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ZDARMA
Čím déle vlaštovky
u nás v říjnu
prodlévají, tím
déle pěkné a jasné
dny potrvají.
-české přísloví-

Nenechte si ujít
barevný podzim
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Minulost do po
Máte doma jakékoli dokumenty, předměty či fotografie
spojené s nacistickou perzekucí na území naší republiky
a chcete je vyhodit? Nedělejte to a dejte nám vědět na
vyzva@pamatnik-terezin.cz!
Zajímají nás předměty a dokumenty spojené s osobami
vězněnými v Terezíně a Litoměřicích, ale i ty, jež dokumentují
věznění v dalších koncentračních táborech, věznicích, káznicích
i jiných nacistických perzekučních zařízeních.
Děkujeme především za naše budoucí generace!
Památník Terezín
státní příspěvková organizace

Milí čtenáři,
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říjen je měsíc, který hřeje i mrazí,
mlha za mlhou údolím se plazí, vítr
s deštěm ve vlasech není žádná výhra, kdy by nad zmáčeným turistou
mnohá srdce zjihla. Tak nějak vidím
říjen. Musím však připustit, že pár
pěkných, teplých dní s modrou oblohou by se hodilo, za což bych pána
počasí velebil. Houbové šílenství se
konat patrně již nebude, snad jen lokálně, takže v lese bude
klid. Jen pozor, až se budete šoulat po lese třeba s čtyřnohým
kamarádem u nohy, ať nevlezete do rány nějakého myslivce při
honu. Broky v kožichu nejsou žádné terno.
Letošní říjen bude ale zcela určitě jiný než ty minulé. Proč?
Protože v komiksu o čínském omylu psaném od března je na
straně říjen ještě nepopsaný list. Ve starých mapách se takové
bílé nezmapované místo označilo jako hic sunt leones, tedy
tady jsou lvi. Označovalo tak neznámé, neprobádané území nějaké barbárie bez zákonů a pravidel. Ne že bychom měli zákonů,
pravidel a nařízení málo, v tomto ohledu nejsme zcela jistě žádnou barbárií, spíše naopak. Ale jak popíšeme říjnový list, to je
zatím ve hvězdách.
Tady ale vidím jádro pudla. Nejenže nevíme, co bude, ale dříve než se vydáme na výlet, musíme si nastudovat nejaktuálnější
nařízení, která denně vymýšlí odpovědní a poté chrlí mediální
hlásné trouby. To aby pak jeden měl mozek jaderného fyzika. No
řekněte sami. Kdo dokáže během setiny vteřiny přepočítat vzdálenost v závislosti na ploše, rozestupu a počtu pohybujících se
osob různou rychlostí, než do daného perimetru vstoupí? Takže
na obličej roušku, do mobilu eRoušku, dobrý signál, zelenou na
semaforu a hlavu vzhůru. Jinak to nepůjde. V tomto vydání jsme
pro vás připravili pestrou podzimní nabídku míst, akcí a výletů,
která se s ohledem na počasí i omezení mohou vydařit. Buďte
prosím opatrní, ohleduplní a veselé mysli.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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KULTURNÍCH POŘADŮ
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S námi máte přehled!

Fiat lux aneb Budiž světlo
Kocourkov stále aktuální
Slavný, leč spíše neslavně proslulý Kocourkov je vesnice, kde se dějí příběhy
tragikomicky absurdní. Příměr s Kocourkovem má humorně i uštěpačně
nastavit zrcadlo společnosti, kde nedostatky, záporné jevy a rozhodnutí jdou
za hranice zdravého rozumu.
Ale již starověcí Řekové měli své město absurdit, skutečně existující Abdéry. Ve Francii
to byly Brétizy a především jihofrancouzské Zvonokosy, které Gabriel Chevallier popsal
ve skandální kronice na pozadí stavby obecního záchodku, jenž rozdělil městečko
na Záchodobijce a Záchodomilce. Německo má svou Schildu, Nizozemci Kampen,
Anglie Gotham, Polsko Pacanów, Srbsko Balov a Slováci své Záhoráky, Kocúrkovo či
Čudákovou. Na Moravě se kocourkovské příběhy vyprávěly o městečku Šimperk, jehož
předobrazem bylo skutečné městečko Šilperk, v roce 1949 přejmenované na Štíty.
Kocourkov vznikal v lidové slovesnosti, ale již v 17. století se historky o něm
objevily v knížkách lidového čtení. Později kocourkovské příběhy vydal v osmi svazcích
Prokop Chocholoušek pod názvem „Kocaurkow, čili Pamětnosti přewelikého města
Kocaurkowa a obywatelů geho / Sbjrané a pro obweselenj weselých i mrzutých na
swětlo wydané od Prokopa Chocholausska“ (1847–1848). V Hovorech s TGM říká
Karlu Čapkovi Masaryk velmi nadčasově, že se vždycky stavěl proti Kocourkovu
a Hulvátovu. V české literatuře se kocourkovského námětu ujal také Ondřej Sekora
v Kronice města Kocourkova. Přesto jakýmsi vrcholem Kocourkova se stala česká
filmová komedie z roku 1934 režiséra Miroslava Cikána na motivy satirické veselohry
Karla Poláčka U nás v Kocourkově. Na plátně se tu potkali Jan Werich s Jindřichem
Plachtou v hlavních rolích, úkaz to nebývalý.
Kde se však vzal náš Kocourkov? Pravda je, že osada Kocourkov (Katzendorf )
se opravdu nacházela u obce Jeníkov na Teplicku, ale po poválečném odsunu
německých obyvatel byla zničena povrchovou těžbou dolu 1. máj. Její název však
nikdy nebyl předobrazem Kocourkova. Ten je nejspíš od základu smyšlenou obcí,
podobnou Kotěhůlkám nebo Horní Dolní. Ale zjistit, kdo první použil tento příměr,
bude nejspíš nemožné.
To však neznamená, že by Kocourkov u nás nebyl stále aktuální. Vezměme si
kupříkladu poslední nařízení. V tanečních, o svatbách a pohřbech musí mít každý
roušku a své místo k sezení (sedící patrně čínský virus nenakazí). V praxi to však
znamená, že když tančíme – sedíme, když nás oddávají – sedíme, také nebožtíka
o pohřbu posadíme. Tedy hned poté, co se na svá místa připlazíme. Inu, stát
vzpřímeně má i dnes svá úskalí.
Luděk Sládek
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KAM to vidí

foto © redakce

Brakteát, z latiny braktea – plíšek, byla
stříbrná jednostranná mince z tenkého
střížku. U nás byly raženy od počátku
13. století a nahradily v té době
znehodnocené denáry. Předlohou jim
byly brakteáty míšenské.
První české brakteáty měly průměr asi
40 mm a vážily 1 g.
Říkalo se jim denarius
a jako „němé mince“
nenesly jména panovníků. Devalvací
bylo zmenšování jejich velikosti, snižováBrakteát Václava II.
ní ryzosti i lámání pro
lepší vážení. O jejich revalvaci 1. 10. 1260 se pokusil
mincovní reformou Přemysl Otakar II. Upravil jejich
váhu a zvýšil hodnotu. Měnová reforma Václava II.
(1300) ukončila jejich ražbu a nahradila je pražskými groši. České brakteáty razili Přemysl Otakar I.
(1210–1230), Václav I. (1230–1253), Přemysl Otakar II. (1253–1278), Václav II. (1278–1305), moravské pak Přemysl Otakar II. (1253–1278) a Václav II.
(1278–1305).
Antonín Fridrich

Sňatek za pět
dvanáct (715 let)

foto © Wikimedia Commons

Z učebnic víme, že Václav III.
(6. 10. 1289 – 4. 8. 1306) byl český,
polský a uherský král, syn českého
a polského krále Václava II. a Guty
Habsburské. Byl ale také posledním
panovníkem z rodu Přemyslovců.
Když po smrti otce
v červnu 1305 usedl na český a polský trůn, byl to danajský zadlužený dar ve vrtkavé době. V Polsku vládl jen
tak tak a v Uhersku vůbec.
To měl změnit sňatek v Brně
5. října 1305 s dcerou těšínského vévody Violou Těšínskou. Škoda jen, že to samé
nemohl udělat i v Uhrách,
Pečeť Václava III.,
pamětní deska
kde se 9. října 1305 vzdal
v Olomouci
trůnu. Klevetní kronikáři
psali, že nemravně žil. Možná,
ale zcela nemravně zemřel. Mlád, bezdětný, v Olomouci, rukou vraha. Rod Přemyslovců tak vymřel
po meči. Z dějin ale zmizel až roku 1521, po smrti
ratibořsko-opavského knížete Valentina Hrbatého.
Alois Rula
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KAM na výlet s DAGMAR PECKOVOU
Pěvkyně Dagmar Pecková se
narodila 4. dubna 1961 v Chrudimi. Po absolvování Pražské
konzervatoře získala angažmá
v Sächsische Staatsoper v Drážďanech. Následně byla několik
let členkou Staatsoper v Berlíně
a rovněž hostovala na dalších
světových jevištích a v mnoha
slavných koncertních sálech.
V roce 2000 získala Cenu Thálie
za roli Carmen ve stejnojmenné
opeře. V současné době účinkuje
Dagmar Pecková v Divadle Kalich
Pěvkyně Dagmar Pecková
v inscenaci Carmen Y Carmen
a v Městském divadle Mladá Boleslav v Mistrovské
lekci, kde ztvárňuje operní divu Marii Callas.
Kam byste pozvala naše čtenáře na výlet po
České republice?
Mým rodným krajem je Chrudim a nyní se zde
snažím pořádat festival Zlatá pecka, který se nezaměřuje pouze na hudbu. Každý ročník je tematicky
úplně jiný, a proto se snažíme do programu zařadit
vedle koncertů také výstavy, filmová promítání či
divadelní představení. Letos se kvůli koronaviru sice
přeložil program festivalu až na začátek listopadu,

Dopisy čtenářů
Dobrý den, pane redaktore. Váš časopis Kam
po Česku se mi moc líbí. Akorát jak jste psal o tom
Bivojovi, tak to bylo jinak. On neutíkal na Libušín
u Kladna, ale na Libušin hrad Vyšehrad. Což je
z Kavčích hor kousek. Jelikož kdysi chlapi nebyli
padavky jako dneska, tak si myslím, že tam toho
kance klidně mohl donést. Takže není třeba panu
Jiráskovi nic odpouštět.
Jiřina Fekarová
Dobrý den, paní Fekarová, máte pravdu, to by
byl nesmysl, aby se Bivoj vlekl s kancem někam ke
Kladnu. Aby mě husa kopla za tuhle hloupost. Z Kavčí hory je to přece necelé dva kilometry, tedy 25 min.
volné chůze. To, proč jsem zmiňoval tuto legendu, je
zvláštní shoda okolností, kdy Staré pověsti české Aloise Jiráska v pověsti O Bivoji jediným slovem nezmiňují Lubušín coby sídlo kněžny Libuše na Vyšehradě.
Pan Jirásek to ale bral samozřejmě v kontextu s kapitolou o Krokových dcerách.
No a mně z toho tím pádem vycházelo jediným
Libušínem hradiště u Kladna. Rád varuji čtenáře před
přílišnou důvěrou k pověstem, legendám a lidovým
vyprávěním. Například v Případě Bivoje, kdy prvně se
o chasníkovi s kancem na zádech zmiňuje Dalimilova kronika. Zde však nebyl hlavním hrdinou Bivoj, ale
Jetřich z Buzic, který činem tímto údajně získal kančí

zato však v průběhu jeho konání
procestujeme celý svět za osm dní.
Do Chrudimi bych však vaše čtenáře ráda pozvala nejen za festivalem. Toto královské věnné město a jeho okolí jsou totiž ideální
pro maximální kulturní a sportovní vyžití a k tomu nabízí i mnoho
zajímavých turistických atrakcí.
Děkuji Vám za zajímavý tip
na výlet a dovolte mi, abych Vám
popřála mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.
Tereza Blažková

Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi bude jedním
z dějišť festivalu Zlatá pecka

hlavu do erbu rodu Buziců. Bivoje vlastně vynalezl až
Václav Hájek z Libočan v Kronice české a děj pověsti
zasadil do období legendární vlády kněžny Libuše.
Pan Alois Jirásek Bivoje jen převzal a dovedl tenhle
čtivý mýtus k dokonalosti. To však nic nemění na
skutečnosti, že pravdu máte Vy, ne já, a moc děkuji za
Vaše upozornění.
Dobrý den, pane šéfredaktore a redakční týme,
jako vždy jsem se upřímně těšila na nové číslo Kam
po Česku. A opět se dozvěděla spousty zajímavostí,
o kterých jsem nevěděla, jako např. že nejvyšší tisícovkou je Luční hora, zaujal mě článek o Hieronymu Eustachovi Brinkeovi, který je spojen s Jedlovou
v Orlických horách. Kolikrát jsem již byla u kostelíka
sv. Matouše, a o tomto jsem neměla ponětí... Končím
moudrým citátem J. A. Komenského z titulní strany
Vašeho časopisu: Co nevytvoříte v čase, který je Vám
vyměřen, nikdo to za Vás již nevykoná. Ať se Vám daří.
Blanka Mrkvičková, Hradec Králové
Dobrý den, paní Mrkvičková, moc děkujeme za
krásné psaní, ale především také za fotky z výletů, jak
píšete: „…několik nahodile vybraných fotek z navštívených zmiňovaných lokalit. Není ten život v pětasedmdesáti krásný?“ Máte pravdu, může být krásný
v každém věku, jen si člověk musí v hlavě srovnat, co
od něho čeká.
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © Wikimedia Commons, Pavel Petruška

České brakteáty (760 let)

Sňatek s Uhry (635 let)

Jinak také kuše, samostříl či lučiště – zbraň vystřelující šípy, kdyby někdo nevěděl.
Velkou váhu měla ve středověkých válkách, kdy dokázala vychýlit jazýček vah
v bitvě a přiklonit se na stranu kuší vyzbrojených. Jako zbraň lovecká se užívala do
18. století a dnes prožívá svou renesanci.

Ožeň se a budeš mít celé království.
Příběh jako z pohádky? Kdepak,
promyšlený kalkul Zikmunda
Lucemburského.

Nechci se tu rozepisolučištník střílel třikrát rychlevat o tom, jak kuše vypadala,
ji. Na 2. lateránském koncilu
ale zmíním to, že se jednalo
(1139) byla označena za ďáo chladnou střelnou zbraň
belskou zbraň (Arma diaboli)
na principu luku s dřevěnou
a prý oficiálně zakázána křespažbou a spouštěcím meťanům v boji proti křesťanům
chanismem. K napínání kuší
pod hrozbou klatby. Což církvi
se používaly páky a navijáky.
nebránilo užít ji třeba v křížoVýhodou oproti luku byla její
vých výpravách proti nám na
účinnost a nevýhodou veliVítkově, při obléhání Žatce,
kost, hmotnost a složitost nau Tachova či Domažlic. Nikdy
bíjení. Podle Řeků – barbarský
pro ně ale neznamenala výdruh luku, který se objevuje
hodu, neboť husité kuše měli
v 5. století před naším letotaké. S nástupem palných
počtem v řeckých městských
zbraní v 15. století kuše ztrástátech. Nejstarší archeologiccejí svůj význam. Podívat se
ký nález je ze 4. století před
na ně můžete do Národního
Kristem z Číny. V Evropě se
Janovští střelci z kuše při útoku na Jeruzalém, freska muzea Praha, Moravského
kuše prosadily až ve středověL. Tavaroneho v paláci Cattaneo Adorno, Janov zemského muzea Brno, Voku – jako jediná zbraň schopjenského historického ústavu
ná spolu s dlouhým lukem na dálku zneškodnit
Praha nebo do Ústavu archeologie Filozofické farytíře ve zbroji. Na rozdíl od výcviku lukostřelce byl
kulty Masarykovy univerzity v Brně.
výcvik střelce z kuše levný, krátký, jednoduchý, ale
Josef Grof

Že se Zikmund
ožení s Marií, dcerou uherského krále
Ludvíka
Velikého,
bylo jasné už od jeho
pěti let. Její matka
Alžběta Bosenská
tomu ale moc nepřála. Zásnuby v roce
1379 v Trnavě vše
potvrdily, ale smrt
Ludvíka v roce 1382
vše urychlila. SedmZikmund Lucemburský
náctiletý Zikmund
(portrét od Pisanella)
pochopil, že je třeba jednat, a sám „tlačil“ na pilu. Svatba proběhla
15. listopadu 1385, a Zikmund tak získal uherský
trůn, který si nechal potvrdit korunovací v roce
1387. Toto manželství vydrželo jen deset let, protože Marie zemřela po pádu z koně. Zikmund byl
jediným Lucemburkem na uherském trůně, ale
udržel se na něm dlouhých 50 let.
-všenislav-

České lustry (295 let)

Čtyřměsíční král (610 let)

Křišťálový lustr. Symbol luxusu a bohatství. Kombinace šikovnosti, umu
a technologické vyspělosti. Srdcem výroby se stal Kamenický Šenov.

Politická zákulisní jednání a obchody
jsou staré jako lidstvo samo. Jošt
Lucemburský se díky nim stal nakrátko
i římským králem.

První zmínky o svítistředové tyče. Pod tímdlech s ověsy pocházejí
to typem osvětlení byla
z druhé poloviny 16. století
korunována v roce 1743
z italských Benátek. Umění
Marie Terezie. Rozmach
výroby se postupně rozšívýroby následuje a kvalita
řilo po Evropě a díky Franbroušeného křišťálu získácouzům se dostalo i do
vá uznání po celém světě.
Čech. První český křišťáloÉra nástupu plynového
vý lustr vycházející z itala elektrického světla více
ské tradice byl vyroben
preferuje svítidla z fouzačátkem 17. století a dle
kaného skla. Křišťálové
odborníků bývá jeho ausvětlo si ponechává punc
torem označován Reinhold
luxusu a noblesy. Koncem
Palme. Centrum výroby se
19. století se objevují elekpostupně soustředilo v Katrická světla v symbióze
menickém Šenově a okolí.
krytů z foukaného skla
Křišťálový lustr, typ Marie Terezie s křišťálovými ozdobami.
V roce 1724 brusič skla
Josef Palme získal v PráchTakové lustry produkovala
ni povolení stavět lustry. Rozhodl se specializovat
např. firma Františka Křižíka nebo Reinhold Palme
pouze na výrobu a vývoz křišťálových svítidel a od
synové v Novém Boru. Spojení Palme, Šenov a křišroku 1725 se výroba postupně rozvinula v celém
ťálové lustry funguje spolehlivě až do roku 1948.
okolí. Kvalita zdejších lustrů byla vynikající, a proto
Naštěstí kvalitní výrobky a odkaz generací přečkase objevovaly v palácích ve Francii, Rusku, Rakously i složitou dobu následující a dnes se objevují
ku i jinde. Před polovinou 18. století se v Čechách
pod značkou Preciosa Lighting.
objevila zajímavá inovace v podobě lustru bez
-babok-

Komplikované vzájemné vztahy mezi Lucemburky vyústily na
podzim roku 1410 v šachovou partii. Nejednalo se o nic menšího než
o pozici římského krále,
kterého volil sněm kurfiřtů ve Frankfurtu nad
Mohanem. V prvním
dějství v polovině září
byl nejdříve zvolen
Jošt Lucemburský na miniatuře
Zikmund pouhými třez Gelnhausenova kodexu
mi přítomnými hlasy
a volba byla prohlášena za neplatnou. Opakovaná
volba 1. října přinesla změnu, která čtyřmi zákulisně
projednanými hlasy vynesla na trůn Jošta Lucemburského. Výsledek sliboval velký střet obou ambiciózních mužů. Vše vyřešila Joštova smrt 18. ledna 1411 v Brně. Spekulace o otravě se nepotvrdily
ani tehdy, ani dnes moderním zkoumáním kosterních pozůstatků.
-liban-

foto © Wikimedia Commons

Ďábelská zbraň (2 420 let)

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons
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Historia magistra vitae Horkovzdušná montgolfiéra nad Prahou (230 let)

1865 (155 let)
Gregor Johann Mendel publikoval své poznatky o rostlinných hybridech, dnes známé
Mendelovy zákony dědičnosti. Tyto zákony jsou dvojí, fenotypové a genotypové. Věnoval
se křížení hrachu a sledování
potomstva. Položil základy
genetiky a jako jeden z prvních
použil biostatistické metody.
1. 10. 1620 (400 let)
Císařští agenti navázali tajné kontakty s generálem
Mansfeldem, jenž pobýval
v Plzni. Za finanční příslib zradil
české povstání a uzavřel příměří. Císařské vojsko si zajistilo týl
a zahájilo přímý útok na Prahu.
U Rakovníka se stavovské
vojsko snažilo zastavit jeho pochod, ale bezúspěšně.
1. 10. 1830 (190 let)
Na schwarzenberském statku
Bzí, dnes místní části Dolního
Bukovska v jižních Čechách, byly
prováděny pokusy s hnojením
kostní moučkou. Karel von
Ehrenberg zřídil stoupu na mletí
kostí a konal pokusy s hnojením
k ovsu a ječmenu. Doporučoval
7 q kostní moučky na 1 ha.
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Kdy přesně člověk
balonem s lidskou posáds létáním začal, není úplkou u nás, uskutečněný
ně přesně známo. Dokud
francouzským
průkopnepoložili základní kámen
níkem balonové vzduv balonovém létání bratři
choplavby Jeanem-PieMontgolfiérové, průkoprrem Blanchardem. Svůj
níci rozvoje moderního
37. let, historicky první let
vzduchoplavectví. Proto
v Praze, uskutečnil 31. říjse horkovzdušným balona 1790 spolu se svým
J. P. Blanchard, 1870
nům říká také montgolspolečníkem hrabětem
fiéry. První let balonem s lidskou poJáchymem Šternberkem. Vzlétli v pražsádkou v Evropě, který trval dlouhých
ské Královské oboře (dnešní Stromov25 minut, proběhl 21. listopadu 1783
ka) a přistáli v Bubenči. Let ve výšce asi
a balon urazil vzdálenost devět kilome1 700 metrů trval jednu hodinu. Druhý
trů. Jak to bylo s létáním u nás? První
let nad Prahou podnikl Jean-Pierre
balon „montgolfiérovského typu“, vyBlanchard 11. září roku 1791 u přílepuštěný cestovatelem Tadeášem Hanžitosti korunovace císaře Leopolda II.
kou, se vznesl k nebi roku 1784. Neměli
českým králem.
bychom však zapomenout na první let
Lucie Sládková

Přelet kanálu La Manche – Blanchard a Jeffries,
7. ledna 1785

foto © Wikimedia Commons, autor Fulgence Marion

1800 (220 let)
Alessandro Volta sestavil první
elektrickou baterii. Správně
vysvětlil Galvaniho objev, který
pitval žabí stehýnka a zpozoroval jejich záškuby. Volta to vysvětlil vznikem elektrického napětí mezi dvěma kovy. Sestavil
článek z měděné a zinkové
elektrody ponořené do roztoku
kyseliny sírové.

