
mladší doby kamenné do slovanské doby. Pokud se
zajímáte o létání, neměli byste si nechat ujít návštěvu čedičového vrchu Raná. Tato výrazná podlouhlá
hora je již od třicátých let minulého století velmi
známá jako jedno z největších celostátních středisek
vhodných pro bezmotorové létání.
Všechna města na Ohři nabízejí bohatý výběr
ubytovacích a stravovacích zařízení, možnosti vyžití jak pro děti, tak pro dospělé. Cyklostezka procházející tímto regionem vám nabídne nevšední
cyklozážitky.
Tak neváhejte a přijeďte do regionu, kde se
rozhodně nudit nebudete!
Více tipů na výlety, akce a dovolenou v Ústeckém
kraji najdete na www.branadocech.cz.

Chrám sv. Mikuláše v Lounech a vrch Raná
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KAM pro děti
Hrad Šumburk

Když malí nevědí, velcí poradí…

Za skřítky a porcelánem
Město Klášterec nad Ohří leží na levém břehu řeky Ohře na rozhraní Krušných
a Doupovských hor. Dominantou města je neogotický zámek, ve kterém se nachází
Muzeum českého porcelánu a na něj navazující anglický park.
Zámek Klášterec nabízí tři prohlídkové okruhy,
okruh atraktivity, porcelánový a pohádkový. Pohádkový okruh reprezentuje pohádková země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Matěje
Kopeckého, součástí tohoto okruhu je i výstup na
zámeckou věž, kde je nainstalována stálá výstava
keramických děl na téma pověstí a legend severozápadních Čech. Okruh atraktivity představuje
návštěvu stálé expozice drahých kamenů, těžby
a zpracování železných rud v Krušných horách,
zámeckou knihovnu a výstup na zámeckou vyhlídkovou věž a součástí okruhu je i návštěva Thunské
hrobky. Porcelánový okruh pak zahrnuje prohlídku
sbírek porcelánu Uměleckoprůmyslového musea
v Praze a nově je do tohoto okruhu zařazena expozice na téma Příběhy majetku obětí holocaustu.
Na anglický park plynule navazuje komplex
Lázní Evženie, kde mohou návštěvníci ochutnat
tři minerální prameny, a to pramen Evženie, Městský pramen a Klášterecký pramen. Lázeňský areál
svým návštěvníkům nabízí také možnost zapůjčení

Zámek Klášterec nad Ohří
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kol, koloběžek nebo loděk v místní loděnici, pro
cyklisty je v okolí Klášterce více než 200 km cyklotras a v letních měsících mohou navštívit aquapark
s jedním z nejdelších toboganů v České republice.
Pro návštěvníky areálu je k dispozici kavárna a restaurace situovaná v budově historické střelnice.
V blízkosti jsou tenisové kurty a lázeňský park, kde
byl v loňském roce vysazen strom Olgy Havlové.
V Klášterci nad Ohří byla v roce 1794 založena
druhá nejstarší porcelánka v českých zemích. Klášterecká porcelánka Thun 1794, a. s., je dodnes největším výrobcem porcelánu u nás. Nově zde můžete navštívit expozici Holky z porcelánu, nazvanou
podle stejnojmenného filmu, který se zde v roce
1974 natáčel, a pro malé návštěvníky je připravena
Porcelánová školička, kde si mohou vyzkoušet práci dekoratérů porcelánu.
V okolí Klášterce si můžete udělat výlet na
některý z blízkých hradů – Šumburk či Egerberg,
ze kterých je nádherný výhled po okolí. Na Egerbergu se podle pověsti nachází pramen, který má

Hrad Egerberg

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
města Klášterec nad Ohří zajímavé ceny.
zázračnou moc, a kdysi dávno zde také žil národ
ohnivých obrů. A když budete při procházce na
hrad Egerberg pozorní, uslyšíte zase permoníky. Ti
v okolí hradu hlídají poklady a za dobrého počasí
můžete slyšet údery jejich malých kladívek.

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

Lázeňský areál Evženie

text © Mgr. Lenka Fricová; foto © Město Klášterec nad Ohří, autor Štěpán Malast

Aquapark

1. Jak se jmenuje aktivita, při níž si mohou
dětští návštěvníci v klášterecké porcelánce
vyzkoušet práci dekoratéra porcelánu?
a) Kouzelná školka
b) Porcelánová školička
c) Škola porcelánu
2. Který slavný český film se v klášterecké
porcelánce natáčel?
a) Holky z porcelánu
b) Homolka a Tobolka
c) Ať žijí duchové!
3. Na kterém hradu v okolí Klášterce můžete při troše štěstí slyšet skřítky permoníky,
kteří dobývají ze země své poklady?
a) Egerberg
b) Hasištejn
c) Šumburk

KAM pro děti
Trpaslík Robert

Novodobé loutky

Jahodníček a Jahůdková babička

Vodnice a nejstarší loutky

Postelníček

Hastrman

Pohádkový zámek

text © Mgr. Kristýna Sladomelová; foto © Marek Vaneš

Ptáte se, kam na výlet s dětmi? Dovolte, abychom vám poradili a zároveň vás
navnadili. Představujeme vám zámek Klášterec nad Ohří, jak ho možná neznáte.
Novogotický zámek Klášterec nad Ohří leží v malebném údolí řeky Ohře mezi
Krušnými a Doupovskými horami. Je znám především tím, že se v jeho interiérech
již více než půl století nachází největší muzeum porcelánu v České republice.
Porcelán ocení zejména příznivci umění a historie. Myslíme však i na naše nejmladší návštěvníky. Těm zámek nabízí návštěvu pohádkového
okruhu, který je umístěn v zámeckém sklepení a ve
věži.
Součástí tohoto okruhu je největší expozice
skřítků a strašidýlek paní Vítězslavy Klimtové, kterou lze momentálně v České republice spatřit. Nejen děti, ale i dospělí tu najdou svého spřízněného
skřítka. Jako příklad uveďme skřítka Dopíječe nebo
přátelskou Divoženku mutant. Zajímá vás, jak vypadá stvoření, které vám věčně schovává drobné
předměty, a je tak nejvíce rozšířeným skřítkem
všech domácností? Navštivte zámek a spatřete
Zášupšáka neboli Schovávače na vlastní oči.
Pohádkový okruh dále představuje historické
loutky rodiny Matěje Kopeckého. Matěj Kopecký
byl český loutkoherec a je známý jako „patriarcha
českého loutkářství“. Loutky, se kterými hrál, sám
vyráběl. Přijďte se podívat na téměř 200 let staré
loutky, a seznámit se tak například s oblíbenou

krásnou dámou nebo Mefistofelem, který si zahrál
ve hře Johannes doktor Faust. Co by to bylo za divadlo bez Kašpárka? Ani ten mezi loutkami nechybí. Málokdo ví, že českou verzi Kašpárka přivedl na
svět právě Matěj Kopecký. Kromě nejstarších loutek si prohlédnete i loutky nové, se kterými v současné době hraje Matějův přímý potomek – Karel
Matěj Kopecký.
Při výstupu na zámeckou věž vás překvapí, jak
rychle jste zdolali 113 schodů. Cestou nahoru vás
totiž budou doprovázet bytosti z krušnohorských
legend a pověstí. Roztomilé postavičky vykouzlila z keramiky paní Věra Štefánková. Ke každému
stvoření patří legenda, kterou si můžete přečíst.
V posledním patře na vás čeká vodní víla Egerie,
patronka řeky Ohře a Poohří. Odměnou za výstup
až na samý vrcholek věže vám bude překrásný
výhled na údolí řeky Ohře lemované Krušnými
a Doupovskými horami.
Zámek Klášterec nad Ohří je zkrátka dokonalým výletním cílem pro všechny věkové kategorie.

Když malí nevědí, velcí poradí…

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
Zámku Klášterec nad Ohří, p. o., zajímavé ceny.
1. Jak se jmenuje skřítek, který schovává
drobné předměty, jednu ponožku z páru
apod.?
a) Ponožkář
b) Zášupšák
c) čertík Bertík
2. Kdo vyrobil nejstarší loutky?
a) Vítězslava Klimtová
b) Matěj Kopecký
c) Věra Štefánková
3. Kolik schodů má zámecká věž?
a) 111
b) 112
c) 113
Zámek Klášterec nad Ohří
Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 375 436
mobil: +420 602 194 099
e-mail: info@zamek-klasterec.cz
http://kultura.klasterec.cz
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KAM na výlet

Zámek Krásný Dvůr

Když malí nevědí, velcí poradí…

Letní putování
s vílou Ohřinkou

Zámek Jimlín

Oblast Dolního Poohří je vhodným cílem pro turisty všeho druhu – cyklisty, pěší,
vodáky. Není to ale oblast, která nabízí vyžití jen pro dospělé. V různých koutech
Dolního Poohří můžete najít výstavy, akce a jiné příležitosti k zabavení svých
ratolestí.
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Nábřeží Maxipsa Fíka

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
Destinační agentury Dolní Poohří, o. p. s.,
zajímavé ceny.
rodiče, pro ně zde budou stánky s bohatým občerstvením klasického výběru. Vše doplní nabídka
certifikovaných produktů značky POOHŘÍ – regionální produkt®.
Po celé léto můžete využít vodních radovánek
v kempech a plážích Nechranické přehrady. Ta nabízí i jachtingové tréninky nebo různé sportovní
aktivity.
Více informací
můžete každý
den najít na
facebookové
stránce
Dolní Poohří.

Ohřinka s Fíkem

Celým dnem budou provázet víla Ohřinka, skřítek
Ohřínek a víla Egerie. Děti si mohou nechat profesionálně namalovat obličej, vyzkoušet si různé
atrakce, jako například aquazorbing na řece, zasoutěžit a zazpívat si s hudebním divadlem nebo
si půjčit šlapadlo či lodičku. Ochuzeni nebudou ani

Destinační agentura
Dolní Poohří, o. p. s.
nám. Prokopa Velkého 1952
438 01 Žatec
mobil: +420 731 086 714
e-mail: info@dolnipoohri.eu
fb.com/DolniPoohri
www.dolnipoohri.cz

Ohřinka
s rybou

text © Bc. Lukáš Pichlík; foto © DA Dolní Poohří

Například zámek Nový Hrad v Jimlíně na
Lounsku nabízí až do začátku září expozici Upíři
na zámku. Ve sklepeních tohoto zámku se budou
prohánět Dráculové a jim příbuzní. Tato výstava
zároveň umožňuje nahlédnout do jinak nepřístupných míst sklepení zámku. Je zde otevřeno denně
kromě pondělí a vstupné je 80 Kč pro dospělé,
60 Kč pro děti. Ale pozor – výstavu může navštívit
pouze ten, kdo má pro strach trochu uděláno.
Na zámku Stekník se během července můžete
těšit například na prohlídky zámku s princeznou,
kterých se můžete zúčastnit 27. července.
Krásný Dvůr nabízí slavnosti Jana Rudolfa
Černína, konkrétně 5. až 6. července, a v sobotu
20. července můžete absolvovat noční kostýmované prohlídky tohoto zámeckého areálu.
V Březně u Chomutova budou pro vás a vaše
ratolesti 6. července připraveny Indiánské války.
Pokud jste nadšenci indiánského dobývání amerického severozápadu, máte rádi indiánskou, vojenskou či traperskou tematiku, pak je tato akce
přímo pro vás! Nepřijdete ani o hudbu, vystoupení
a soutěže.
Stěžejní akcí Dolního Poohří v červenci je slavnost Den Ohře, která se letos bude konat 27. července ve městě Kadani, konkrétně pak na nábřeží
Maxipsa Fíka. Tento den bude zaměřen na zážitky
pro rodiče s dětmi. Hudební vystoupení, soutěže,
atrakce, to vše bude připraveno pro naše nejmenší.

1. Které postavy se usídlily na celé léto na
hradě v Jimlíně?
a) čerti
b) upíři
c) vodníci
2. Kdo bude provázet na hradě Stekník?
a) král
b) čeledín
c) princezna
3. Po kom je pojmenované kadaňské
nábřeží?
a) po Hurvínkovi
b) po víle Amálce
c) po Maxipsu Fíkovi

Reportáž

Votický lékař

zdroj textu: Státní okresní archiv Benešov; foto © Památník Terezín, Vlastivědný klub Votice, Luděk Sládek, Mgr. Petr Šraier

Tato vzpomínka vznikla souhrou šťastných náhod, když jsem objevil a získal
v internetové aukci Pracovní průkaz lékaře z Votic. Text vychází z autentické
vzpomínky MUDr. Hugo Kohna, kterou zaznamenal „ve Voticích 10. ledna 1972,
v den třicátého výročí veřejných poprav v ghettu terezínském“.
„Narodil jsem se dne 26. 2. 1901 ve Voticích
v domě čp. 12.“ Otec Rudolf Kohn (*13. 5. 1874
Libějice – leden 1947) byl jedním z jedenácti dětí
a do Votic přišel coby obchodní příručí k firmě
Lev Flusser koncem 90. let 19. století. Zakrátko se
osamostatnil a ve Voticích měl obchod střižním
zbožím. Kolem roku 1899 se oženil s Olgou Ehrlichovou (24. 4. 1878 – květen 1963) z Českých Budějovic. Z Táborské ulice se rodina v roce 1903 přestěhovala na náměstí do domu čp. 152. Obchod tu
byl větší a byt měl dva pokoje, tmavou kuchyňku
a komoru. V tomto bytě se 7. 12. 1903 narodila Hugova sestra Alice. Po základní škole nastoupil Hugo
na české gymnázium v Českých Budějovicích. Jako
gymnazista zažil 28. říjen 1918 ovšem ve Voticích,
protože tou dobou byly na gymnáziu díky španělské chřipce prázdniny.
„Po návratu do Budějovic jsem se vrhl střemhlav do spolkového života, byl jsem ve výboru
českobudějovického studentstva a stal jsem se
vedoucím administrace studentského časopisu
Probuzení. V červnu 1919 jsem maturoval a studoval pak na Karlově univerzitě v Praze medicínu,
kde jsem také 20. 12. 1924 promoval. Po promoci
prošel jsem státními nemocnicemi na Vinohradech, v Ostravě-Zábřehu a do 1. února 1928 jsem
byl v Mukačevě.“ Po návratu do Čech pracoval jako
zástupce obvodního lékaře Václava Kapského a od
1. 4. 1928 jako státní obvodní lékař v Radomyšli
u Strakonic. Zde se v prosinci 1928 oženil s Otilií
(*16. 7. 1906) a 13. 7. 1930 se jim narodila dcera
Eva. Od října 1932 byl zástupcem obvodního lékaře Maxmiliána Fleischla v Mladé Vožici, a když
zemřel votický lékař Adalbert Vičar, přestěhoval
se do Votic. I zde se okamžitě zapojil do veřejného
života.
A přišel nešťastný 15. březen 1939! „Pokud
šlo o německá nařízení, snášeli jsme to s hrdým
klidem. Hůře nám bylo, když čeští lidé některým
německým nařízením předcházeli, případně je
interpretovali daleko hůře, než v nařízeních bylo
zamýšleno.“ Norimberské zákony začaly platit v plném rozsahu 21. 6. 1939. S účinností od 1. 8. 1940
byla Hugovi povolena lékařská praxe pouze pro
okres Sedlčany. Z historie Sokola Votice se dozvídáme, že zde byla v roce 1941 založena odbojová
skupina, která si chtěla opatřit krátkovlnnou vysílačku. Finanční prostředky darovali členové Votické náboženské obce židovské – MUDr. Hugo Kohn,
Alois Kauders a Otto Bloch, každý po 5 000 K (a další, pozn. autora). „Čím více se naše práva omezovala, tím více jsme se dávali do houfu a hleděli
přečkat za daných okolností co nejsnesitelněji. Po

Kufr Dr. Kohna v expozici v Osvětimi

dvanácté hodině 29. 8. 1942 zvoní telefon. ,Tady
rabín Presser. Mám pro vás nepříjemnou zprávu.‘
,Jedeme?‘ ,Ano.‘ ,Kdy?‘ ,V úterý 1. září.‘ ,Kdy přijede
cirkus?‘ ,Dnes večer, řekněte to na obci!‘“ Balilo se,
odklízelo, loučilo, nespalo, horké večery až do noci
jsme trávili na zahradě. „V šest hodin ráno 1. 9. 1942
táhl již zástup ožebračených lidí na dráhu.“ Vyložili je v Praze-Bubny, odkud šli do Veletržního
paláce. Nad ránem 4. září je odvedli na bubenské
nádraží, naložili do nákladních vagonů a po osmi
hodinách, v pravé poledne, vlak zastavil v Bohušovicích. Provizorně byli umístěni v Ústeckých kasárnách (později na půdě domu L421). Téhož večera
se začal sestavovat polský transport. Hugo jako
lékař se svou rodinou z něho vypadl automaticky, jeho rodiče pro věk nad 65 let také, ale sestra
Alice a dvě její dcery, Olga (*26. 11. 1934) a Miroslava (*7. 10. 1938), to štěstí neměly. Přes veškeré

MUDr. Hugo Kohn s manželkou

Hugovy snahy se mu je nepodařilo vyreklamovat.
Alice, Olga a Miroslava, jako čísla 600, 601 a 602, se
8. 9. 1942 vydaly na cestu do vyhlazovacího tábora
Malý Trostinec u Minsku, kde byl 10. 9. 1942 celý
transport (až na 44 vybraných) zavražděn.
Hugo byl deportován jako č. 568 z terezínského ghetta 23. 10. 1944 do Osvětimi transportem
Et. Po příjezdu do Osvětimi šlo 1 500 lidí rovnou do
plynu, pro tři muže si přišli dozorci do sauny. Mezi
nimi byl i Hugův přítel MUDr. Karel Flieschmann,
malíř, básník a filozof, o jehož smrti podal Hugo
svědectví po válce. Hugo opustil Osvětim
26. 10. 1944 a 28. ráno se ocitl v Oranienburg-Heinkelwerke, odkud šel s ostatními pěšky 13. 11. do tábora Sachsenhausen. Tam přenocovali a ráno 14. je
naložili na vagony. Již 16. se ocitli v Kauferingu,
nevybudovaném lágru XI (Aussenlager Dachau).
Hugo s dalšími opustili Kaufering 24. 4. 1945
a 1. 5. 1945 odpoledne je v Buchbergu „dostihli“
Američané. Nějaký čas vedl nemocnici ve Wolfartshausenu, než se 18. 5. v jedenáct hodin dostal za
rodinou do Terezína, tou dobou uzavřeného kvůli
epidemii skvrnitého tyfu. Z Terezína odjeli 30. 5. se
všemi Votickými a v půl deváté večer dorazili do
Votic. „Z nákladního auta vystoupila Františka
Straková s dcerou Emilií, Marta Kaudersová s dcerami Hanou a Evou, Rudolf Kohn a Olga Kohnová,
já s manželkou Otilií a dcerou Evou a konečně až
v roce 1945 do Terezína přišedší Emil Budlovský.“
Ze 118 osob votické židovské obce, které prošly Terezínem, přežilo celkem 13 lidí. Hugův Otec zemřel
v lednu 1947, matka v květnu 1963 a Hugo v roce
1972. (nekrácený text na www.kampocesku.cz)
Pro Památník Terezín, Luděk Sládek
Poděkování autora Janě Špačkové, Mgr. Petru Šraierovi
a Mgr. Michalu Sejkovi

www.facebook.com/TerezinMemorial
Transportní seznam do terezínského ghetta

www.pamatnik-terezin.cz
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Festival Mateřinka

Hravý
Liberec, krásné město pod Ještědem, nabízí rodinám s dětmi tolik aktivit, že vám
na jejich prozkoumání tři dny stačit nebudou. Patron dětských návštěvníků rytíř
Roland společně s dětmi z Liberce a Žitavy připravil krásného interaktivního
průvodce, který představuje 20 tipů na výlety v Liberci a sousední německé Žitavě.

Vodní svět
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stezce, kterou připravil Sportovní areál Ještěd.
Adélka Masaříková chodí ráda do Naivního divadla, a proto jej vybrala i do našeho průvodce. Baví
ji krásné loutky a vtipné pohádky. Pokud byste
loutky chtěli vidět i vy, určitě přijeďte od 18. do
22. června na festival Mateřinka. Do Liberce totiž
přijedou loutková divadla z celé Evropy!
Více na
www.visitliberec.eu

Když malí nevědí, velcí poradí…

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
Magistrátu města Liberec zajímavé ceny.
1. Jak se jmenuje patron dětských
ý
návštěvníků Liberce?
a) Roland
b) Ronald
c) Roman
2. Kolikáté výročí slaví
v letošním roce Zoo Liberec??
a) 100.
b) 150.
c) 115.
3. Jakou stezku najdete
ve Sportovním areálu Ještěd?
d?
a) Mlýnská
b) Mlynářská
c) Mydlářská

Rytíř Roland

Zoo Liberec

text © Bc. Pavlína Sacherová; foto © Magistrát města Liberec, autor Jakub Soukup, Jiří Částka

A kteráže místa to jsou? Například Zoologická
zahrada Liberec. Ta v letošním roce oslaví 115. výročí od svého založení, a je tak nejstarší zoologickou zahradou v České republice. Honza Masařík
do ní chodí rád, protože ho baví ukázky krmení
lachtanů. My ještě doplníme, že 22. června proběhne v zoologické zahradě oslava Světového dne
žiraf. Těšit se můžete na komentované prohlídky
zázemí jejich pavilonu, při kterých se s libereckým
stádem potkáte z bezprostřední blízkosti. Johanka
Tandlerová zve děti do Oblastní galerie, protože
se v ní nachází spousta krásných obrazů a k některým výstavám tu pořádají zábavné workshopy.
Centrum Babylon a iQlandii doporučuje Hynek
Bína, protože ho baví expozice o vodě. V průvodci nechybí ani Ještěd a kabinová lanovka. Tu
vybral Jáchym Tandler, který ale říká, že nejlepší
je jít nahoru pěšky, třeba po Mlynářské naučné

Ještěd
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Parníčky na Labi 

Baldův svět – vodní hřiště 

Výlety s dětmi
v Královéhradeckém kraji
Parníčky na Labi a dětská
železnice v Hradci Králové
Na hradeckém Smetanově nábřeží vyplouvají
od května do září malé výletní parníčky. Během
plavby si od labské hladiny prohlédnete hlavní dominanty města.
Hned vedle přístaviště se v parku na náměstí
5. května nachází dětská železnice, která malé i velké návštěvníky sveze od května do září.

Bobová dráha Berta, Mladé Buky

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Nejnavštěvovanějším turistickým cílem
v našem kraji je…
a) hospitál Kuks
b) zámek Hrádek u Nechanic
c) Safari Park Dvůr Králové
2. Nejdelší bobová dráha v Krkonoších je…
a) v Peci pod Sněžkou
b) v Mladých Bukách
c) ve Špindlerově Mlýně
3. Jak se jmenuje značka pian vyráběná od
roku 1864 v Hradci Králové?
a) Prim
b) Petrof
c) Merkur

Zábavní park Tongo v Hradci Králové
Pokud je venku nevlídno, nevadí. V krytém
zábavním parku Tongo si užije zábavu celá rodina.
Malí i velcí návštěvníci se vyřádí na obří skluzavce,
prolézačkách, trampolínách a mnoha jiných atrakcích. Nechybí zde ani restaurace.

Zábavní park Tongo Hradec Králové

foto © archiv Baldův svět; Jan Špelda; archiv Tongo; Ondřej Littera;

Baldův svět Mladé Buky

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží
zajímavé ceny věnované KÚ Královéhradeckého
kraje.