To by člověk nebyl člověkem, kdyby se nesnažil pochopit a později i použít fyziku v praxi k tomu,
aby mohl vzlétnout. Touha létat znamenala mnoho úspěšných, ale také neúspěšných pokusů,
abychom dnes vzduchoplavectví měli za samozřejmé.

Sochař pomníků (210 let)
Česko-německý sochař, autor monumentálních soch, pomníků
a portrétů Emanuel Max se narodil 19. října 1810 v Janově
u Sloupu v Čechách do kamenické a řezbářské rodiny. Byl
mladším a úspěšnějším bratrem sochaře Josefa Maxe.
Studia absolvoval na pražské Akademii a ve Vídni, v roce 1839 získal stipendium Klarovy nadace a odešel do
Říma. Seznámil se s antickým sochařstvím a tvořil díla z kararského mramoru. Po návratu do Prahy roku 1849 začal
spolupracovat s bratrem Josefem a po
jeho smrti převzal dílnu a pokračoval
v pracích na Karlově mostě. Ten zdobí
jeho sousoší sv. Františka Serafinského, sv. Kryštofa, Piety a sochy P. Marie
a sv. Jana na sousoší sv. Kříže. V Čechách
najdeme další jeho sochy, např. na zámcích Sychrov a Orlík, v Litomyšli a Kuksu.
Nejvýznamnější dílo – pomník maršála
Radeckého – vytvořil spolu s bratrem,
který byl autorem soch vojáků, nesoucích maršála na štítu. Sousoší bylo

1290

(730 let)
Anna
Přemyslovna
* 15. 10. 1290
† 3. 9. 1313
česká královna

Pomník maršála Radeckého na Malostranském
náměstí v Praze, 1859

Portrét Emanuela Maxe z vlastní
životopisné knihy, před r. 1901

odhaleno v listopadu 1858 na Malostranském náměstí v Praze, v roce 1919
přesunuto do Lapidária Národního
muzea. Bratři Maxové patří mezi nejvýznamnější sochaře 19. století a jejich

1315

(705 let)
„domácí válka“
26. 10. 1315
vedla krále Jana
Lucemburského
k uvěznění
Jindřicha z Lipé
na Tejřově

sochy zdobí náměstí, parky, kostely
a hřbitovy do dnešních dnů. Emanuel Max se dožil 90 let, jeho talent a píli
ocenila rakouská vláda povýšením
do rytířského stavu s přídomkem von
Wachstein. Zemřel 22. 2. 1901 v Praze
a spočinul pod vlastním náhrobkem na
Olšanech, spolu s bratrem Emanuelem.
Alice Braborcová

1435

(585 let)
Jan Rokycana
21. 10. 1435
zvolen pražským
arcibiskupem
katolíků
a kališníků

foto © Wikimedia Commons

1770 (250 let)
Angličanem Josephem
Priestleyem byla vynalezena
mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní
Ameriky. V roce 1858 bylo
patentováno její připojení na
konci tužky. J. Priestley vynalezl
i sodovku a jako amatérský chemik objevil kyslík, dusík a řadu
jiných prvků a sloučenin.

KAM to vidí

Historia magistra vitae

První pudlovna v Čechách (190 let)

foto © www.ostravainfo.cz

Jestli jste si mysleli, že se jedná o nějaký psí salon, jste na omylu. Pudlovna je metalurgický
provoz, kde probíhá zkujňování (zpracování na ocel) surového železa. První takový vznikl ve
Vítkovicích v roce 1830.
V pudlovně vznikají polotovary
jako plechy, tyčová a profilová ocel,
dráty aj., ze kterých se vyrábějí další výrobky. Asi byste nečekali, že první hutní
a strojírenskou výrobu ve Vítkovicích
založil olomoucký arcibiskup. Byl to Jan
Rudolf, psal se rok 1828 a podle něj byla
huť také pojmenována. Pudlovna zahájila provoz v září 1830. Firmu si zakrátko
pronajal Salomon Rothschild a vytvořil
soběstačný komplex vyrábějící parní
stroje, mosty, železniční vagony, důlní
stroje, klikové hřídele aj. V roce 1836
spustil první vysokou pec belgického
typu u nás. V roce 1843 pak huť i s několika doly koupil a začal psát jeden
z nejvelkolepějších průmyslových příběhů historie. Vítkovická huť si svůj
význam podržela i v dobách reálného

Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice

socialismu. Leč po roce 1989 došlo k zásadním změnám. V rámci restrukturalizace hutí a pro zlepšení čistoty ovzduší
v Ostravě byl provoz na podzim 1998
zastaven. Areál byl roku 2002 prohlášen
za národní kulturní památku. Revitalizovaný prostor uprostřed města v Dolní
oblasti Vítkovic dnes láká návštěvníky

nabídkou kulturních a společenských
programů, multifunkční aulou Gong,
jež vznikla z bývalého plynojemu, malým světem techniky U6 a hornickým
muzeem Landek Park. Návštěva stojí
určitě za to a rozhazovat tu můžete jako
Rothschildové.
-liban-

Básník našeho dětství (175 let)

foto © Wikimedia Commons, autor J. Vilímek

Josef Václav Sládek byl jednou z hlavních českých literárních osobností druhé poloviny
devatenáctého a začátku dvacátého století. Je považován za zakladatele české moderní poezie
pro děti a mnohé jeho básně, jako je proslulá Lesní studánka, si pamatujeme ještě ze školy.
Narodil se 27. října 1845 ve Zbirohu jako syn zednického mistra. Během
studia na Akademickém gymnáziu
v Praze již začal literárně tvořit a po
maturitě pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě. V roce 1868 přerušil
studium a rozhodl se odjet do Ameriky, aby si rozšířil znalosti o světě. V USA
prožil dva roky plné dobrodružství
a těžké dřiny. Poznal tak rub i líc americké demokracie a své zážitky uplatnil
i v prvních básnických sbírkách. Po návratu do Prahy působil jako redaktor
Národních listů a profesor angličtiny
na vysoké škole. Roku 1877 se Sládek
ujal řízení časopisu Lumír a soustředil
kolem něj stejnojmennou básnickou
skupinu, v jejímž čele stáli Jaroslav
Vrchlický a Julius Zeyer.

1765

(255 let)
Jakub Jan Ryba
* 26. 10. 1765
† 8. 4. 1815
český skladatel,
autor České mše
vánoční

J. V. Sládek byl celkem dvakrát
ženatý. První žena mu zemřela při
porodu mrtvého dítěte a on se až po
několika letech osamění rozhodl pro
druhé manželství, ve kterém se narodila dcera Helena.
Sládkovy básně jsou přirozené,
vyplývají ze vztahu k domovu a venkovskému životu. Svými knihami pro
nejmladší se dokázal přiblížit dětem
tak jako nikdo jiný a právem je označován za zakladatele české poezie pro
děti.
Josef Václav Sládek zemřel v rodném městě 28. června 1912 a byl pohřben do Slavína na Vyšehradě.
Drahomíra Samková
J. V. Sládek na portrétu J. Vilímka z roku 1881

1765

(255 let)
Jan Šimon
Václav Thám
* 26. 10. 1765
† okolo 1816
český básník,
herec a režisér

1815

(205 let)
biedermeier
1815
jako klasicistní
směr se
prosazuje
v městském
prostředí

1. 10. 1860 (160 let)
Nakladatelství Ignáce Leopolda
Kobera vydalo I. svazek první
české encyklopedie – Riegrova
slovníku naučného. Tento
rozsáhlý slovník o 11 svazcích
má kolem 80 000 hesel. Vycházel
v letech 1860 až 1874. Od 3. svazku byl spolu s F. L. Riegrem redaktorem lexikograf Jakub Malý.
2. 10. 1945 (75 let)
Byl ustaven Národní soud
k souzení zrádců a kolaborantů. Mimořádné soudní
orgány byly ustaveny v Praze
a Bratislavě a měly být před ně
postaveni státní prezident, členové protektorátních vlád, členové ústředního vedení Vlajky,
členové Kuratoria pro výchovu
mládeže a další.
3. 10. 1430 (590 let)
Z Chebu jsou vyhnáni všichni
Židé. Ve městě pobývali zřejmě
již ve 13. století. V souvislosti
s vlnou moru v Evropě proběhl
v Chebu pogrom, jemuž padla za
oběť většina místních Židů. Židé
se do Chebu záhy vrátili, místní
komunita však už nikdy nedosáhla svého dřívějšího významu.
6. 10. 1355 (665 let)
Karel IV. vydal listinu, v níž odvolal platnost zemského zákoníku pro odpor šlechty, později
nazvaného Maiestas Carolina.
Zákoník měl posílit královskou
ústřední moc. Návrh byl vypracován samotným císařem ve
spolupráci s kancléřem Janem
ze Středy. Karlův pokus odmítl
generální sněm.
6. 10. 1355 (665 let)
V roce 1353 získal Karel IV.
24 panství v Horní Falci od
rýnského falckraběte Ruprechta
jako náhradu za jeho dluhy.
K nim připojil další území a celek roku 1355 včlenil zvláštní
listinou do Českého království.
V roce 1373 postoupil velkou
část Wittelsbachům výměnou
za Braniborsko.
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Historia magistra vitae Režisér lyričnosti a poetiky (120 let)

12. 10. 1720 (300 let)
Český sněm schválil za nízké
účasti stavů pragmatickou
sankci. Císař přijel kvůli tomu
v červenci do Prahy. 17. října
byla pragmatická sankce přijata na Moravě a 21. října byla
schválena slezským sněmem.
Do konce roku 1722 byla uznána všemi zeměmi rakouské
monarchie.
16. 10. 1310 (710 let)
Vznikla nejstarší zachovaná
městská kniha Starého Města
pražského, nejstarší kniha
statut a jiných pamětihodností. Nejstarší zachovaná kniha
Nového Města je z roku 1377,
nejstarší kniha města Hradčan
z roku 1350 a nejstarší kniha
Malé Strany pochází teprve
z roku 1403.
17. 10. 1425 (595 let)
V poli u Vršovic u Prahy byl sjednán smír mezi táborským a sirotčím svazem na jedné straně
a Prahou na straně druhé, což
umožnilo zorganizovat novou
společnou výpravu na Moravu
pod vedením husitského hejtmana Zikmunda Korybutoviče,
knížete litevského a českého
zemského správce.
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Narodil se 7. října 1900 v Písku
v rodině řezníka a uzenáře. Po smrti
otce se matka provdala za vlastníka Benešovského mlýna kousek od
Heřmaně. Od dětství miloval divadlo.
V Heřmani založil v roce 1920 Kroužek
divadelních ochotníků Heyduk. Jako
zahajovací představení hráli Čapkova
Loupežníka. Jednu z velkých divadelních událostí prožila Heřmaň v létě
roku 1936, kdy ve hře Král Oidipus
vystoupil Eduard Kohout v hlavní roli.
Poslední Krškovou realizací pak byla
jeho vlastní hra Nesmírný štít. V roce
1937 Krškovi umřela matka a on se
přestěhoval do Písku. V roce 1939
byl zfilmován jeho román Odcházeti
s podzimem pod názvem Ohnivé léto.
Na tomto filmu již sám pracoval jako

pomocný režisér společně s Františkem Čápem. Pět let po svém
debutu režíroval v Písku
poetickou komedii Kluci na řece. K tomuto
městu se vztahují i jeho
umělecky nejcennější
filmy Měsíc nad řekou
a Stříbrný vítr.
Ve svých snímcích
Krška projevoval kultivovaný smysl pro lyričnost, básnický výraz,
poetiku a stylizaci. Opíral
se o špičkové české hudební skladatele (Jiří Srnka), kameramany (Ferdinand
Pečenka) a nejlepší české herce. Václav
Krška zemřel 17. 11. 1969 v Praze. Jeho

Václav Krška na fotografii z roku 1930

ostatky jsou uloženy na heřmaňském
hřbitově v hrobce s bustou od sochaře
Jana Kodeta.
František Jehlička

foto © Obec Heřmaň

10. 10. 1780 (240 let)
„První kámen pevnosti blíž
Litoměřic položil císař Josef II.,
rozkázav, aby na památku jeho
paní máteře ta pevnost Město
Tereziánské sloulo. Pak i druhá pevnost, Plesy, nedaleko
Králova Hradce stavěti se začala.“
(Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, str. 868)

Režisér Václav Krška, kterému se přezdívalo básník filmového obrazu, svého uměleckého vrcholu
dosáhl v nelehké době temných padesátých let. Velký lyrik a poeta se s totalitním pohledem na
svět ovšem jen těžko mohl ztotožnit.

„Rosteš pro šibenici!“ (120 let)
Tuhle větu asi v mládí slyšel ledasjaký zlobivější kluk a výtržník. V případě Martina Leciána se ale
vyplnila do posledního písmene.
Budoucí kasař a sériový vrah se
narodil 31. října 1900 v Uherském Ostrohu a prakticky celé mládí do 18 let
strávil v polepšovně. Necelých zbývajících devět let života se věnoval trestné
činnosti, která ve veřejnosti vyvolala
nebývale pozitivní reakci. Opěvovaný
gauner mohl o sobě slýchat „hrdinné“
písničky o galantním kasaři okrádajícím bohaté. Sám jim asi uvěřil a až
do konce roku 1926 otevřel mnoho
pokladen na Moravě. Byl zatčen, ale
podařilo se mu utéct a následné události roku 1927 nabraly spád. První
jeho obětí se stal 19. ledna strážník ve
Slavkově u Brna. Hned další den se pokusil zabít majitele obchodu a v únoru
zavraždil hlídače v podniku Grafona
v Jihlavě. Následovala přestřelka ve
vlaku, celostátní pátrání a odměna

1820

(200 let)
Bedřich Peška
* 25. 10. 1820
† 15. 6. 1904
český básník,
přeložil bajky
Jeana de La
Fontaine

10 000 Kč za jeho dopadení. Lecián
v kriminální činnosti nepolevil. Sympatie veřejnosti ztratil 8. března, kdy
ve Veselí nad Moravou zastřelil strážmistra Antonína Stuchlého, který měl
krátce po svatbě a očekával narození
potomka. Hon pokračoval a nakonec
byl Lecián 23. dubna dopaden v Novém Bohumíně. Soud ho začátkem
září odsoudil k trestu smrti oběšením.
Pokus o útěk se mu už nepovedl a trest
byl dne 6. října v 6.00 ráno vykonán
Leopoldem Wohlschlagerem. Ten
tímto mimořádným případem zakončil svou kariéru státního popravčího
pro Čechy a Moravu.
-libanMartin Lecián na fotografii
z policejních spisů (1927)

1860

(160 let)
František Xaver
Svoboda
* 25. 10. 1860
† 25. 5. 1943
český básník
a dramatik

1870

(150 let)
Jan Čermák
* 7. 10. 1870
† 6. 3. 1959
český pilot
a průkopník
letectví

foto © Wikimedia Commons

10. 10. 1520 (500 let)
Na sjezdu v Praze byl obnoven
branný svaz královských měst.
Spojená městská vojska zahájila
tažení proti zemským škůdcům a loupežným rytířům, kteří
narušovali obchod a ohrožovali
majetek měst a měšťanů. V čele
svazu 29 královských měst
z roku 1502 byla pražská města.

KAM to vidí

Historia magistra vitae

foto © archiv redakce

Dobrosrdečný voják Švejk, který svým nenapodobitelným šaškováním projde nástrahami
c. k. mocnářství i zákopy 1. světové války, ale zároveň i ďábelský Karel Kopfrkingl, který nám
jako spalovač mrtvol vždy naháněl hrůzu. To vše byl geniální herec Rudolf Hrušínský starší.
Jeden z našich nejlepších herců se
narodil 17. října 1920 v tehdejším Novém Etynku (dnes Nová Včelnice), a to
doslova za jevištěm. Byl potomkem
významného hereckého rodu Červíčků
a Budínských (matka Hermína Červíčková, otec Rudolf Hrušínský – vlastním
jménem Rudolf Böhm). Jako dítě cestoval s kočovnou společností své babičky
Anny Budínské-Červíčkové a samozřejmě hrál divadlo. Později se rodina usadila v Praze, kde budoucí herec studoval
na gymnáziu, odkud byl ale vyloučen.
A tak v patnácti letech zahájil profesio
nální hereckou dráhu. Jeho prvním
působištěm se stala holešovická Uranie
a později Burianovo Déčko. Právě E. F.
Burian měl na jeho herectví velký vliv.
Dále působil v Městských divadlech

Geniální herec Rudolf Hrušínský starší

pražských, v Divadle na Vinohradech
a v Národním divadle. Hrušínského

herecký rejstřík byl opravdu překvapující – od komediálních postaviček až
po ďábelsky strnulé záporáky, kteří nezmění výraz tváře, ale přesto z nich jde
strach. Za své geniální herectví bez přehnané mimiky byl často přirovnáván
k francouzskému herci J. Gabinovi.
Po podpisu článku 2000 slov v roce
1968 byl několik let bez práce a měl
zakázanou činnost. Po převratu v roce
1989 se krátce zapojil i do politiky.
Když ale po dvou letech z parlamentu
odcházel, byl údajně velmi zklamán
aktivní politikou. V jeho hereckých
stopách pokračují synové Rudolf a Jan
a také vnoučata. Rudolf Hrušínský zemřel 13. 4. 1994 a je pohřbený na Olšanských hřbitovech v Praze.
Marcela Kohoutová

Bez brambor to už nejde (6 000 let)

foto © Wikimedia Commons, autor Scott Bauer

Brambory jsou potravina, bez které bychom se v naší kuchyni už vůbec neobešli. Jejich pravlastí
je Jižní Amerika, kde byly původními obyvateli domestikovány kolem roku 3 980 před naším
letopočtem.
Inkové je zde pěstovali na vysoko položených horských pláních And
v Peru a Bolívii. Do Evropy je dovezli Španělé asi v polovině 16. století.
V roce 1565 dostal první větší zásilku
brambor z Cuzca jako dar španělský
král Filip II. Později začali španělští námořníci používat brambory jako hlavní potravinu, která je pomáhala chránit
před kurdějemi.
Do českých zemí dorazily brambory z Braniborska, což dodnes připomíná jejich český název. Prvním propagátorem u nás byl šlechtic Vilém Slavata,
který je na slavnostní hostině v roce
1623 předložil svým hostům. Později
se Marie Terezie a Josef II. snažili přesvědčit poddané v Čechách o vhodnosti pěstování brambor, ale s malým

1900

(120 let)
Jaroslav Moravec
* 1. 10. 1900
† 31. 10. 1974
český knihkupec,
zakladatel
nakladatelství
Toužimský
& Moravec

úspěchem. Až nouze a hladomor donutila Čechy jíst brambory. Od 70. let
18. století se v Čechách začínají pěstovat brambory ve velkém.
V polovině 19. století, kdy se již
staly běžnou součástí jídelníčku evropských národů, byl svět postižen
chorobou brambor, kterou dosud
nikdo neznal – plísní bramborovou.
Úroda byla zničena a hlady zemřelo
téměř milion lidí, což mělo za následek
první masové stěhování lidí do Ameriky. Kromě jiného vzali s sebou na dalekou cestu i brambory. Do té doby se
v Severní Americe nepěstovaly, a tak
se jako novinka „evropské brambory“
vrátily do své domoviny, na americký
kontinent.
František Jehlička

1905

(115 let)
Josef Harry
Jelínek
* 14. 10. 1905
† 1982
český nakladatel,
podvodník
a kolaborant

21. 10. 1260 (760 let)
Papež Alexandr vydal listinu,
v níž odmítl práva nemanželských dětí Přemysla
Otakara II. na český trůn, zejména tří jeho dětí s půvabnou
Anežkou z Kuenringu. Původně
ovšem prohlásil v listinách
ze 6. a 7. 10. , že nemanželský
původ jeho dětí nebrání dosahování světských hodností.
24. 10. 1945 (75 let)
Prezident E. Beneš podepsal
dekrety č. 100–104 o znárodnění dolů, bank, pojišťoven,
hutí a závodů nad 500 zaměstnanců, někde i nad 150 zaměstnanců (zejména potravinářského a lehkého průmyslu). Ve
znárodněných podnicích pracovalo 62 % všech zaměstnanců
v průmyslových odvětvích.
24. 10. 1945 (75 let)
ČSR se stala zakládajícím členem
OSN. OSN se vyvinula z koalice
států bojujících proti fašismu ve
druhé světové válce. Deklarace
těchto států byla podepsána
již v roce 1942. Byla založena
Chartou Spojených národů.
Nabytím její platnosti zahájila
OSN oficiálně svou činnost.
25. 10. 1940 (80 let)
Byla podepsána československo-britská dohoda o československé branné moci, která
kromě postavení a organizace
československých vojenských
jednotek ve Velké Británii
upravovala také způsob jejich
financování. 1. 11. 1940 byl
např. zřízen Československý
pěší prapor 11 – Východní.