Nejvyhledávanější atrakcí tohoto krkonošského zábavního areálu je celoročně otevřená
1 500 m dlouhá bobová dráha s bonusem krásného výhledu na okolní hory. To ale není zdaleka
všechno, v horkých letních měsících si děti oblíbí
velké vodní hřiště, trampolíny, tobogany a spoustu
dalších atrakcí.
Důl Bohumír, Jívka

Měděný důl Bohumír, Jívka
„Já sfárám dolů do dolu a doluju rudu“ se zpívá ve slavném českém filmu. O tvrdé práci havířů
se dozvíte v bývalém dole Bohumír v obci Jívka
na Trutnovsku. Projdete si část štoly s figurínami
horníků a na závěr vás čeká „adrenalinový“ výstup
svislou šachtou po žebřících.

Kostýmované prohlídky
na zámku Potštejn
V malebném podorlickém městečku Potštejn
můžete navštívit pohádkový zámek, kterým vás
provede šašek, paní hraběnka a roztržitý hrabě
Chamaré a hravou a vskutku zábavnou formou vás
poučí o historii zdejšího kraje.

Zámek Potštejn

Více na
www.hkregion.cz
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Náchodský zámek zve k návštěvě
Od poloviny 13. století se nad městem Náchod tyčí hrad, v letech 1566–1614
přestavěný na renesanční zámek, který patří k největším turistickým atraktivitám.
Návštěvníci si mohou vybrat z několika prohlídkových okruhů.

Skvělý školní výlet
do Muzea kouzel
Vstupte do světa kouzel a magie
a setkejte se s průkopníky, řemeslníky
a umělci českého kouzelnictví.

Zveme vás na prohlídku jedinečného Muzea
kouzel plného starých kouzelnických exponátů.
Pouze u nás je možné nahlédnout do historie kouzelnictví průřezem od roku 1820 až po současnost,
a to na ploše přibližně 250 m2. Soukromá sbírka
kouzelnických rekvizit z celého světa je nejrozsáhlejší v České republice a na evropské úrovni. Rádi
bychom vám představili expozici kouzelnických
pomůcek, aparátů, rekvizit a iluzí, se kterými kouzlili naši předci a průkopníci českého kouzelnictví,
galerii starých litografických plakátů, kouzelnických programů a fotografií kouzelníků. Rádi bychom vás seznámili s desítkami kouzelníků působících v letech minulých, ale i současných především
na našem území, ale i v zahraničí – v Rakousku,
Německu, Maďarsku, Holandsku i Americe. Pořádáme pravidelná sobotní kouzelnická představení
od 13 hod., komentované prohlídky Muzea kouzel.
Nabízíme i programy pro příměstské tábory.
Kouzlíme i tam, kam si nás pozvete. Součástí
muzea je prodejnička s kouzly již od „desetikoruny“. Kouzlit vás samozřejmě naučíme.

Reprezentační pokoje Piccolominiů nabízejí
historické interiéry ze 17. a 18. století se soubory
bruselských tapiserií, sbírkou květinových a loveckých zátiší. Salony druhého patra jsou prostory
s malovanými trámovými stropy vybavené kolekcí
obrazů, grafik a mobiliáře od renesance po 1. polovinu 20. století. Expozice Na dvoře vévodském
nabízí klasicistní, empírové a biedermeierovské interiéry. Řády, mince a vyznamenání představují
unikátní sbírku shromážděnou posledními majiteli
z rodu Schaumburg-Lippe. Věž s hladomornou,
vyhlídkovou terasu a středověké sklepy lze
absolvovat bez průvodce. Bývalý zámecký příkop
obývají medvědi Ludvík a Dáša.

otevírací doba: červen | úterý–neděle | 9–16 hod.
akce na červen
1. 6. | 16 hod. | Mše svatá v kapli Nanebevzetí Panny Marie
21. 6. | 19 hod. | Představení „Kráska a netvor“
22. 6. | od 9.30 hod. | Hradozámecké hodování
Městské informační centrum – zámek
Zámek 1282 (3. nádvoří)
547 01 Náchod
mobil: +420 770 134 295
e-mail: infocentrum.zamek@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz

Hodiny, hodinky a hrací strojky
na zámku v Polné
Město Polná překvapuje turisty množstvím kulturních památek. K návštěvě zve
židovské město se synagogou a rabínským domem, barokní kostel Nanebevzetí
Panny Marie, který je národní kulturní památkou, a také areál hradu a zámku.
zvonkohry, polyfony, hrací hodiny a různé kuriózní
předměty. Návštěvníci se seznámí s vývojem mechanických hudebních strojů v českých zemích od
18. století. Výstava představí stroje, jež pomáhaly
k obživě žebrákům a válečným invalidům, i ty, které hrály pro potěšení v měšťanských salonech.
Otevřeno denně kromě pondělí 9–12 a 13–17 hod.

Městské muzeum Polná vás také zve:

foto © Muzeum kouzel

Pardubický klub Kouzla a magie, z. s.
Jana Palacha 473, 530 02 Pardubice
mobil: +420 739 337 383
e-mail: info@klubkouzel.cz
www.klubkouzel.cz
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Zde sídlí Městské muzeum, které provozuje
dvě prohlídkové trasy v objektu původního hradu,
prohlídkovou trasu v zámeckém křídle a samostatnou expozici Staré polenské školy. V původním
barokním prostoru zámeckého křídla jsou vystaveny sloupkové, skříňkové, obrazové, kapesní, věžní
a další hodiny v počtu více než dvou set kusů. Své
místo tu mají i tzv. schwarzwaldky, hodinářské nástroje a také hrací strojky.
Od 22. června po celé léto bude navíc otevřena výstava Svět mechanické hudby aneb zlaté časy hracích strojků. K vidění budou flašinety,

Příběhy polenského hradu
12. července a 16. srpna (divadelní noční
prohlídky hradu)
Hradní slavnosti
25. srpna (rytířské souboje, dobová
řemesla, kostýmované prohlídky)
Spaní na hradě
31. srpna (přespání v prostorách hradu
s doprovodným programem)
Pouť na hradě
7.–8. září (pouťový program s jarmarkem)
www.muzeum-polna.cz
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Masarykova věž samostatnosti v Hořicích

Po Cestě kamene
z Hořic do Strzegomi
V minulém vydání Kam po Česku jsme představili projekt „Cesta kamene“. Projekt
propojuje zajímavá místa spojená s tematikou kamene mezi českým městem
Hořice a polským městem Strzegom.
Svou pouť začněte v Hořicích, konkrétně v nově
zrekonstruovaném městském muzeu, které nabízí
zajímavou kombinaci tradičních a moderních expozic těžby a zpracování pískovce. Po prohlídce muzea
pak vyrazte po městské naučné trase, kde můžete
navštívit např. světoznámý sochařský park, pískovcový lom v malebné lesní scenérii nebo Masarykovu
věž samostatnosti.
Po prohlídce města se vydejte na jednu ze dvou
naučných tras v širším okolí Hořic. Tyto trasy vás
zavedou například na vrch Zvíčina s nádhernými výhledy nebo k řadě kamenných sakrálních památek.
Z Hořicka vás poté Cesta kamene zavede do
Dvora Králové nad Labem. Ve vnitřním městském
okruhu naleznete městské muzeum s kašnou a kamennou bránou nebo kamennou Špindelářskou
věž. V okolí města pak jsou opět dva vnější okruhy,
které nabízejí několik opravdu významných míst,
kterými jsou např. hospitál Kuks, světoznámý Braunův Betlém nebo unikátní kamenná přehrada Les
Království.

Kostel Míru ve Świdnici

Cesta kamene následně míří do Polska, konkrétně do obce Dobromierz s nádhernými scenériemi
a řadou kamenných památek. Další zastávka Świdnica je významným historickým městem Dolního
Slezska. Nalezneme zde např. kostel Míru, který je
zapsán na seznamu památek UNESCO, nebo nově
opravené barokní kamenné kašny na městském náměstí. Poslední zastávkou na Cestě kamene je město
Strzegom s bohatou kamenickou tradicí, které nabízí řadu památek, včetně jedné z největších gotických katedrál ve střední Evropě, alej kamenných
soch, vyhlídku na Křížové hoře nebo multimediální
česko-polskou místnost v kulturním centru KARMEL.

Fontána ve Świdnici

Znáte odpovědi…
1. Které město neleží na Cestě kamene?
a) Dobromierz
b) Dvůr Králové nad Labem
c) Náchod
2. Ve kterém městě na Cestě kamene naleznete opravené barokní kašny?
a) Strzegomw
b) Świdnica
c) Hořice
3. Na které z uvedených míst vás zavede
okruh Cesty kamene?
a) Kuks
b) Trosky
c) Kunětická hora

?

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

Více informací na
www.cestakemene.eu
Přehrada Les Království

Hospitál Kuks
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Našel smrt v Leopoldově (130 let)
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Vladimír Sís před rokem 1912

Narodil se 20. 6. 1889 v Maršově na Brněnsku.
Po maturitě pracoval jako zahraniční dopisovatel
Národních listů v Bulharsku a válečný zpravodaj

Údolí řeky Dyje

Dyje, řeka čtyř tváří
Pokud stále váháte, kam vyrazit na vodu, a chcete se vyhnout našláplým kempům
podél velkých řek, pak Dyje, která protéká městem Znojmem, je pro vás nejlepší
výběr. Proč ale řeka čtyř tváří?

Vodácké centrum Stará vodárna

26 | www.kampocesku.cz

Znojmo chutná na vodě

na Balkáně, kde se stal přímým účastníkem balkánských válek (1912–1913). Během první světové války, zatímco byl v Bulharsku, obhajoval nezávislost
České republiky. Po válce cestoval po jižní Evropě
a Africe, kde se zabýval řeckou a slovanskou archeologií. V roce 1920 se oženil s Bulharkou Marií,
která měla po matce český původ. Manželství ale
zůstalo bezdětné. V letech 1921 až 1941 byl redaktorem Národních listů. Během německé okupace
se zapojil do odboje, udržoval osobní vazby na čsl.
exil v Paříži a Londýně, proto byl gestapem zatčen
a uvězněn. Po roce 1945 pracoval jako redaktor Lidové demokracie. V lednu 1949 ho obvinili ze špionáže a velezrady. Před procesem byl při výsleších
tak mučen, že do soudní síně musel být nošen na
nosítkách. V politickém procesu byl odsouzen k 25
letům vězení. Zemřel 2. 7. 1958 ve věznici Leopoldov, protože mu bylo odepřeno lékařské ošetření.
Až v roce 1971 dostala vdova povolení k převzetí
urny s jeho popelem. Prezident Václav Havel mu
v roce 1998 udělil in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Urna byla uložena do rodinné
hrobky v Tišnově.
-mak-

Dyje se na relativně krátkém úseku mezi
Znojemskou přehradou a Novomlýnskými nádržemi čtyřikrát výrazně změní nejen svou náladu,
ale i charakter, což by asi nikdo nepředpokládal.
V první části mezi Znojmem a obcí Krhovice je
Dyje hodná, nížinná řeka s několika peřejkami,
přizpůsobená pro úplné vodácké nováčky – její
první, vlídná tvář. Potom se ale výrazně mění
a dva náhony, které odvedou část vody, řeku zúží.
Díky rychlejšímu proudu a meandrům je zde řeka
náročnější, a je tak vhodná i pro opravdu vášnivé
vodáky – její další adrenalinová tvář. Další úsek
mezi Hrádkem a Hevlínem je jedinečnou romantickou tváří Dyje. Pověst klidné řeky a prostředí
netknuté přírody se zde dochovala díky tomu,
že tvořila přirozenou hranici mezi Českem a Rakouskem, oficiálně splavnou se stala až v roce
2014. Kdo by ale uvítal po náročných dnech na
vodě také trochu zábavy, měl by dorazit až do
kempu v Pasohlávkách – párty tvář. Pokud jste
už teď rozhodnutí Dyji poznat, jistě vás potěší, že
vodácké centrum Stará vodárna, které sídlí přímo
pod znojemským hradem, nabízí nejen vybavení
k zapůjčení, ale také nejrůznější kurzy pro začínající i pokročilé vodáky.