Sazenice bramboru

1905

(115 let)
Emil Hoff
* 26. 10. 1905
† 28. 10. 1944
český spisovatel
naučné literatury
pro mládež

28. 10. 1955 (65 let)
Proběhla premiéra obnovené hry Voskovce a Wericha
Caesar. Místo předválečného
Mussoliniho hra zaútočila na
Stalina. Předválečný Caesar
měl 190 repríz, přepracovaný
více než 300. Úspěch Caesara
byl velký a přispěl k uzavření
divadla.

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

Nezapomenutelný český Gabin (100 let)
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Městská památková zóna Baba, 2020

Oceněný funkcionalismus na pražské Babě

Oceněná spolupráce
Cesta k získání tohoto prestižního evropského ocenění nebyla krátká. V roce 2013 došlo
ke znovupropojení zástupců všech šesti lokalit,
v nichž se podařilo na přelomu 20. a 30. let 20. stol.

experimentální obytné soubory realizovat. V rámci
pracovní sítě představitelů Stuttgartu, Brna, Prahy,
Vratislavi, Curychu a Vídně probíhala živá výměna
informací týkající se péče o hodnoty těchto jedinečných architektonických souborů i jejich dalšího

Výstavní kolonie Baba
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směřování a nových funkcí. Intenzivní spolupráce
vyústila v roce 2016 v realizaci velké výstavy „Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927–1932“
v Muzeu architektury ve Vratislavi. Vyvrcholením
společného úsilí pětice měst pod vedením Stuttgartu (s výjimkou Curychu) je získání významného
evropského ocenění European Heritage Label.

Praha drží krok s Evropou
První etapa výstavby domů na Babě vznikla
jako reakce na iniciativu německého Werkbundu

Baba v roce 1932

text a foto © Odbor památkové péče MHMP

Jako součást mezinárodního projektu „Werkbund Estates in Europe 1927–1932“
získal obytný soubor domů na pražské Babě nejvyšší ocenění pro památky –
označení Evropské dědictví (European Heritage Label). Této pocty, která
této městské památkové zóně rozhodně náleží, se dostává jen památkám
celoevropského kulturně-historického významu.

KAM na výlet

Foto: © Mercedes Benz Classic Archive

Citlivá rekonstrukce domu Palička

Droga ku
nowoczesności.
Osiedla
Werkbundu
1927–1932

Organizator / Organizer:

A way to
modernity.
The Werkbund
Estates
1927–1932

Muzeum Architektury
we Wrocławiu
Museum of Architecture
in Wrocław

31.03–5.06.2016

Partnerzy / Partners /

Sfinansowane ze środków Financed by /

Współorganizatorzy / Co-organizers /

Partner strategiczny / Strategic Partner /

Patroni medialni / Media patrons /

Dobový interiér domu Suk od Hany Kučerové-Záveské

(Svazu německého díla) v meziválečném období
1927–1932. Ten ve jménu funkcionalismu a levicového okouzlení z kolektivního bydlení razil progresivní a odvážný přístup k výstavbě moderních sídlišť
(kolonií) pro široké vrstvy. Nabízel tak i řešení bytové krize ve velkých evropských městech. Záměrem
výstavby byla jednoduchost, hygieničnost, cenová
dostupnost i rychlost stavby díky převratné technologii železobetonového skeletu a prefabrikovaným
materiálům, které je možno složit jako skládačku. Výsledkem intenzivního propojení a spolupráce mezi
evropskými dílenskými svazy byly výstavy nového
bydlení. První sídliště Weissenhof bylo představeno
jako součást výstavy Die Wohnung ve Stuttgartu
v roce 1927. Vzniklo podle návrhu dnes již legendárních architektů – Le Corbusiera, Waltera Gropiuse či
Ludwiga Miese van der Rohe (mj. autor funkcionalistické vily Tugendhat v Brně). Následovaly výstavy
představující výstavbu kolonie Nový dům v Brně,
polská Vratislav uvedla bytový komplex WuWA,
Curych zase sídliště Neubühl. Praha prezentovala
výstavbu Baby a Vídeň svou výstavní kolonii, na níž
se podílel též prominentní architekt Adolf Loos. Nastupující fašismus však nebyl vůbec nakloněn společensko-politickým experimentům moderny. Baba
měla štěstí – řadí se k nejzachovalejším souborům
Werkbundu nepoškozeným během 2. světové války.

Baba výjimečná
Na rozdíl od zmíněných pěti spoluoceněných
experimentálních sídlišť je Baba jako jediná souborem individuálních domů soukromých investorů
z řad tehdejších pokrokově smýšlejících osobností
pražské společnosti. Svaz československého díla
v čele s architektem Pavlem Janákem zakoupil
tříhektarový pozemek na dejvické Babě (mezi kostelem sv. Matěje a zříceninou Baba) a oslovil osobitou skupinu všestranných architektů a designérů
moderny např. Ladislava Žáka, Evžena Linharta,
Josefa Gočára či Hanu Kučerovou-Záveskou. Díky
spojení osvícených architektů, stavitelů a neméně
progresivně uvažujících investorů tak vznikl unikátní soubor moderních rodinných domů s terasami a plochými střechami šachovitého rozmístění
skýtající obyvatelům domů nádherný výhled na
panoráma Prahy. Samozřejmostí byl i urbanistický
návrh okolí a zahrad.
Jediným cizincem byl holandský avantgardní
architekt Mart Stam, který stavitele Jiřího Paličku
a jeho ženu, textilní výtvarnici Emilii, na výstavě
ve Stuttgartu natolik okouzlil, že si ho vyžádali pro
návrh svého domu. V současnosti je dům Palička
příkladem citlivého přístupu k renovacím těchto architektonicko-urbanistických skvostů. Během desítek let od svého vzniku se většina domů

a zahrad dočkala řady citlivějších či méně citlivých
proměn. Blýská se však na lepší časy.

Vize budoucnosti
Získání ocenění European Heritage Label je
jistě důvodem k oslavám, zároveň je však zavazující. Již nyní probíhají práce na přípravě nové koncepční studie na celkovou revitalizaci lokality Baba
s odkazem na původní stav. Zkvalitnění prostředí
pro poklidný život místních obyvatel, vytvoření
co nejméně rušivého zázemí pro návštěvníky, rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu
s moderními trendy, obnova povrchů k maximálnímu posílení identity a charakteru obytného souboru Baba a nakonec stanovení nezbytné regulace
území za účelem zajištění udržitelného rozvoje
s ohledem na památkovou péči jsou hlavními cíli
této studie. Klenot jako Baba si nejvyšší úroveň
péče rozhodně zasluhuje.

http://pamatky.praha.eu
www.praha.eu
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Prahou
s průvodcem
zdarma
za jednu noc v hotelu získáte 2 body
za 1 až 2 body libovolnou prohlídku Prahy
celá nabídka na vprazejakodome.cz/prohlidky

inzerce_zidovska-obec_199x125,5.indd
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Skryjská jezírka na Zbirožském potoku

Kdo ví, odpoví...
Kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské, Maková hora

Neobjevená místa
středních Čech

Na Karlštejně jste už byli, víkendy trávíte na slapské přehradě a Kutnou Horu máte
prochozenou křížem krážem. Zkrátka a dobře střední Čechy pro vás nejsou velkou
neznámou. Přesto jsme pro vás připravili pozvánku do míst méně známých a turisty
nezaplavených. Přidanou hodnotou vám budou skvělé fotky pro vás i přátele.

1. Kolik měří vrchol Makové hory?
a) 444 m n. m.
b) 544 m n. m.
c) 644 m n. m.
2. Kdy byla vyhlášena přírodní rezervace
Skryjská jezírka?
a) 1995
b) 1997
c) 1999

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. října
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od Středočeské
centrály cestovního ruchu zajímavé ceny.
Přírodní rezervace Skryjská jezírka

Zřícenina zámku Zvířetice

Žampašský most, železniční viadukt

foto © K. Čáslavová; Z. Frejvald; Archiv města Poděbrady

Poutní místo Maková hora
Oddechněte si od všednodenního konzumního shonu na místě s duchovním přesahem. Toto
poutní místo nadchne obdivovatele vytříbené
architektury i ty, kteří hledají uklidnění v náruči
přírody. Kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské je skutečným barokním skvostem.
O duchovní význam místa se vedle poutí zasloužilo také škapulířské bratrstvo uctívající Pannu Marii
Karmelskou. S okolní krajinou i Makovou horou se
seznámíte prostřednictvím naučné stezky začínající na návsi obce Smolotely.

Železniční viadukt Žampach
Kamenný most u obce Žampach patří k nejvyšším železničním mostům v České republice.
Budoval se mezi léty 1898–1899 a skládá se ze

Toto místo jako by bylo přírodou stvořeno k fotografování. Stačí se vydat do obce Skryje a odtud
na Skryjská jezírka. Fotky tohoto přírodního skvostu
v CHKO Křivoklátsko se mezi posty na vašem Instagramu budou vyjímat, přísaháme! I přesto, že lokalitu před vámi objevil a proslavil francouzský inženýr
a paleontolog Joachim Barrande, který tu objevil
významná naleziště zkamenělin. Tento tip na výlet
bude pro vaše followery a přátele novým objevem.

Zřícenina hradu a zámku Zvířetice

Skalní útvar Pikovická jehla

sedmi oblouků, přičemž nejvyšší se tyčí 41 m nad
roklí pod ním. První vlak tudy projel již v roce 1900
a viadukt je součástí trampy opěvované trati zvané
Posázavský pacifik. Posázavská naučná stezka vám
bude vyprávět zajímavosti o zdejší přírodě, řece
Sázavě, vodáctví a o proslulé posázavské trati.

Ke zřícenině mířil v 19. století nejeden romanticky naladěný poutník či výletník, stejně jako poe
ta Karel Hynek Mácha. Sídlo nechal ve 14. století
postavit Zdislav z Lemberka a jeho rod tu sídlil
do roku 1504. Poté byl gotický hrad proměněn
na renesanční zámek. Osudným se mu stal roku
1720 požár, následně přestal být obýván a zchátral. Až prozkoumáte tajemné zříceniny, můžete
se vydat do nedalekého sportovně-rekreačního
areálu Vrchbělá. Aktivně odpočinout si tu můžete
v lanovém centru, děti se zabaví na naučné stezce,
v malé zoo a na dětském hřišti.
www.strednicechy.cz
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KAM představuje
Daniel Anýž
Jdu s hlavou vztyčenou
Příběh rodiny Milady Horákové. Slavná slova Milady Horákové,
napsaná v posledním dopise adresovaném svým nejbližším, jsou
titulem knihy publicisty Daniela Anýže věnované neobyčejnému
životu rodiny české právničky a političky zavražděné komunistickým režimem v roce 1950. Čtivá a napínavá kniha vychází k 70. výročí komunistické vraždy Milady Horákové. Publikace je zároveň
silným svědectvím o 20. století s apelem k současnosti. Kniha české veřejnosti připomene, že zlo nelze přehlížet, že je potřeba na
zlo ukázat. Bránit to, za co proti dvěma totalitám bojovali manželé
Milada a Bohuslav Horákovi. Demokracii a svobodu.
cena: 398 Kč
www.knihyzed.cz

Arnošt Vašíček
Perunův hněv

?