Více na
www.znojemskabeseda.cz

foto © Wikimedia Commons

Chceme si připomenout Vladimíra Síse, českého novináře a publicistu z období
první republiky, který vadil oběma totalitám, které měly přijít. Nacistický kriminál
ještě přežil, ale do toho komunistického si šel pro smrt.
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XVII. ročník Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis
Od 1. ledna 2018 do 28. února 2019 probíhal XVII. ročník Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí
a galerií ČR (AMG), z. s., a Český výbor ICOM, z. s. Do XVII. ročníku soutěže se
přihlásilo 58 muzeí a galerií z celé České republiky – celkem 93 projektů.

Kategorie Muzejní výstava roku 2018
I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum umění
Olomouc
II. místo – Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
III. místo – Městská galerie Litomyšl
Zvláštní ocenění – Galerie výtvarného umění
v Ostravě, příspěvková organizace
Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
Cena Českého výboru ICOM – Národní galerie
v Praze

Kategorie Muzejní publikace roku 2018
I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum romské kultury
II. místo – Muzeum města Brna, příspěvková organizace
III. místo – Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Zvláštní ocenění – Muzeum Cheb, příspěvková
organizace Karlovarského kraje
Kategorie Muzejní počin roku 2018
I. místo – Cena Gloria musaealis – Národní technické muzeum
II. místo – Museum Kampa – Nadace Jana a Medy
Mládkových / Uměleckoprůmyslové museum
v Praze
III. místo – Správa KRNAP – Krkonošské muzeum
Zvláštní ocenění – Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace
Více na
www.gloriamusaealis.cz

Novinky z Kartograﬁe Praha
Země v srdci Evropy, Československo
a Česká republika v dobových mapách
Soubor map obsahuje reprodukce dobových
map Československa a českých zemí ve významných obdobích našich dějin. Autorkou je prof. Eva
Semotanová, která do souboru zařadila mapy z archivu Historického ústavu AV, ale i díla své soukromé sbírky.
vydání: 1.
formát: 420 × 297 mm
rozsah: 18 listů v deskách
vazba: samostatné listy v deskách
cena: 449 Kč

Praha | Prague | Prag 2020
Nástěnný kalendář předkládá 13 reprodukcí
map historické Prahy, které představují město tak,
jak bylo znázorněno na tehdejších mapách. Nejstarší mapa v kalendáři pochází z poloviny 18. století, nejmladší z roku 1944.
vydání: 1.
formát: 660 × 460 mm
rozsah: 13 listů
vazba: spirála
cena: 399 Kč

Šumperské
Muzejíčko
Muzejíčko, zařízení Muzea Šumperk
speciálně určené dětem, otevřelo
Velkou prázdninovou hernu.
Na letní dny připravilo pro malé návštěvníky,
ale i jejich dospělý doprovod další interaktivní
výstavu plnou originálních exponátů z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku. Velká prázdninová
herna prověří jejich šikovnost i důvtip na zbrusu
nových, ale i těch časem ověřených aktivitách. Na
příchozí čeká řada skládaček, stolních her a hlavolamů. Úplnou novinkou je například dobrodružná
cesta za pokladem. Podaří se vám překonat řeku
plnou nebezpečí a otevřít tajemný trezor?
Více na
www.muzeum-sumperk.cz

Česko – Slovensko, 100 let republiky
Titulu jde o zmapování významných událostí uplynulých 100 let,
zasazených do konkrétních míst v přehledné
mapě Československa
a dalších státních útvarů, které na jeho území
existovaly a existují.
Pozornost je věnována
také územním změnám.
vydání: 1.
formát: 985 × 665 mm
rozsah: 1 mapový list
měřítko: 1 : 950 000
cena: 89 Kč
28. října 1918 den vzniku samostatného Československa

29. září 1938 mnichovská dohoda

15. března 1939 vznik protektorátu Čechy a Morava

8. května 1945 osvobození Československa

25. února 1948 převzetí moci komunisty

21. srpna 1968 invaze vojsk Varšavské smlouvy

17. listopadu 1989 pád komunismu

V Èeské republice oslavujeme státním svátkem 28. øíjen jako „Den vzniku
samostatného èeskoslovenského státu“. Pøi této pøíležitosti jsou udìlována
prezidentem republiky státní vyznamenání. Slavnostní ceremoniál pøedávání
probíhá tradiènì ve Vladislavském sálu Pražského hradu. V tento výjimeèný
den jsou také na mnoha místech republiky pokládány vìnce u pomníkù, symbolù státnosti. I pøes to, že již Èeskoslovensko neexistuje, je 28. øíjen 1918
stále pokládán za klíèový moment formování èeského národa. Na Slovensku
se k této události pøistupuje jinak a jako státní svátek byl slaven 30. øíjen pouze v roce 2018, tedy v den 100 letého výroèí Deklarace slovenského národa (martinské deklarace), v níž se slovenská politická reprezentace pøihlásila
k myšlence èeskoslovenského státu a odmítla další uherskou nadvládu. Ke
spoleènému státu se pøihlásila i rusínská reprezentace (domácí i zahranièní),
pro níž byla varianta pøipojení k Èeskoslovensku nejlepší možnou variantou
další existence Podkarpatské Rusi. Pod záštitou dohodových mocností tak
vznikla nová republika, kterou svou dlouhodobou mravenèí prací pomáhala
pøipravovat øada významných osobností v èele s Tomášem Garriguem Masarykem, Milanem Rastislavem Štefánikem a Edvardem Benešem.

Dohoda o podstoupení pohranièních území Èeskoslovenské republiky s nadpolovièním podílem nìmeckého obyvatelstva Nìmecku, kterou bez èeskoslovenských zástupcù v Mnichovì podepsali pøedstavitelé Nìmecka (Adolf
Hitler), Itálie (Benito Mussolini), Spojeného království (Nevill Chamberlain)
a Francie (Édouard Daladier), byla pro Èeskoslovenskou republiku ultimátem,
které pod nátlakem pøijala. Mnichovské krize využilo rovnìž Polsko a obsadilo
èeskou èást Tìšínska a severní oblasti slovenské Kysuce, Oravy a Spiše. Po
vídeòské arbitráži (2. 11. 1938) byla Èeskoslovenská republika nucena podstoupit i jižní oblasti Slovenska a Podkarpatské Rusi s významnou maïarskou
menšinou Maïarsku.

Tento den je poèátkem nìmecké okupace zbylého území èeské èásti republiky. Rychlá anexe území byla završena vyhlášením protektorátu Èechy
a Morava, kterého se na Pražském hradì úèastnil i Adolf Hitler. Již 14. bøezna
1939 došlo se souhlasem Nìmecka k vyhlášení „vazalského“ Slovenského
státu. Zatím neobsazená èást Podkarpatské Rusi byla pøipojena k Maïarsku,
které bylo spojencem Nìmecka. Tìmito událostmi skonèila doèasnì existence Èeskoslovenské republiky. Vládu v protektorátu Èechy a Morava pøevzal
øíšský protektor, který mìl zákonodárnou moc a schvaloval i všechny kroky
protektorátního prezidenta a protektorátní vlády. Nastalo šestileté období nìmecké okupace spojené s mnoha útrapami.

Porážku nacistického Nìmecka a osvobození èeských zemí slavíme dnes
v Èeské republice jako „Den osvobození“. Výroèí uctíváme v den, kdy byla
v roce 1945 podepsána úplná a bezpodmíneèná kapitulace Nìmecka. Stejný den je ve Slovenské republice vzpomínán jako „Den vítìzství nad fašismem“ a jedná se o den pracovního klidu. 8. kvìten lépe odpovídá skuteènosti, že se na porážce fašistického Nìmecka podílelo více spojeneckých
armád, ne jen Rudá armáda. Pùvodnì oslavovaný 9. kvìten se vztahoval
spíše k ní. Na osvobození Èeskoslovenska se podílely kromì Rudé armády
a americké armády také armáda rumunská, polská a èeskoslovenský armádní sbor.

V tento den pøijal prezident republiky Edvard Beneš demisi 12 nekomunistických ministrù, což nebyl dostateèný poèet k tomu, aby byla nucena odstoupit
celá vláda a byly vypsány pøedèasné volby. Na uvolnìná ministerská místa
prezident pod nátlakem komunistického pøedsedy vlády Klementa Gottwalda jmenoval komunistické kandidáty. Komunistickou stranu Èeskoslovenska
vzniklá situace nijak nepøekvapila, dlouhodobì se na ni pøipravovala a využila
ji k absolutnímu uchopení moci ve státì. Již tak omezená pováleèná demokracie se promìnila ve 40 let trvající totalitu.

V tento smutný den invaze vojsk Varšavské smlouvy fakticky ukonèila nadìjnì
probíhající proces demokratizace socialistického Èeskoslovenska, který se
podle své vrcholné fáze z jara 1968 èasto oznaèuje termínem pražské jaro.
Invazní vojska se pod sovìtským velením skládala také z armád Polské lidové republiky, Nìmecké demokratické republiky, Maïarské lidové republiky
a Bulharské lidové republiky. Po ovládnutí situace se armády sovìtských spojencù stáhly, nicménì vlastní poèetná sovìtská armáda tady díky souhlasu
Národního shromáždìní (Souhlas s doèasným pobytem sovìtských vojsk na
území ÈSSR) setrvávala dalších témìø 23 let.

17. listopad je dnes jak v Èeské republice, tak ve Slovenské republice uznán
jako státní svátek „Den boje za svobodu a demokracii“. Ten se v obou zemích
vztahuje k listopadu roku 1989, kdy oba národy projevily spoleènou touhu po
svobodì a pøipojily se k demokratické vlnì, která smetla komunistické režimy
ve støední a východní Evropì. V èeskoslovenských podmínkách je tato revoluèní vlna, vzhledem ke svému prùbìhu, oznaèována jako sametová revoluce.
V Èeské republice má svátek 17. listopadu navíc hlubší smysl a koøeny, díky
smutnému výroèí uzavøení èeských vysokých škol (17. 11. 1939) nìmeckou
protektorátní mocí a souvisejícím tvrdým nìmeckým represím.

Foto: ČTK
Tomáš Garrigue Masaryk

Milan Rastislav Štefánik

Edvard Beneš

Signatáři mnichovské dohody

Adolf Hitler na Pražském hradě 16. března 1939

Foto: ČTK/Hampl Alexandr

Foto: ČTK

Václavské náměstí v Praze 25. února 1948

Příjezd tanků Rudé armády do Prahy

1. ledna 1993 vznik samostatné České republiky
a Slovenské republiky

12. března 1999 vstup ČR do NATO
1. května 2004 vstup ČR do EU

V obou republikách je v souèasnosti tento den slaven jako státní svátek.
V Èeské republice je uctíván jako „Den obnovy samostatného èeského státu“, kterým se Èeši odkazují i na své do støedovìku sahající tradice státnosti.
Na Slovensku se 1. ledna slaví jako „Den vzniku Slovenské republiky“. Spoleèný stát tak po 74 letech zanikl o pùlnoci 31. prosince 1992, aby jeho místo
zaujaly dva nástupnické státy Èeská republika a Slovenská republika. Proces
dìlení spoleèného státu probíhal na základì nìkolika smluv, které schválily
obì politické reprezentace po pùlroèním vyjednávání v roce 1992. Poklidný
a pragmatický prùbìh dìlení federace byl v širším geopolitickém pohledu výjimeèný.

Ve své krátké samostatné historii mají Èeská republika i Slovenská republika
dva dùležité spoleèné milníky. Tìmi jsou vstup obou zemí do Severoatlantické
aliance (NATO) a Evropské unie. Vstup obou zemí do Evropské unie probìhl
ve stejném termínu dne 1. kvìtna 2004. Slovensko se navíc stalo od 1. ledna
2009 èlenem eurozóny a používá tak spoleènou evropskou mìnu. Vstup do
Severoatlantické aliance probìhl v Èeské republice díky lepší vnitropolitické
situaci již 12. bøezna 1999. Vstup Slovenské republiky následoval o pìt let
pozdìji 29. bøezna 2004.

Foto: ČTK/Hroch Pavel

21. srpen 1968 v ulicích Prahy

17. listopad 1989 na Národní třídě

Foto: ČTK/Hejzlar Jaroslav
Evropský parlament ve Štrasburku

Podpis dohody o rozdělení České a Slovenské federativní republiky

,ESKO ȃ SLOVENSKO
100 let republiky
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Významné události a místa dle období

pomník, památník s vazbou k československé státnosti
místo historické události

hranice protektorátu Čechy a Morava

letecký nálet spojenců
událost spojená s invazí vojsk Varšavské smlouvy
do Československa (21. 8. 1968)

sídlo významné instituce, správní centrum

porevoluční období (1989–1992)
období samostatné České republiky
a Slovenské republiky (od roku 1993)

hranice Slovenské republiky

významná bitva, ozbrojený střet

místo úmrtí významného politika

poválečné období (1945–1948)
období komunistické totality (1948–1989)

státní hranice druhé Česko-Slovenské republiky

sídlo vypálené německými nacisty s uvedením data

místo narození významného politika

pomnichovské období
a období 2. světové války (1938–1945)

4

Území v období mnichovské dohody a 2. světové války (1938–1945)

Významné události a místa dle druhu

první republika (1918–1938)

území odtržené Německem ve dnech 1.–10. 10. 1938, po válce vráceno
územní ztráta ve prospěch Polska od 2. 10. 1938,
později Německa, po válce vráceno

umístění divize okupační sovětské armády

významný reprezentační objekt státu

přechodná územní ztráta od listopadu 1938 do listopadu 1939

významná živelná pohroma, katastrofa

významná stavba své doby

4

území odtržené Maďarskem ve dnech 5.–10. 11. 1938, po válce vráceno

Území v období první republiky (1918–1938)

významný průmyslový závod své doby
4

území okupované Maďarskem od 14. 3. 1939, po válce vráceno

založení významné vysoké školy

státní hranice Československa po ustálení hranic (od roku 1924)

významný objekt vojenského opevnění

zemská hranice (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko;
Podkarpatská Rus dle rozhodnutí československé vlády z 18. 11. 1918)

místo významného příkladu násilného vyhnání obyvatelstva

území okupované Maďarskem od 23. 3. 1939, po válce vráceno

Území v poválečném období (1945–1948)

zemská hranice mezi Slovenskem
a Podkarpatskou Rusí určená komisí Nejvyšší rady spojenců

územní zisk do roku 1948

pracovní, internační tábor, ghetto, těžký pomocný technický prapor

územní ztráta do roku 1948

územní zisk do roku 1924
5

územní ztráta do roku 1924

4

Území po rozpadu Československa (od roku 1993)
státní hranice od roku 1993

1 : 950 000
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Topografický podklad (vodní toky, vodní nádrže, velikost sídel dle poètu obyvatel), okolní státy a názvy sídel odpovídají stavu k roku 2018.
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Vývoj hranic Èeskoslovenska
Pro základní urèení hranic novì vzniklé Èeskoslovenské republiky byl rozhodující versailleský mírový systém, který formou dílèích smluv definoval vztah mezi vítìzi a poraženými a stanovil uspoøádání svìta po 1. sv. válce. Hlavní slovo mìla rada tøí dohodových
mocností (USA, Francie, Spojené království). Èerstvì uznaného Èeskoslovenska se
týkala pøedevším mírová smlouva s Rakouskem podepsaná v Saint Germain 10. 9. 1919
(saintgermainská smlouva), která kromì jiného urèila i hranici mezi èeskými zemìmi
a novì vzniklou Rakouskou republikou. Stanovení hranic mezi Nìmeckem, Èeskoslovenskem a Polskem ve slezském Hluèínsku a Tìšínsku stanovila zase obdobná mírová
smlouva s Nìmeckem podepsaná ve Versailles 28. 6. 1919 (versailleská smlouva).
Pro urèení pøedevším jižní hranice Slovenska, ale i Podkarpatské Rusi, byla rozhodující
mírová smlouva s Maïarskem podepsaná ve versailleském Velkém Trianonu 4. 6. 1920
(trianonská smlouva). Sporná území s Polskem na Tìšínsku, Oravì a Spiši øešilo následnì arbitrážní øízení ve Spa 28. 7. 1919. Další drobné územní spory pak upøesòovala
komise Rady Spoleènosti národù v roce 1923. Versailleský mírový systém pøestal platit
ke konci 30. let a nové hranice ve støední Evropì urèila nejdøíve mnichovská dohoda
z 29. 9. 1938 (nová hranice tøetí øíše) a poté vídeòská arbitráž z 2. 11. 1938 (nová hranice Maïarska). Uspoøádání svìta po 2. sv. válce øešily konference vítìzných mocností
Sovìtského svazu, Spojeného království a USA (pøedevším postupimská konference).
V pøípadì Èeskoslovenska se prùbìh hranic vrátil do podoby pøed mnichovskou dohodou a vídeòskou arbitráží. Podstoupení Podkarpatské Rusi Sovìtskému svazu øešila
èeskoslovensko-sovìtská smlouva podepsaná 29. 5. 1945 v Moskvì. Problémy èeskoslovensko-polské hranice urèila až vzájemná Smlouva mezi ÈSR a PLR o koneèném
vytyèení hranice podepsaná 13. 6. 1958.

Vytyèování hranice

Více na
www.kartografie.cz

foto © Muzeum Šumperk

1. místo za Muzejní počin získal Prezidentský vlak 2018

Vytyèení hranièní èáry bylo složitým komplexem mnoha dílèích prací, díky nimž se stanovovaly nejen hranice v terénu, ale souèasnì byla sestavena i detailní hranièní dokumentace. Øešení prùbìhu hranic a jejich reálného vytyèení v krajinì bylo pøedmìtem
jednání pováleèných mírových konferencí. Pro každou hranici byla ustavena zvláštní
mezinárodní delimitaèní (rozhranièovací) komise, která se skládala ze sedmi komisaøù,
z nichž pìt bylo zástupcù dohodových státù (po jednom z Francie, Spojeného království,
Itálie, Japonska a USA) a po jednom zástupci každého pøímo zúèastnìného státu. Pøedsedou komise byl vždy jeden z komisaøù dohodových státù. Komise se pøi své práci musely držet jednoznaènì daných instrukcí. Postup prací na každé hranici byl zahájen tím,
že zúèastnìné státy pøedložily v pøípadì shody spoleèný návrh øešení, v pøípadì neshody každá svùj vlastní návrh s odùvodnìním. Bìhem následného místního šetøení došlo
k provìøení místní situace a podmínek. Získané informace se staly podkladem pro koneèné rozhodnutí komise, která pro tu kterou variantu hlasovala. Tímto zpùsobem byla
vyøešena vìtšina délky hranice. Výjimeèné lokality ve formì samostatných kauz musely
následnì rozhodnout mezinárodní instituce. Jakmile byl vybrán návrh uspoøádání, zapoèaly vlastní rozhranièovací práce, v rámci kterých byla hranice rozdìlena na pracovní
úseky. V nich pak operovaly pøíslušné pracovní skupiny, které svou práci pøerušovaly
pouze bìhem zimních mìsícù. Vzhledem k tomu, že podstatná èást ès. hranice probíhala horským, špatnì pøístupným terénem mimo civilizaci, byla èinnost v pracovních komisích nesnadným posláním, vyžadujícím velkého odøíkání. Hranièní èára byla nejdøíve
oznaèena kolíky, které se v dalším kroku nahrazovaly hranièními mezníky. Ty musely být
umístìny v každém lomu hranièní èáry a z každého z nich musely být vidìt oba sousední. Všechny mezníky byly stejného typu, lišily se jen použitým materiálem (kámen, èi
beton), pouze trojmezní body byly osazeny monumentálnìjším typem mezníku. Velice
složitou byla samozøejmì doprava mezníku do nepøístupných lokalit, proto bylo èasto nutné zbudování pøístupové cesty (zejména na èeskoslovensko-polské a èeskoslovensko-rumunské hranici). Dùležitou souèástí delimitaèních prací byla tvorba hranièní
dokumentace, jejíž souèástí byly i podrobné mapy a závìreèný protokol. Po ukonèení
rozhranièovacích prací uzavíraly zúèastnìné státy vzájemné smlouvy (hranièní statuty).
Èeskoslovenské státní hranice byly zakotveny do mezinárodních smluv jako byly mírové
smlouvy, rozhodnutí velvyslanecké konference a také bilaterální smlouvy. Vše se také
promítlo i do ès. zákonodárství.
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Vitorazsko

Sudety

1

Na základì saintgermainské smlouvy (10. 9. 1919) došlo na konci èervence 1920
k pøipojení západní èásti Vitorazska k Èeskoslovensku. Jedná se o malou èást (113 km2)
historického území Vitorazska, jehož správním centrem byla Weitra, èesky Vitoraz (odtud název Vitorazsko). Celé území bylo souèástí Dolních Rakous a dùvody pro pøipojení
jeho èásti k Èeskoslovensku byly pøedevším historické (dávné slovanské osídlení), národnostní, dopravní a strategické. Pøipojena byla katastrální území Èeské Velenice (pùvodnì Èeská Cejle, Dolní a Horní Velenice a Josefsko), Halámky, Krabonoš, Kunšach,
Nakolice, Nìmecké, Nová Ves nad Lužnicí, Rapšach, Trpnouze, TušĢ a Vyšné. Novì
pøièlenìné území se stalo souèástí Zemì èeské, soudního okresu Tøeboò (vìtší èást)
a Nové Hrady. Po mnichovské krizi a bìhem celé 2. sv. války bylo toto území souèástí
Øíšské župy Dolní Podunají. Po kvìtnu 1945 se územní uspoøádání vrátilo do pøedmnichovské podoby a nìmecké obyvatelstvo bylo odsunuto. Zajímavostí je komplikované
dìlení mìsta Gmünd (èesky Cmunt), jehož èásti Èeská Cejle, Dolní a Horní Velenice
a Josefsko ležící na levém bøehu øeky Lužnice vèetnì dùležité železnièní stanice pøipadly v roce 1920 ÈSR a po spojení dostaly název Èeské Velenice.

Valticko

2

Pùvodnì dolnorakouské území o rozloze 87 km2 bylo na základì saintgermainské
smlouvy (10. 9. 1919) pøidìleno Èeskoslovensku. Jednalo se o katastrální území Hlohovec, Charvátská Nová Ves, Poštorná, Úvaly u Valtic, Valtice a èásti dnešních katastrù
Bøeclav, Ladná, Lednice a Sedlec, které se staly souèástí Moravy, soudních okresù
Bøeclav a Mikulov. Dùvody pro pøipojení, které probìhlo na konci èervence 1920, byly
pøedevším historické, národnostní, dopravní a strategické. Po mnichovské krizi a bìhem celé 2. sv. války bylo toto území souèástí Øíšské župy Dolní Podunají. Po kvìtnu
1945 se územní uspoøádání vrátilo do pøedmnichovské podoby a nìmecké obyvatelstvo bylo odsunuto.

Dyjský trojúhelník

3

Území o rozloze 30 km2, pùvodnì patøící k Dolním Rakousùm, bylo na základì saintgermainské smlouvy (10. 9. 1919) pøipojeno na konci èervence 1920 k Èeskoslovensku
a stalo se souèástí Moravy, soudního okresu Bøeclav. Vzhledem k tomu, že se jedná
o neobydlené území údolní nivy soutoku øek Moravy a Dyje pokryté lužním lesem, byl
dùvod pøipojení pøedevším strategický. Po mnichovské krizi a bìhem celé 2. sv. války
bylo toto území souèástí Øíšské župy Dolní Podunají. Po kvìtnu 1945 se územní uspoøádání vrátilo do pøedmnichovské podoby.