Kterého slovanského boha
zpodobňuje socha stojící na hoře
Radhošť?
a) Peruna
b) Radegasta
c) Svaroga
Své odpovědi nám posílejte do 15. října
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou
na adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí
obdrží od Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti
nebo v internetovém knihkupectví České televize
www.ceskatelevize.cz/eshop. Novinky můžete sledovat také na www.facebook.com/ediceCT.
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Josef Pecka
Toulání za šumavskými sklárnami
Profesionální šumavský průvodce Josef Pecka navazuje na svoji
loňskou velmi úspěšnou knihu Toulání Šumavou a Pošumavím
publikací o šumavských sklárnách. Popisuje v ní bohatou historii
šumavských skláren a hledá v terénu jejich stopy. Kniha je bohatě
vybavena obrazovou přílohou.
cena: 399 Kč
www.starymost.cz

Petr David, Vladimír Soukup
Krušné hory známé i neznámé
Krušné hory, jejichž nejvyšší vrchol Klínovec se tyčí do výšky
1244 m n. m., se táhnou v délce sto třiceti kilometrů a nabízejí celou řadu pozoruhodných tradičních i turisticky dosud neobjevených míst. Stejně jako v předchozích svazcích edice, věnovaných
Brdům, Krkonoším či Šumavě, i do tohoto průvodce vtělili autoři
osobní dojmy a postřehy z vlastních toulek tímto malebným krajem. Procházky hlubokými lesy, po odlehlých vrcholcích hor či nezaměnitelným podhůřím doplňují tipy na návštěvy hradů a zámků,
lázeňských měst a středisek i technických památek.
cena: 349 Kč
www.knizniklub.cz

Andrea Pinnington, Caz Buckingham
Pojď ven! Příroda kolem nás
Kresli! Vybarvuj! Hraj si! Vezmi mě s sebou do přírody. Jsem skvělý
společník na toulky přírodou i na zkrácení dlouhých chvil za deštivých dnů. Uvnitř mám pro tebe připravenu originální sbírku úkolů
a her, s jejichž pomocí prozkoumáš přírodu v každém čase, ať už jsi
venku, anebo doma. Probuď svou zvídavost a protrénuj si pozornost i přemýšlení. Pozoruj, zkoumej, hledej a přemýšlej. Od jara do
zimy, s tužkou v ruce a s úsměvem.
cena: 199 Kč
www.albatrosmedia.cz

Připravila Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

Největší tajemství Beskyd ožívá
Dobrodružný thriller z pera nejznámějšího českého záhadologa tak, jak jej mají čtenáři nejraději –
s pořádnou porcí tajemna a připomenutím, že brát
stará proroctví na lehkou váhu se nevyplácí.
Hora Radhošť ukrývá nejeden poklad. Ať už jde
o bájnou tajemnou zbraň, zlatou sochu boha či
bohatá ložiska uhlí. Pokusy zmocnit se kteréhokoliv z nich vedou k přírodní katastrofě nedozírných
rozměrů. Na dole Frenštát vypukne neuhasitelný
požár, horami otřásají mohutné výbuchy metanu
a hráz přehrady Šance praská. Mladá geoložka
Jana Pivodová ví, jak zkáze zabránit. Musí však najít
cestu do spletitého podzemního labyrintu k propasti Ďáblův jícen. Pomoci jí může pouze jeskyňář
Petr Molenda. V patách je jim navíc dvojice ruských
vojáků odhodlaná získat z nebezpečného podzemí
ničivou zbraň boha Peruna. A to za každou cenu.
Co se stane, když se temné hlubiny posvátné hory
začnou bránit a dávná předpověď je najednou až
mrazivě reálná?

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…

Srdce na prvním nádvoří zámku

Poděbrady
– ideální město na výlet

?

Jestli rádi jezdíte na výlet, tak jsou pro vás Poděbrady ideálním místem, kam
se podívat. V samotném srdci města se nachází zámek, na kterém přebýval
slavný král Jiří z Poděbrad, prohlídky nejsou možné, ale za návštěvu určitě stojí
zpřístupněná místnost věnovaná právě tomuto panovníkovi.

foto © K. Čáslavová; Z. Frejvald; Archiv města Poděbrady

Turistický vláček

V zámku se také nachází Divadlo Na Kovárně či
Zámecký biograf, ve kterém běží nejnovější filmy.
Na prvním nádvoří stojí unikátní srdce, která představují každý stát Evropské unie. Můžete si tedy
zahrát hru a hádat, které srdce patří kterému státu.
Pokud si nebude 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 turistickým červeným vláčkem, který
vás sveze krásnými lužními lesy. V těchto lesích se
také nachází záchranná stanice Ekocentrum Huslík, která stojí za návštěvu. Můžete zde vidět jezevce, vydru, sovy a mnoho dalších zvířat.
Po návratu do centra města si můžete odpočinout v rozhlehlém parku, který se rozkládá

1. Jak se jmenuje výletní loď, která vás
sveze do Nymburka nebo na soutok Labe
a Cidliny?
a) Král Václav
b) Král Jiří
c) Král Karel IV.
2. Jakou barvu má kůň, na kterém přijíždí
každoročně svatý Martin?
a) bílou
b) hnědou
c) černou
3. Co symbolizují srdce umístěná na prvním
zámeckém nádvoří?
a) města České republiky
b) partnerská města Poděbrad
c) státy Evropské unie

Výletní loď Král Jiří

Své odpovědi nám posílejte do 15. října
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od Městského
kulturního centra Poděbrady zajímavé ceny.
u kolonády. V horní části parku si můžete udělat
piknik, zaházet 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 sobotu 10. října se můžete přijet podívat na
mezinárodní chodecké závody, jejichž součástí
jsou také běžecké závody pro děti i dospělé „O pohár starosty“, kterých se můžete zúčastnit. 11. listopadu se v Poděbradech konají Svatomartinské
trhy, které každoročně zahajuje příjezd Martina na
bílém koni. K vidění je spousta stánků a rodiče můžou ochutnat svatomartinské víno.
Další přehled akcí a aktuality 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

Svatý Martin na bílém koni

Turistické informační centrum
Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 511 946
e‑mail: ticpodebradypolabi.com
www.polabi.com
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KAM na výlet

Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům

Alšova jihočeská galerie pořádá ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích
v termínu 18. 9. 2020 – 3. 1. 2021 výstavu Formosa deformitas / o podivné
spřízněnosti baroka a kubismu 1911–1914.
„Ale mimo vše toto, v klášteře, před zraky bratří, když čtou –,“ zamýšlel se v roce 1124 Bernard
z Clairvaux ve svém spise Apologia ad Guillelmum nad architekturou opatství v Cluny. A tázal
se sám sebe: „Co zde dělá tato směšná obludnost,
úžasný druh deformované krásy [deformis formosita] nebo krásné deformovanosti [formosa
deformitas]?“ Položíme‑li si otázku středověkého

Emil Filla, Hlavy (Diváci), 1910, olej na plátně,
Galerie výtvarného umění v Chebu

Václav Špála, Tři grácie, 1914, olej na plátně,
Alšova jihočeská galerie
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cisterciáka při pohledu na kubistická díla, snad
i v nich nalezneme jakousi deformovanou krásu
přesahující pouhé stylové vymezení. Co je tedy podivná spřízněnost baroka a kubismu? Je to způsob
vzájemnosti, který k sobě tyto dva časově vzdálené umělecké projevy chovají, přičemž ona podivnost je proměnlivá nejednoznačnost tohoto vztahu. Formosa deformitas, krásná deformovanost, je
právě to, co je spojuje.
Výstava zpřetrhává tradiční vidění dějin rozparcelovaných na stylové periody rozvíjející se
pouze jedním směrem na časové ose. Naopak
představuje umělecká díla jako anachronistická,

Otto Gutfreund, Úzkost, 1911–1912, bronz,
Muzeum umění Olomouc

díla existující v konstelacích, které jsou konfliktem
i symbiózou mnoha různých temporalit. Baroko se
zde objevuje ve třech možných valérech pojmu –
historické, politické a abstraktní –, jež se vzájemně
prostupují. Naopak český kubismus je vymezen
dobou existence Skupiny výtvarných umělců, tedy
rozpětím let 1911–1914. Ve čtyřech výstavních
místnostech se kaleidoskopicky skládá nejednoznačná mozaika toho, jak bylo baroko přítomné
v kubistických dílech. Samotný kubismus v českém
umění však není o nic méně komplikovaný než baroko. Skupina výtvarných umělců se začala názorově tříštit již krátce po svém vzniku. Umělci, kteří
pro své názory opustili SVU Mánes, jen těžko nacházeli shodu. Snad právě díky tomu vznikl názorově a především tvarově bohatý svět, díky němuž
přehodnocujeme naše časoprostorové konvence
i dnes. Výstava Formosa deformitas je tak zčásti
experimentem vidění, respektive zviditelnění staršího v novějším – žádá proto svého diváka, aby měl
oči otevřené.
Alšova jihočeská galerie se těší na vaši návštěvu.
Více informací na www.ajg.cz.
Alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům, U Černé věže 22
370 01 České Budějovice
tel.: +420 383 134 571
e‑mail: office@ajg.cz
www.ajg.cz

text © Eva Skopalová; foto © Alšova jihočeská galerie

Krásná deformovanost
v Alšově jihočeské galerii

KAM na výlet

Výstavní Jindřichův Hradec
Po celý měsíc říjen, vždy od úterý do neděle, zve Státní hrad a zámek
Jindřichův Hradec na výběrový okruh představující větší část
stavebního vývoje hrado-zámeckého areálu. Návštěvníci projdou
stavbami a interiéry pozdně gotickými až vrcholně renesančními. Prohlídka začíná
ve staré černé kuchyni, pokračuje návštěvou reprezentativních pokojů stavitelů
zámku a končí v unikátní manýristické stavbě, hudebním pavilonu Rondelu.

Podzim v jindřichohradeckých uličkách

V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií můžete do 29. listopadu letošního roku
navštívit výstavu s názvem Spolek Fokus / Retrospektiva 1963–2020, která přibližuje činnost
místního fotografického spolku od jeho založení
v roce 1963 do současnosti. Pozornosti návštěvníků
by rozhodně neměla ujít ani výstava nazvaná Antonín Malý / Czech Pes Photo. Jedná se o výstavu
významného českého fotografa, držitele zvláštní

Dům gobelínů

ceny poroty Czech Press Photo za rok 2003 a 2006,
kterou zaujal klasickou fotografií se psí tematikou.
Zpřístupněna bude až do konce letošního roku. Ke
stejnému datu může veřejnost navštívit rovněž výstavu Lenka Vilhelmová / Prostor onoho místa.
Také v Domě gobelínů bude na podzim živo.
Za pozornost návštěvníků stojí zejména výstava
tkaných výrobků a tapiserií, jež potrvá až do

června příštího roku. Po celý letošní rok je pak zpřístupněna oblíbená výstava k poctě Marie Hoppe
Teinitzerové. Jindřichův Hradec ještě neopustily
originály tapiserií zapůjčených ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Jde o nádherné
gobelíny od C. Boudy a B. Štorma, které jsou opět
k vidění v místě jejich vzniku. Hlavním exponátem
výstavy je velkoplošná tapiserie Praga regina musicae – Praha hudební. O víkendu 10. a 11. října se
navíc Dům gobelínů a Muzeum fotografie a moderních médií zapojí do krajského projektu Dny
otevřených ateliérů.
Na hladině zrcadlí se (Jindřichohradecký
hrad a zámek ve sbírkách muzea), tak zní název
výstavy v Muzeu Jindřichohradecka na Balbínově náměstí, kterou můžete zhlédnout do 11. října.
V další z muzejních budov, tentokrát ve Štítného
ulici, budou až do 6. ledna k vidění další dvě výstavy, a to Tradice jedné hranice a Českoslovenští letci na západní frontě 1940–1945.
V galerii Výstavního domu Stará radnice
bude v měsíci říjnu instalována výstava Čeští vědci a jejich vynálezy.
Infocentrum Jindřichův Hradec
www.infocentrum.jh.cz

Plnou parou do podzimu!
I přelom léta a podzimu je v Táboře malebný a pestrý. K procházkám zve
Tismenické údolí, ze kterého stoupá křížová cesta k poutnímu kostelu v Klokotech.
Tuto cestu lemuje lipová alej z roku 1836, která čítá více než 90 stromů.

Kaple Panny Marie Klokotské u Dobré Vody
Altán, Holečkovy sady, Tábor

Táborem také prochází stezka údolím Lužnice
Toulavou – první česká pěší trasa, která se ocitla na
seznamu nejlepších stezek Evropy Leading Quality
Trails – Best of Europe. Potkat tu můžete i poutníky
jdoucí po jihočeské trase Svatojakubské cesty či
Poutní stezce Toulavy, která spojuje kláštery v Milevsku, Bechyni a v již zmiňovaných Klokotech.

A pro milovníky železnice máme tip na 10. října, kdy se chystá akce Tábor s párou. Kromě jízd
parními vlaky bude k vidění i výstava lokomotiv,
vozů a vojenské techniky, komentovaná prohlídka
funkčních modelů parních strojů, výstava o historii
od starověkých obchodních stezek až po současnou železnici a další doprovodný program.

www.visittabor.eu
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Pomník kostelu

Na návštěvu do Zbiroha

Symbolický náhrobek z kamenů
s deskou z mramoru a křížem v Českých
Žlebech u Stožce je věnován zničenému
farnímu kostelu sv. Anny.

Město Zbiroh leží v půvabné krajině mezi Plzní a Prahou. První zmínky
o Zbirohu sahají až do počátku 13. století. Dominantou města a vlastně
celého kraje je bezesporu zbirožský zámek, původně raně gotický hrad,
později přestavěný na novorenesanční zámek.

Kostel z roku 1788
nahradil díky dekretu
císaře Josefa II. nevyhovující kapli stejného
zasvěcení. Oltář byl
z horažďovické kaple
sv. Jana osazen dvěma anděly a sochami
sv. Anny a sv. Jáchyma.
Oltářní obraz zpodobňoval sv. Annu čtoucí
Bibli. Po stranách stávaly ještě dva menší oltáře. Strop nesl fresku
čtyř evangelistů, později beránka božího. V roce
1966 byl zdemolován pohraničníky. Pomník v místě kostela odhalil Děkanský úřad Volary (2003). Nápis na pomníku: Zde stál kostel sv. Anny v Českých
Žlebech. Kostel postaven 1788, posvěcen 1791,
zničen 1966. Farnost měla 2 556 obyvatel. Otče
náš, odpusť nám, jako i my odpouštíme, a neuveď
nás v pokušení.
Antonín Fridrich

N4G_inz_2019_odborny_199x125_5.indd
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nachází Expozice požární ochrany, která nabízí
návštěvníkům náhled do historie vzniku a vývoje
dobrovolné a profesionální požární ochrany. Expozice je největší muzeum profesionálních hasičů
v ČR. Pro veřejnost je otevřené od května do konce

Je nazýván též „hrad tří císařů“ – Karla IV., Zikmunda a Rudolfa II. Zámek je celoročně otevřen. Je
zde zpřístupněna nejhlubší ručně kopaná studna
v Evropě, která je opředena mnoha zajímavostmi,
dále jedna z nejstarších kaplí v Čechách a už z dálky viditelná samostatně stojící hlásná věž.
Uprostřed náměstí, na místě bývalého rodného domu zbirožského rodáka J. V. Sládka, lze navštívit Muzeum J. V. Sládka a Městské muzeum
Zbiroh. Muzea mapují život slavného básníka
a přibližují regionální historii. Ve městě se dále

Muzeum J. V. Sládka

září. Vstupné je zdarma. Region Zbirožsko nabízí
velmi vhodné podmínky pro turistiku a cykloturistiku. Za návštěvu stojí Čertova skála, Světovina
či Sládkova lesní studánka.
www.zbiroh.cz

08.04.19 15:26

foto © E. Svobodová, P. Prášil

foto © autor
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Loket

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou

Babí léto v Karlovarském kraji
Přemýšlíte o návštěvě Karlovarského kraje? Tak nyní nastal ten pravý okamžik.
Pohodová atmosféra a odpočinek v lázeňských městech, hřejivé sluneční paprsky
barví přírodu do rozmanitých tónů. Chyťte si kousek babího léta i vy!
Co byste při návštěvě Karlovarského kraje neměli vynechat?
Barevná nádhera z výšky
Pojďte se na chvíli zastavit a podívat se, co si
pro vás příroda připravila. A nejlépe to oceníte
z výšky! V Karlovarském kraji najdete rozhledny
a vyhlídky na každém kroku. Vybrat si můžete třeba tu nejvyšší rozhlednu v kraji Klínovec nebo rozhlednu na Krásenském vrchu, která svým točitým
schodištěm připomíná Babylonskou věž. Z centra
Karlových Varů vás lanovka vyveze k rozhledně
Dianě, která vám nabídne výhled na celé město.
Krásným výhledem i barevnou přírodou se pokocháte také ze zříceniny Andělská Hora.

Svatošské skály, hrad Loket

Rozhledna Krásno

Patříte i vy k lidem, kteří si potřebují dobít baterky v přírodě? Pak pro vás máme tipy na místa,
kde se vám bude zaručeně líbit i během nastupujícího podzimu.

Botanická zahrada, hrad
a zámek Bečov nad Teplou
Rádi se kocháte barvami podzimu? Botanická zahrada v Bečově nad Teplou je tím pravým

Vydejte se na místo, které si v minulosti oblíbila i řada slavných osobností, například J. W. Goethe
a Sigmund Freud. Svatošské skály, které vznikly
působením řeky Ohře v žulovém masivu, připomínají svatební procesí. Nedaleko od Svatošských
skal se v zákrutě nad řekou Ohře tyčí dominanta
kraje – gotický hrad Loket, jehož osud je spjat s životem Karla IV.

Kulturní cesta Fojtů
Vydejte se po stopách středověkých vládců Fojtů. Hlavní trasa vedoucí historickým Fojtskem po vybraných turistických stezkách a cyklostezkách zahrnuje téměř 150 památek regionu mezi Duryňskem,
Saskem, Bavorskem a Čechami. O středověkých dobách vypráví památky jako třeba Osterburg ve Vidnavě, dávná císařská falc v Chebu, ale také romantické zříceniny hradů i malé kapličky stranou měst,
například zřícenina hradu Kynžvart či Hartenštejn.

Rašeliniště Kladská, zámek Kynžvart
Nedaleko od Mariánských Lázní se nachází
rybník a lovecký zámeček Kladská v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Naučná stezka vede
kolem romantické vodní plochy po dřevěných
chodníčcích a seznámí vás s historií i pestrou faunou a flórou této nádherné rezervace. V blízkosti
můžete navštívit zámek Kynžvart, bývalé sídlo
kancléře Metternicha, kde můžete obdivovat jedinečnou zlatou zámeckou jídelnu.

Navštivte místo, které nemá ve střední Evropě
obdoby. Naučná stezka vede dnem vyschlého jezera, které připomíná měsíční krajinu. Na několika
místech vybublává oxid uhličitý a mnoho minerálních pramenů. Nedaleko se nachází románsko-gotický hrad Seeberg, jenž je místem častého konání oblíbených kulturních akcí.

Státní zámek Kynžvart

místem! Kromě spousty stromů, trvalek, skalniček,
popínavých rostlin a keřů najdete v areálu i vyhlídky, altány a pískové pláže s loďkami k zapůjčení.
Kousek od Botanické zahrady můžete navštívit
hrad a zámek Bečov, který ukrývá relikviář svatého Maura, druhou nejvzácnější památku Česka.

Další zajímavé tipy na výlety vám přináší
online seriál Toulky Karlovarským krajem na
televizeseznam.cz.
Více informací na
blog.zivykraj.cz
www.zivykraj.cz

text © DA Živý kraj, z. s.; foto © Ladislav Renner

Z přírody na skok na zámek

Přírodní rezervace Soos, hrad Seeberg
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Porta Bohemica – přístaviště Dolní Zálezly

Řeka Labe je na turisty připravena
Romantické plavby na lodních linkách
Chcete vyplout na Labe pohodlnou výletní
lodí? Pak je pro vás vhodným výchozím místem
krajské město Ústí nad Labem. Odtud během sezony vyplouvají dvě turistické lodní linky. Obě
jsou integrované v rámci Dopravy Ústeckého kraje, a tak vás výlet lodí vyjde doslova na pár korun.
Zvolit můžete lodní linku s označením 901, která
pluje z Ústí proti proudu řeky Labe přes krásné
údolí Porta Bohemica a okolo žernoseckých vinic.
Cílem je královské město Litoměřice. Tady můžete
navštívit atraktivní historické centrum, vyhlídkovou věž u katedrály sv. Štěpána nebo ochutnat
výborné pivo v Biskupském pivovaru U Sv. Štěpána. Vystoupit ale můžete i dříve a podniknout
pěší výlet do Českého středohoří. Loď vás dopraví
třeba do Lovosic, kde je nová vyhlídka U Zámečku
a odkud se můžete vydat na výstup na Lovoš. Ten
nabízí krásný výhled do krajiny a o víkendech i občerstvení v turistické chatě.
Také druhá lodní linka Dopravy Ústeckého
kraje má co nabídnout. Loď s označením 902 pluje
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během jarních a podzimních měsíců z krajského
města po proudu Labe. Dopraví vás nejdříve do
Děčína, ve kterém vás přivítá rozlehlý zámek
s krásnými zahradami. Pokračovat můžete i dále
do Hřenska. To je asi nejznámějším vstupním místem do Českého Švýcarska, které je nejmladším
národním parkem v České republice. Z Hřenska
podnikněte pěší výlet na Pravčickou bránu a nenechte si ujít ani legendární plavbu soutěskami po
říčce Kamenici.