Hluèínsko

12b

11

4

Pohranièní oblasti èeských zemí mìly od støedovìku pøevahu nìmeckého obyvatelstva.
Pøedstava samostatné Èeskoslovenské republiky pro nì nebyla pøitažlivá a již bìhem
øíjna 1918 se jejich politická reprezentace snažila o pøipojení k ostatním rakouským
zemím a stát se tak souèástí Nìmeckého Rakouska (Deutsch Österreich). Tìsnì po
vzniku Èeskoslovenska vyhlásili v tìchto pohranièních regionech Nìmci 4 separatistické provincie: severoèeskou (Deutschböhmen), severomoravskou a slezskou (Sudetenland), jihoèeskou (Böhmenwaldgau) a jihomoravskou (Deutschsüdmähren), které se
mìly postupnì pøièlenit k Nìmeckému Rakousku nebo Nìmecku. Nasazení èeskoslovenského vojska tyto odstøedivé pokusy do konce roku 1918 potlaèilo a zdejší Nìmci
se museli, i díky geopolitické situaci, smíøit s existencí èeskoslovenského státu. Bìhem
dvacátých let se i pøirozenì zaèlenili do spoleèenského života republiky. Zhoršená hospodáøská situace v dobì svìtové hospodáøské krize spolu s vzrùstající mocí NSDAP
v Nìmecku však národnostní situaci v pohranièí opìt komplikovaly. Situace v druhé
polovinì 30. let eskalovala a vyvrcholila mnichovskou dohodou (29. 9. 1938) ètyø velmocí o postoupení pohranièních území s nadpolovièní vìtšinou nìmeckého obyvatelstva Nìmecku. Na vìtšinì tohoto postoupeného území (západní Èechy od Domažlicka,
severní Èechy, severní Morava a Slezsko) vznikla (15. 4. 1939) Øíšská župa Sudety
(Reichsgau Sudetenland) s župní metropolí Libercem. Souèástí této župy se však nestala severozápadní èást Šumavy po Domažlicko (pøipojena k Bavorsku), jih Èech (pøipojen
k Øíšské župì Horní Podunají), jihovýchod Èech a jih Moravy (pøipojen k Øíšské župì
Dolní Podunají), Hluèínsko (pøipojeno k provincii Pruské Slezsko) a Tìšínsko (pøipojeno
k provincii Pruské Slezsko). Po skonèení 2. sv. války se hranice vrátily k pøedmnichovské podobì a nìmecké obyvatelstvo bylo odsunuto.

5

Území o rozloze 317 km2 bylo od 10. 1. 1920 pøipojeno k Èeskoslovensku na základì versailleské mírové smlouvy (28. 6. 1919), která pùvodní èeskoslovenské snahy
o získání rozsáhlejších oblastí Horního Slezska omezila pouze na toto území. Historicky
bylo Hluèínsko vždy souèástí Slezska a tím i mezi lety 1335–1742 souèástí zemí Koruny
èeské. Poté však bìhem válek o rakouské dìdictví pøipadla jeho vìtší èást (vèetnì
Hluèínska) Prusku. Díky tomu prošla oblast Hluèínska do roku 1919 odlišným spoleèensko-ekonomickým vývojem než sousední rakouská území, což se projevilo právì pøi
pøipojení k Èeskoslovensku. Národnostní problémy zde byly ještì silnìjší a tolerance
nového èeskoslovenského státu mnohem slabší než jinde v èeském pohranièí. Opìtovné pøipojení k Nìmecku od øíjna 1938 tak bylo pro vìtšinu obyvatelstva dùvodem
k velké radosti. Hluèínsko se stalo pøímou souèástí tøetí øíše jako Pruské Slezsko. Po
kvìtnu 1945 se územní uspoøádání vrátilo do pøedmnichovské podoby a nìmecké obyvatelstvo bylo odsunuto.

Tìšínsko

6

Problematická oblast Tìšínska, tedy historicky Tìšínského knížectví, byla místem støetu
zájmù po staletí. Støídala se zde závislost na èeském nebo polském trùnì. Následné
habsburské podruèí bylo uhájeno i bìhem válek o rakouské dìdictví a až do konce
1. sv. války zùstalo souèástí Rakousko-Uherska. Spor o území Tìšínska mezi Èeskoslovenskem a Polskem probíhal od roku 1918 až do roku 1958 a mìl rùznou intenzitu. Na
poèátku roku 1919 dokonce pøerostl v sedmidenní válku. Navrhovaný plebiscit nebyl
uskuteènìn. Do konfliktu poté vstoupily dohodové mocnosti, které v rámci arbitrážního
øízení ve Spa (28. 7. 1920) rozdìlily Tìšínsko podél severního rozvodí øeky Olše na
východní polskou èást (44 % území) a západní èeskoslovenskou èást (56 % území).
Rozdìleno bylo i vlastní mìsto Tìšín, jehož vìtší èást pøipadla Polsku. Pro mladý ès.
stát bylo podstatné, že uhájil držení strategické železnièní tratì na Slovensko. V øíjnu
1938 využilo Polsko situace kolem mnichovské krize a západní Tìšínsko anektovalo.
Po porážce Polska Nìmeckem a vypuknutí 2. sv. války se celé Tìšínsko stalo souèástí
tøetí øíše jako Pruské Slezsko. Po 2. sv. válce byl prùbìh hranice navrácen do pøedmnichovské podoby, ovšem definitivní teèku za èeskoslovensko-polskými spory udìlala až
mezistátní smlouva z 13. 6. 1958.

Kysuce

7

Malé území Kysuce (èásti obcí Èierne, Skalité a Svrèinovce u Èadci) o rozloze 44 km2
se stalo v listopadu 1938 dalším místem územního sporu mezi Èeskoslovenskou republikou, oslabenou mnichovskou dohodou, a Polskem, který pøerostl v ozbrojený konflikt,
po nìmž došlo k jeho vojenskému obsazení Polskem. 30. 11. 1938 byla podepsána
delimitaèní dohoda, na základì níž bylo území podstoupeno Polsku. Po porážce Polska
Nìmeckem a po vypuknutí 2. sv. války pøipadla tato èást Kysuce novì vzniklému Slovenskému státu. Po skonèení 2. sv. války byly obnoveny hranice v pøedmnichovské podobì.
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Orava a Spiš

8

9

Severní hranice Horních Uher (Slovenska) byla dána historicky, ovšem polské nacionální kruhy na konci 1. sv. války tuto hranici na nìkolika místech Oravy a Spiše zpochybnily.
Následné územní spory se s rùznou intenzitou táhly až do roku 1958, kdy je ukonèila
až mezistátní smlouva. K nejtvrdším sporùm o tato území došlo hned pøi vzniku obou
nových republik a poté znovu v letech 1938 a 1939. Vyhrocenou situaci po rozpadu Rakousko-Uherska vyøešilo až arbitrážní øízení dohodových mocností 28. 7. 1919 ve Spa,
které rozhodlo o prùbìhu èeskoslovensko-polské hranice. Pozdìji byla umožnìna i vzájemná výmìna nìkterých lokalit, èímž se podaøilo situaci do roku 1924 zklidnit. K další
eskalaci sporu došlo až v roce 1938, kdy Polsko využilo mnichovské krize k obsazení
všech pùvodnì nárokovaných území Oravy a Spiše. Porážka Polska Nìmeckem v roce
1939 situaci pøevrátila a všechna sporná území naopak obsadil novì vzniklý Slovenský
stát. Po skonèení 2. sv. války se prùbìh hranice vrátil do pøedmnichovské podoby.
Jablonka (Jab³onka) a okolí (Orava) 8a
Po arbitrážním øízení 28. 7. 1919 ve Spa pøipadlo Polsku území obcí Jablonka (Jab³onka), Bukovina-Podsklie (Bukowina-Osiedle), Harkabúz (Harkabuz), Hladovka, Chyžné
(Chy¿ne), Nižná Zubrica (Zubryca Dolna), Oravka (Orawka), Pekelník (Piekielnik), Podvlk (Podwilk), Srnie (Podsarnie), Suchá Hora, Vyšná Zubrica (Zubrica Górna).
Hladovka-Suchá Hora 8b / Ve¾ká Lipnica (Lipnica Wielka) (Orava) 8c
Pøesto, že arbitrážní øízení 28. 7. 1919 rozhodlo o pøíslušnosti tìchto dvou lokalit, došlo
12. 3. 1924 k jejich vzájemné výmìnì. Území obcí Hladovka a Suchá Hora pøedalo
Polsko Èeskoslovensku za území obce Ve¾ká Lipnica (Lipnica Wielka).
Tatranská Javorina (Spiš) 9a
Až 17. 12. 1923 Rada Spoleènosti národù definitivnì rozhodla o pøíslušnosti tohoto
území a pøiøkla ho Èeskoslovensku. Polské snahy o kompenzaci za pro nì nespravedlivì urèené hranice na Tìšínsku, tak zùstaly nevyslyšeny.

Lesnica (Spiš) 9b
Území obce Lesnica pøipadlo po arbitrážním øízení 28. 7. 1919 ve Spa Èeskoslovensku.
Nová Belá (Nowa Bia³a) a okolí (Spiš) 9c
Po arbitrážním øízení 28. 7. 1919 ve Spa pøipadlo Polsku území obcí Nová Belá (Nowa
Bia³a), Èierna Hora (Czarna Góra), Durštín (Dursztyn), Falštin (Falsztyn), Fridman (Frydman), Jurgov (Jurgów), Kacvín (Kacwin), Krempach (Krempachy), Lapšanka (£apszanka), Nedeca (Niedzica), Nižné Lapše (£apsze Ni¿ne), Repisko (Rzepiska), Tribš (Trybsz)
a Vyšné Lapše (£apsze Wy¿ne). Tím vznikla tzv. Polská Spiš.

Východní Slovensko

10

Úzkou èást slovenského území podél hranice s Podkarpatskou Rusí, v okolí obcí Stakšín a Sobrance, okupovalo od 23. 3. 1939 do konce 2. sv. války Maïarsko. Po skonèení války se území stalo opìt souèástí Èeskoslovenska.

Jižní Slovensko

11

Jižní hranice Slovenska historicky neexistovala a musela být na základì trianonské mírové smlouvy (4. 6. 1920) novì vytyèena. Souèástí Èeskoslovenska se tak stala i problematická oblast Velkého Žitného ostrova a území tehdejší obce Petržalka (dnes souèást
Bratislavy) na pravém dunajském bøehu. Do novì vznikajícího státu tak byla zahrnuta
i poèetná maïarská menšina (témìø 500 tis. obyvatel). Bìhem let 1922–1924 bylo
Maïarsku zpìt podstoupeno nìkolik pohranièních obcí. Tìsnì po mnichovské dohodì
se na základì vídeòské arbitráže (2. 11. 1938) oblasti jižního Slovenska s nadpoloviè-

ní vìtšinou maïarského obyvatelstva staly souèástí Maïarska. Do bøezna 1939 pak
hranice doznala dalších dílèích zmìn. S koncem 2. sv. války se jižní hranice Slovenska
vrátila do podoby pøed vídeòskou arbitráží. Postupimská konference (2. 8. 1945) definovala i rámec výmìny obyvatelstva mezi Maïarskem a Èeskoslovenskem, kterou vlády
obou zemí stvrdily vzájemnou smlouvou. Do Maïarska tak bylo odsunuto na 90 tis. „slovenských“ Maïarù, opaèným smìrem putoval podobný poèet „maïarských“ Slovákù.
K tomuto postupu bylo pøistoupeno po špatné zkušenosti s odsunem nìmeckého obyvatelstva z èeských zemí. V roce 1947 byly k jižnímu Slovensku pøipojeny další obce na
pravém bøehu Dunaje: Jarovce, Rusovce a Èunovo.
Petržalka a Devín 11a
Území Petržalky na pravém bøehu Dunaje bylo pøipojeno ke Slovensku již trianonskou
smlouvou (4. 6. 1920). V 2. polovinì 30. let zde bylo v rámci èeskoslovenských opevòovacích prací vystavìno nìkolik pevnostních objektù. Pro pøevahu nìmecky mluvícího
obyvatelstva bylo toto malé území spolu s levobøežním Devínem pøipojeno v rámci mnichovské dohody k tøetí øíši jako Øíšská župa Dolní Podunají. Po kvìtnu 1945 se územní
uspoøádání vrátilo do pøedmnichovské podoby a nìmecké obyvatelstvo bylo odsunuto.
Susa 11b
Pøestože bylo území obce Susa na základì trianonské smlouvy pøidìleno k jižnímu
Slovensku, došlo vzájemnou dohodou 20. 10. 1922 k jeho opìtovnému pøipojení
k Maïarsku.
Somoskõújfalu, Somoskõ 11c
V oblasti obcí Somoskõújfalu a Somoskõ neurèila trianonská smlouva pøesný prùbìh
hranice. Nápravu zajistilo až rozhodnutí komise Rady Spoleènosti národù v dubnu
1923. Obì obce tak byly v roce 1924 podstoupeny Maïarsku.

Jarovce, Rusovce a Èunovo 11d
Území tìchto tøí pùvodnì maïarských obcí bylo od 15. 3. 1947 pøipojeno k Èeskoslovensku na základì paøížské mírové konference (10. 2. 1947). Dùvodem pro posun
hranice byla výstavba nového bratislavského pøístavu na Dunaji.

Podkarpatská Rus

12

Na základì saintgermainské mírové smlouvy (10. 9. 1919) se stala tato døíve uherská
župa souèástí novì vznikajícího Èeskoslovenska v kvìtnu 1920. To odpovídalo i snahám domácí i exilové (USA) rusínské politické reprezentace. Podkarpatská Rus se
stala jednou ze ètyø samosprávných zemí Èeskoslovenska. Bìhem prvních let republiky došlo pøi její jižní hranici (1921) k nìkolika územním výmìnám s Rumunskem. Po
mnichovské krizi se stala jižní èást Podkarpatské Rusi souèástí Maïarska. Brzy na to
pak byla Maïarskem obsazena celá. Po skonèení 2. sv. války došlo sice k návratu do
pøedváleèného uspoøádání, ovšem tento stav byl jen formální a krátkodobý. Již 21. 10.
1946 se na základì èeskoslovensko-sovìtské smlouvy (podepsána 29. 5. 1945) celá
Podkarpatská Rus stala jako Zakarpatská oblast souèástí Ukrajinské sovìtské socialistické republiky a tedy Sovìtského svazu. Prùbìh novì vzniklé èeskoslovensko-ukrajinské hranice (pùvodnì slovensko-podkarpatské) doznal bìhem roku 1946 v rámci
zmínìné smlouvy nìkolika zmìn.
Velká Palata (Velyka Palad‘) a Fertesalmaš (Fertešolmaš) 12a
V rámci pováleèných úprav hranic došlo 4. 5. 1921 k pøipojení tohoto území k Èeskoslovensku v rámci vzájemných èeskoslovensko-rumunských územních výmìn.
Valea Seacã a Valea Francisc 12b
V rámci pováleèných úprav hranic došlo 4. 5. 1921 k pøipojení tohoto území k Rumunsku v rámci vzájemných èeskoslovensko-rumunských územních výmìn.

Jižní èást Podkarpatské Rusi 12c
Souèástí vídeòské arbitráže (2. 11. 1938) bylo rozhodnutí o podstoupení jižních oblastí
Podkarpatské Rusi Maïarsku. Novì vzniklá hranice mezi druhou Èeskoslovenskou republikou a Maïarskem zde doznala na pøelomu roku 1938/1939 nìkolika drobných
zmìn. Ve dnech 14.–18. 3. 1939 pak Maïarsko obsadilo celou Podkarpatskou Rus.
Èop 12d
Dle smlouvy z 29. 5. 1945 pøipadlo mìsto Èop se svým významným železnièním uzlem
a dalšími 13 severnìji ležícími obcemi 21. 10. 1946 Sovìtskému svazu. Souèástí této
smlouvy byl i málo podrobný zákres nové hranice provedený tlustou èarou, èehož Sovìti bìhem vytyèování v terénu využili a drželi se v maximální míøe jejího západního okraje.
Lekárovce 12e
Území obce Lekárovce (Lekárt) mìlo na základì èeskoslovensko-sovìtské smlouvy
pøipadnout od 21. 10. 1946 Sovìtskému svazu. Díky silným protestùm obyvatel a následným diplomatickým nótám se podaøilo dohodnout, že toto území zùstane souèástí
Èeskoslovenska s platností od 2. 4. 1946.

Èesko-slovenská státní hranice

13

Po zániku Èeskoslovenska vznikla nová státní hranice oddìlující obì novì vzniklé republiky. Ustanovená Spoleèná èesko-slovenská rozhranièovací komise mìla za úkol
vyøešit dílèí problémy v lokalitách, kde pùvodní národní hranice nerespektovala spádovost sídel k pøíslušné stranì hranice. Osada U Sabotù (Šance) 13a byla pøièlenìna
ke slovenské obci Vrbovce. Naopak osada Sidonie 13b byla pøièlenìna k moravskému mìstu Brumov-Bylnice. 4. ledna 1996 byla podepsána smlouva mezi obìma státy
o spoleèné hranici, èímž došlo na definitivní stvrzení jejího prùbìhu.
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KAM na houby

Jehličnaté lesy v okolí Králického Sněžníku jsou pro houbaře doslova rájem

Za houbami až k hranicím
U Králického Sněžníku se nalézá mnoho cenných houbařských lokalit. Jednou
z nich jsou i smrkové lesy u Horní Moravy, které se táhnou až k rozhledně
Klepáč u polských hranic. Dle houbařů tam rostou zejména hřiby hnědé jako
„vzteklé“, což jsme měli možnost si ověřit, a tak jim musíme dát za pravdu.
Naše putování začíná v malé obci Horní Morava nacházející se nedaleko Králického Sněžníku.
V obci je parkoviště u skiareálu, odkud se vydáte
po modré turistické značce přes řeku Moravu. Druhou možností je dojet na neplacené parkoviště
Pod Klepáčem, odkud se dáte po červené turistické značce do prudkého kopce na horu Klepáč se
stejnojmennou rozhlednou.
„Drápání“ nahoru se vyplatí. A i když od mé
návštěvy této lokality uplynula již poměrně delší
doba, stále platí, že díky velkému množství hřibů
viditelných i z cesty je pro mě dodnes nezapomenutelným místem. Překvapilo nás zejména velké
množství hřibů hnědých, které rostly doslova na
každém kroku, takže jsme sbírali ve dřepu, jelikož

Hřiby pod Klepáčem
Po chvíli dojdete k rozcestí s názvem Pramen
Lipkovského potoka, kde se vyplatí sejít z cesty
a zabrousit hluboko do lesa. Kromě hřibů hnědých
se setkáte také s hřiby smrkovými, suchohřiby neboli babkami i modrajícími hřiby kováři. Nacházeli

Cílem putování je dřevěná rozhledna Klepáč, ze které je pěkný výhled

foto © Ivo Novák, Zuzana Štanclová

Štěstí jsme měli hlavně na různé druhy hřibů

se nevyplatilo ani vstávat ze země. Není divu, tomuto druhu se daří ve vysokých borových a smrkových lesích mezi mechem, spadaným dřevem
a jehličím. Lesy v okolí Horní Moravy jsou pro tento
druh ideálním prostředím. Skládají se převážně ze
smrkových monokultur s malým zastoupením borovice kleče a jeřábu ptačího, který už tehdy zdobily pěkně zbarvené jeřabiny.

jsme nejčastěji malé hříbečky, ale našly se i velké
plodnice, vhodné například na řízky.
Na travnatých místech v mladších smrčinách
není výjimkou ryzec smrkový či ryzec syrovinka
se svojí charakteristickou slanečkovou vůní. Tento druh je možné jíst i zasyrova, nejlepší je však
opečený na másle. Důvodem k radosti nejsou jen
houby, pokud přijedete ve správné období, můžete si, stejně jako my, odvézt také slušné množství
borůvek.
Pohraniční hora Klepáč neboli Klepý je vysoká
1 143 m n. m. Její vrcholové partie porůstají horské smrčiny, ale i tak jsme nejvíce hřibů našli spíše za jejím úpatím, a jak jsme postupovali výš, tak
ubývaly. Je to dáno mimo jiné výskytem bezlesých
ploch v podobě pasek a kamenných moří pod vrcholem. Právě podle „klapajících“ kamenů kamenných moří, která jsou stále v pohybu, dostala hora
své jméno. Na kamenech můžete stejně jako my
narazit na různé druhy vyhřívajících se plazů. Na
pasekách lze sem tam najít klouzky. Setkat se lze
také s holubinkami, zejména holubinkou révovou,
která se hodí do smaženic i polévek.
Hora Klepáč je unikátní tím, že její svahy náleží do tří úmoří, proto se polsky nazývá Trójmorski
Wierch. Vody ze západních svahů odtékají do Kladské Nisy, která zde pramení a patří k úmoří Baltského moře. Vody z jižních svahů odvádí Lipkovský
potok, který se vlévá do Tiché Orlice a patří k úmoří
Severního moře. Vody z východních svahů stékají
drobnými pravostrannými přítoky do řeky Moravy
a patří do úmoří Černého moře. Potoky a okolní
vlhká místa jsou důvodem, proč je v této lokalitě
takové množství hub.
Na vrcholu hory, kde naše putování končí, se
nachází 25 metrů vysoká dřevěná rozhledna, ze
které je pěkný výhled.
Pokud to máte do Jeseníků příliš daleko, nezoufejte. Podobných smrkových lesů, kde rostou
zmiňované druhy hub, je mnoho, příkladem jsou
Smrčiny, Šumava, Český les a jiné. Do některé
z těchto lokalit se vypravíme v příštím čísle.
Případné dotazy posílejte na albrechtova@
kampocesku.cz.
Simona Albrechtová
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KAM pro děti

Městské koupaliště

Když malí nevědí, velcí poradí…

Odry – sport,
historie i zábava
Odry leží v Moravskoslezském kraji a jsou prvním městem na řece Odře. Návštěvu
Oder a okolí doporučujeme milovníkům sportu, historie i zábavy. V letních
měsících můžete navštívit městské koupaliště s toboganem a dalšími vodními
atrakcemi.
Častým cílem návštěvníků města je dopravní
hřiště. Otevřeno je každý den od 15 do 17 hod. Vyzkoušet si tu můžete orientaci v silničním provozu,
zapůjčit dětská kola i elektromobily. Pro malé děti
je tu řada nově vybudovaných dětských hřišť.
Toužíte raději po pobytu v přírodě? Ideální
možností je naučná stezka Stříbrný chodník.
Jedná se o 9 km dlouhý okruh, který vás lesními
cestami povede z Oder k rozhledně Pohoř-Olšová a zpět do Oder kolem rybníků. Z informačních
tabulí se dozvíte mnoho zajímavostí o okolní přírodě, o historii těžby stříbronosných rud a o zdejší fauně a flóře. Další možností je nově otevřená

Vodní mlýn Wesselsky – vodní kolo

naučná stezka K Flasharovu dolu a venkovní
geologická expozice hornin Nízkého Jeseníku.
Mimo rozhlednu na Pohoři můžete vyrazit také
na Veselskou rozhlednu, která byla vybudována
v loňském roce a stejně jako ta pohořská připomíná tvarem strážní věž, kterou mají Odry ve znaku.
Pro milovníky historie je výborným tipem
na návštěvu Oderská katovna – muzeum městského práva. Prohlédnout si tu můžete celu loupežníka Schimaka, mučírnu, ale také expozici
archeologie, výstavu historických fotografií a zařízený pokoj – ukázku bydlení původního obyvatelstva. Katovna nabízí i prohlídku pro děti, která
je také jedním ze zastavení Pohádkového Poodří
– projektu, který na 12 pohádkových zastaveních
provede děti naším krajem, seznámí je s historií
daného místa, děti zde mohou plnit pohádkové
úkoly, sbírat razítka do vandrbuchu a získávat odměny.
Dalším ze zastavení je Vodní mlýn Wesselsky
v místní části Loučky, který je také součástí Technotrasy Moravskoslezského kraje. Prohlédnout si
zde můžete obnovený areál mlýna s dochovanou
mlýnskou technologií. K vodnímu mlýnu můžete
dojet také po cyklostezce Střecha Evropy z Oder
až k poutnímu místu Panna Maria ve skále, které
se nachází na území Spálova nedaleko Klokočůvku
v údolí řeky Odry.

1. Která řeka protéká městem?
a) Odra
b) Dunaj
c) Moravice
2. Co má město Odry ve svém znaku?
a) řeku
b) strážní věž
c) orla
3. Kolik zastavení má Pohádkové Poodří?
a) 12
b) 5
c) 18

?

Své odpovědi nám posílejte do
15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo poštou na adresu redakce.
Deset autorů správných odpovědí obdrží od
města Odry zajímavé ceny.
Vyznavačům adrenalinu doporučíme navštívit
Heipark v místní části Tošovice – užijete si svezení
na bobové dráze, dětské trampolíny, lanové centrum, rodeo býka, bungee trampolínu, skluzavky,
lukostřelbu i golf nebo koupání ve vodní nádrži.
Více na
tel.: +420 556 768 162–3
www.odry.cz
Heipark Odry – Tošovice
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KAM na výlet
Důl Františka v roce 1924

? Ve kterém roce byla poprvé vydána
mapa Pivovary České republiky
od Kartograﬁe PRAHA?

Karvinské neštěstí (125 let)

foto © Wikimedia Commons

Ohromný výbuch se udál 14. června
1894 ve 21.30 hod. na dole Františka.
Kouř a prach se dostaly až na povrch
a další tři výbuchy následovaly
v průběhu dvanácti hodin.
Celkem na následky výbuchu zahynulo 235
osob, mnoho dalších bylo popáleno, přiotráveno
nebo zraněno. Mezi oběťmi je i 60 záchranářů, kteří
okamžitě vyrazili na pomoc a které zastihl v dole
druhý výbuch. Vyšetřovací komise neodhalila porušení bezpečnostních předpisů. Neštěstí přispělo
ke zlepšení kontrolních činností a k posílení bezpečnostních opatření a zavádění sebezáchranných
přístrojů. Obnova důlní činnosti probíhala následujících pět let.
-babok-
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a) 2009
b) 2010
c) 2011

?

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

Ve Zlíně s nudou zatočíme!

KAM pro děti

Čas dovolených a výletů, na které se všichni těšíme a při kterých
poznáváme zajímavosti a atraktivity nejrůznějších míst v České
republice, začíná. Rádi bychom vás pozvali do metropole
jihovýchodní Moravy, města Zlína, kde se nudit určitě nebudete!

Filmový uzel Zlín – prasátko Lojzík

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jak vysoký je zlínský mrakodrap?
a) 77,5 m
b) 79,5 m
c) 78,5 m
2. Na kterém místě naleznete jedinou
vystavenou kostru slona v ČR?
a) zřícenina hradu Starý Světlov
b) hrad Malenovice
c) zřícenina hradu Lukov
3. Jak se jmenuje prasátko, o kterém se
připravuje nový animovaný seriál?
a) Pepa
b) Franta
c) Lojzík

foto © archiv Zoo Zlín, archiv MJVM, archiv SMZ; archiv Filmový uzel Zlín

Park Komenského

Výlet za exotickými zvířaty a do pohádkového
zámku si užijete v Zoo Zlín. Nevšedním zážitkem
je návštěva expozice rejnoků, které můžete nejen
nakrmit, ale i pohladit! Pro děti je připravena řada
atrakcí, např. lanový labyrint, archeologické naleziště či rýžování zlata. Lákadlem zoo pro letošní rok
je nová letní expozice pro aligátory. Pokud mají
děti rády animované příběhy, nemůžete vynechat
Filmový uzel Zlín, kde si mohou vyzkoušet svou
vlastní animaci nebo navštívit Tvořivý chlívek prasátka Lojzíka, o kterém se připravuje animovaný
seriál. Expozice o historii filmových ateliérů vás
seznámí s prvopočátky zlínské filmařiny. Společně
si pak můžete zahrát hru Tajemství filmové truhly.
Nevšední pohled na město se vám naskytne
z vyhlídkové terasy zlínského mrakodrapu tzv.
„jedenadvacítky“, jehož výška dosahuje 77,5 metru. Nově zde budou od 1. července instalovány dalekohledy jako na amerických mrakodrapech.
Technickým unikátem je pojízdná kancelář,
do které můžete nejen nahlédnout, ale také se
v ní svézt. Zajímavostí je i páternoster, který je
nejdelší svého druhu u nás. Chcete vidět sbírku
bot od firmy Baťa, výrobní linku na výrobu obuvi
či si postavit papírový baťovský domek? Pak navštivte Muzeum jihovýchodní Moravy ve 14|15
BAŤOVĚ INSTITUTU Pro děti je v muzeu připravena interaktivní expozice.

?

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

Hrad Malenovice, sloní kostra

Okolí Zlína vybízí k výletům či procházkám do
přírody. Stezkou zdraví Tlustá hora, která skýtá
několik cvičebních prvků, se dostanete k hradu
Malenovice. Na děti čekají speciální nedělní prohlídky a pro odvážné noční prohlídky s doprovodným programem. Hradní stálá expozice Zvířata
na Zemi a člověk obsahuje na 150 exponátů. Její
součástí jsou i dotykové obrazovky, u kterých si vyzkoušíte své znalosti pomocí nejrůznějších „zvířecích“ kvízů. Věděli jste, že na hradě je jediná kostra
slona vystavená na území České republiky?
Pokud hledáte netradiční zábavu, navštivte
jednu z laserových arén, motokárovou dráhu
či únikovou hru. Golf si můžete zahrát v Lázních
Kostelec. Prohlídku města si můžete zpestřit půjčením koloběžky nebo kola a projet se po městské

Mořští rejnoci v Zoo Zlín

obslužné cyklostezce nebo páteřní cyklostezce
Zlín–Otrokovice. V Otrokovicích se můžete napojit na oblíbenou cyklostezku podél Baťova kanálu nebo se nalodit s kolem na výletní loď a poznat
i vzdálenější okolí. Adrenalinoví nadšenci mohou
nedaleko Zlína vyzkoušet singletrack cyklopark
Mysločovice nebo pumptrack bikepark Zádveřice.
Městské informační a turistické středisko
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
tel.: +420 577 630 270, 222
e-mail: is@zlin.eu
www.ic-zlin.cz
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc květen 2019.
Celkem došlo 3 753 odpovědí, 3 646 z internetu a 107 dopisů,
z toho 2 151 žen a 1 602 mužů.

Kladenské medvědice
otázka 1: a) průměrně 30 let
otázka 2: c) spánek v zimním období
otázka 3: c) je to všežravec
soutěžilo: 481 čtenářů; 300 správně; 181 špatně
výherci: Hana Patráková, Turnov; Dana Berková, Ústí nad Labem; Květoslava Krejčová, Praha 6;
Jitka Bouzková, Karlovy Vary; Jana Ondráčková, Ostrava; Miloslav Kulhavý, Pardubice; Jiřina Klůcová, Chrudim; Filip Moravec, Moravská Třebová; Jiří Doležel, Přerov; Jana Petráková, Strakonice

Edice ČT
otázka: Kde se nacházejí Železné hory?
odpověď: c) jsou součástí Českomoravské vrchoviny
soutěžilo: 573 čtenářů; 570 správně; 3 špatně
výherci: Nikola Kašpárková, Sychrov; Martin Krýsl, Klatovy; Marek Korpáš, Stráž pod Ralskem

Litoměřice slaví 800 let města
otázka 1: a) 1219
otázka 2: c) Radobýl
otázka 3: a) 14. 9. 2019
soutěžilo: 578 čtenářů; 564 správně; 14 špatně
výherci: Monika Janczarová, Šenov; Tomáš Janata, Nový Bor; Marcela Kührová, Liberec; Bohuslava
Podgrabinská, Šternberk; Romana Pešornová, Jirkov; Ladislav Hanuš, Lužany nad Trotinou; Zuzana
Svobodová, Chotoviny; Lenka Bednářová, Nová Bystřice; Jan Fátor, Náchod; Karel Fiala, Karlovy Vary

Cesta kamene
otázka 1: c) pískovec
otázka 2: b) žula
soutěžilo: 600 čtenářů; 594 správně; 6 špatně
výherci: Ondřej Kubart, Praha 10; Petra Chlubnová, Poděbrady; Michal Mlčuch, Louny; Václav Hruška, Milavče; Stanislava Hanáková, Šumperk; Marcela Jančíková, Postupice; Marie Hurtová, Kolín;
Hana Stiborová, Borotín; Eva Kracíková, Poděbrady; Štěpánka Chaloupková, Teplice

Tak trochu jiný zámek Plumlov
otázka 1: b) Podhradský
otázka 2: a) Pražské jezulátko
otázka 3: c) jedno
soutěžilo: 571 čtenářů; 559 správně; 12 špatně
výherci: Jaroslava Vašíčková, Chomutov; Alena Sedlmaierová, Děčín; Jana Burýšková, Zlín; Viola
Čápová, Česká Skalice; Oldřich Petrželka, Plzeň; Jan Bílý, Židlochovice; Gabriela Vitvarová, Smržovka; Petra Vysloužilová, Hořice v Podkrkonoších; Radmila Vlčíková, Přerov; Josef Lopour, Opatovec

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: a) Brtnice
soutěžilo: 456 čtenářů; 448 správně; 8 špatně
výherci: Leopold Šimeček, Třebíč; Ivana Kafková, České Budějovice; Eva Havlíčková, Havlíčkův Brod

Křížovka
… nedaleko Strakonic…
soutěžilo: 494 čtenářů; 488 správně; 6 špatně
výherci: Milena Kožová, Praha 4; Martina Rosenbergová, Nová Paka; Vlasta Luxemburková, Praha 10

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky a odpověď

Poznáte místo na fotografii?

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

a) hrad Hasištejn b) hrad Kostomlaty

c) hrad Zubštejn

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 odpově

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

Mazaní čtená

e magazínu KA
M po Česku
za vydání květen
2019

Informační ce

ntrum města

Národní třída

Luděk Sládek
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CENTRUM BABYLON
liberecké centrum zábavy a relaxace pro celou rodinu
SKVĚLÝ TIP NA VÝLET ZA KAŽDÉHO POČASÍ

ONLIN

10 % E

SLEVA

CHCETE STIHNOUT JEŠTĚ VÍCE ZÁBAVY?
Využijte ubytování ve WELLNESS HOTELU BABYLON!
Doporučujeme výhodné pobytové balíčky s neomezeným vstupem do Aquaparku, Lunaparku, iQPARKU,
iQLANDIE a zrcadlového Labyrintu nebo do Wellness centra po celou dobu pobytu a pro každého
s neomezeným vstupem do ZOO Liberec.

CENTRUM BABYLON, a. s.
Nitranská 1, Liberec

www.CentrumBabylon.cz
www.HotelBabylon.cz

20. ročník

Ústí nad Orlicí

Město v pohybu 2019
pondělí \3. 6. 2019

Progres 2 \David Koller s kapelou
úterý \4. 6. 2019

Kamelot \Yo Yo Band
středa \5. 6. 2019

Black band \Jazzování s F. Uhlířem a J. Jiráněm
čtvrtek \6. 6. 2019

Milan Peroutka se skupinou Perutě \Tata Bojs
pátek \7. 6. 2019

Nirvana Czech Tribute – In The Name Of Cobain
Karel Kahovec a George & Beathovens
Queenie \ Uriah Heep Revival
sobota \8. 6. 2019

Adele Tribute Show \The Pink Panthers
Support Lesbiens
OHŇOSTROJ

www.ustinadorlici.cz