S partou na Labe
Chcete vyrazit s partou kamarádů na víkend
a vyzkoušet co nejvíce nových aktivit? Pokud ano,
tak právě pro vás je ideálním cílem Děčín. Město
na rozhraní Českého středohoří a Českého Švýcarska je významným přístavem a nabídne vám
tolik možností, že to ani během celého víkendu nestihnete všechno vyzkoušet. Začít můžete
plavbou na raftu. Pro rafting je na Labi asi nejoblíbenější a nejhezčí úsek mezi Děčínem a Dolním
Žlebem. Tady totiž Labe teče skrz Labský kaňon,

který je nejhlubším pískovcovým kaňonem v Evropě. Podél řeky jsou krásná panoramata pískovcových skalních věží a během celé plavby je opravdu
na co koukat. Rafty, kánoe nebo třeba kajaky je
možné zapůjčit v několika půjčovnách v Děčíně
(Active Point, Lodě Děčín, Rafty Děčín) a pro zpáteční cestu je možné zvolit kola nebo koloběžky
a dojet po oblíbené Labské stezce zpět do Děčína.
To vše místní půjčovny nabízejí. Co dál v Děčíně
na vodě? Vyzkoušejte paddleboardy a projeďte se
pod Tyršovým mostem nebo kolem soutoku Labe
a Ploučnice. Až se vyřádíte na vodě, tak navštivte
via ferratu na Pastýřské stěně. Ta má celkem 16
jištěných cest a díky místním půjčovnám a zkušeným průvodcům si ji užijí i nezkušení lezci. Ferrata
je unikátní tím, že je prakticky v centru města a po
zdolání stěny se vám naskytne krásný výhled na
protilehlý zámek, okolní krajinu i celé město Děčín.

Na kole podél Labe
Další aktivity v okolí Labe? Řeku Labe téměř
v celé její délce kopíruje mezinárodní dálková

text a foto © DA České středohoří, o. p. s

Poznejte Labe jako turistickou vodní cestu a řeku mnoha možností. Labe totiž není
jen dopravní trasa, ale také široká škála aktivit a zážitků. Vydejte se na turistické
lodní linky, vyzkoušejte wakeboarding nebo sjeďte Labe na raftu. V kombinaci
s pestrou nabídkou aktivit v okolí řeky, jako jsou pěší výlety nebo cyklistika na
Labské stezce, je Labe ideálním místem pro trávení aktivní dovolené.

KAM na výlet

Litoměřice

NP České Švýcarsko – Pravčická brána

Výletní lodě na Labi – přístav Vaňov

Podzimní výlet po Labské stezce

cyklotrasa zvaná Labská stezka. Ta začíná v Krkonoších a končí až na břehu Severního moře v německém městě Cuxhaven. V Ústeckém kraji pak
najdete jednu z nejatraktivnějších částí této cyklistické magistrály. A kam na kole podél Labe? Oblíbený okružní výlet v délce cca 42 km vede přes

Rafty na Labi u Děčína

region zvaný Zahrada Čech. Z města Litoměřice se
vydejte proti proudu Labe do Třeboutic, kde můžete navštívit jedinečný areál WAKE & FUN, který je
oblíbenou zastávkou cyklistů a v letní sezoně pak
nabízí i bohatou nabídku vodních aktivit, jako jsou
wakeboarding, jetsurf nebo vodní lyže. Z Třeboutic

Labská stezka u Třeboutic

pokračujte dále přes Křešice, Lounky a Vědomice
do Roudnice nad Labem. Té dominuje Lobkowiczký zámek. Dalším zajímavým turistickým místem
ve městě je věž Hláska. Prohlídky obou těchto památek začínají v Informačním a dopravním centru
Podřipska. Tady můžete také zaparkovat své bicykly, domluvit si průvodce a v klidu se vydat na
prohlídku Roudnice.
Zpět do Litoměřic se pak můžete vrátit po
levém břehu Labe, kde vede alternativní trasa
Labské stezky značená jako cyklotrasa č. 2 A. Ta
vás přes Židovice, Hrobce a Libotenice dovede
do pevnostního města Terezín. Tady se zastavte
v Návštěvnickém centru v Retranchementu 5, kde
se dozvíte vše o vzniku, fungování i významu pevnosti Terezín. Navíc můžete využít i jedinečných
prohlídek podzemí. Uvidíte, že Terezín není jen
smutnou vzpomínkou na období 2. světové války.
Z Terezína je to do Litoměřic už jen kousíček.
Výlet pak můžete zakončit třeba v pěkné kavárně Káva s párou, kterou najdete nedaleko Labské
stezky ve směru na Ústí nad Labem. Tak co? Už
máte vybráno, kam na Labi nebo v jeho okolí vyrazíte? Další tipy a bližší informace najdete na webu
www.labeplus.cz nebo na Facebooku a Instagramu Labeplus.cz. Tak zvedej kotvy a hurá na Labe!
Inzerce byla vytvořena za přispění prostředků
státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

@labeplus.cz
www.labeplus.cz
www.stredohori.cz
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Podzim je v Lužických
horách nejlepší
Nejbarevnější období láká do kouzelné
krajiny s jedinečnou atmosférou a na
pivní stezku, která propojila devět
místních řemeslných pivovarů.

text © Bc. Marie Kárová; foto © Jiří Stejskal

Klíč s kostelem v Polevsku

Pivní stezka nabízí nejen degustace lokálních
piv, ale i prohlídky zázemí pivovarů či ojedinělé zážitky pro turisty a zvídavé. Stezka propojila známé
pivovary, jako je Kocour, nebo Cvikov, ale stejně tak
i malé rodinné minipivovary. Už jste ochutnali skvělé
pivo, co se vaří v Kytlicích nebo v Novém Boru? Přijeďte do Lužických hor a navštivte lokální pivovary.
Zažijte pivní stezku!
www.pivnistezka.cz

Že prý konec sezóny?
POOHŘÍ JEDE DÁL!

Sledujte nás na
Foto: V. Marvan
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Kostel svatého Petra a Pavla v Liberku

Kostel v obci Veliny

Unikátní barokní dřevěná stavba vznikla v 90. letech 17. století. Spolu s farou,
zvonicí a hřbitovem je celek chráněn jako národní kulturní památka České
republiky.

Dřevěná roubená stavba pochází
z roku 1752. Společně se zvonicí
a márnicí tvoří památkově chráněný
soubor lidového barokního stavitelství.

Popud ke stavbě jednolodního stánku se třemi
oltáři, kazatelnou a křtitelnicí nedaleko Rychnova
nad Kněžnou dal hrabě Norbert Libštejnský z Kolowrat. Návštěvníka kostela zaujmou uvnitř sochy
českých patronů sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého od místního řezbáře a sochaře Filipa Jakuba

Prokopa, který se později proslavil jako dvorní sochař Marie Terezie. Po stranách jsou umístěny
dřevené sochy apoštolů Petra
a Pavla od Ferdinanda Stuflessera. Pohled vzhůru upoutá zdobný
kazetový strop. Kostel procházel v průběhu času stavebními
úpravami, například na začátku
19. století vznikla podezdívka,
přibyla nová okna a úprav se
dočkala i zvonice. Později v roce
1826 získal kostel novou šindelovou střechu a o třináct let později byla opravena střešní krytina
a podlaha sakristie. Dnešní podobu si nese z doby těsně před
vypuknutím první světové války,
která mu sebrala mimo jiné dva velké zvony. Varhany se v kostele objevily až na počátku 20. století
a o století později prošly generální opravou. V roce
2014 byl kostel zapsán mezi národní kulturní památky České republiky.
-babok-

Kostel sv. Mikuláše ve Velinách, litografie Cyrila Boudy

Jednolodní kostel zasvěcený sv. Mikuláši se nachází ve Velinách u Holic a má za sebou hlavně ve
20. století dramatické změny. Neodborné opravy
v podobě nevhodné střešní krytiny a omítky způsobily problémy. V roce 1929 se pod dohledem
památkářů mimo jiné vrátily na střechu šindele
a současný vnitřní ráz si kostel nese od roku 1983.
Mezi lety 2008–2013 proběhla další rekonstrukce
včetně původních varhan. Kostel se stal důležitým
místem pro místní kulturní a společenský život. Po
dohodě s obecním úřadem je celoročně přístupný
včetně účasti na akci Noc kostelů.
-red-

foto © Luděk Sládek

foto © Luděk Sládek

Pavla Fořtová, 1938

Vrchlabí – kulturní srdce Krkonoš!
Město Vrchlabí je ideálním výchozím bodem pro vaše výlety po okolí i pro
program v sychravém počasí. Překvapí vás historie i kulturní program
města, pravidelné koncerty světoznámých umělců, Krkonošské muzeum nebo
nejstarší kamenná rozhledna.
Jedním z těchto míst je i barokní augustiniánský klášter, kde se pravidelně konají koncerty
a jen výjimečně se otevírá pro prohlídky veřejnosti.
A právě nyní máte šanci se sem dostat! Dne 24. 10.
bude v rámci Mezinárodního dne Infocenter ve
Vrchlabí zpřístupněn klášterní kostel s průvodcem
a do prostoru infocentra zavítá regionální výrobce
možná i s malým překvapením.
Pro milovníky vážné hudby je na podzim připraven koncert Jaroslava Svěceného – Ve znamení

„Brána Krkonoš“, přirovnání, které k Vrchlabí
vždy patřilo, ale už málokdo ví, že město je spojené například s Antoniem Vivaldim, blízkým přítelem a spolupracovníkem místního hraběte Václava
Morzina. Právě jemu je totiž roku 1725 věnována
Vivaldiho sbírka, jež mimo jiné obsahuje i houslové koncerty Čtvero ročních období. A vy se nyní
můžete vrátit do doby Antonia Vivaldiho a pomocí
nové geolokační hry Skryté příběhy si v rámci zábavného spojení moderních technologií a historie
město projít a poznat jednotlivá významná místa.

tanga. Rodák z Hradce Králové patří mezi nejvýznamnější a nejznámější současné české houslisty
a jeho vystoupení jsou až dechberoucí.
A než opustíte Vrchlabí, nezapomeňte si udělat výlet na jedinečnou a nejstarší kamennou rozhlednu v Krkonoších – Žalý, odkud je nádherný
výhled do krajiny. Přiblížit se můžete sedačkovou
lanovkou z Herlíkovic i s kolem. Tak přijďte pobejt!
Veškeré bližší informace k programu města
Vrchlabí obdržíte v infocentru v budově radnice
na náměstí nebo na www.mestovrchlabi.cz.
RTIC Krkonoše
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí
tel.: +420 499 405 744
e‑mail: info@krkonose.eu
www.mestovrchlabi.cz
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Skalní čedičový masiv na Zlatém vrchu

Kdo ví, odpoví...
1. Který šlechtic dal v roce 1930 část území
Studeného vrchu chránit jako „přísnou
rezervaci“?
a) hrabě Kinský
b) hrabě Czernin
c) kníže Schwarzenberg
2. Jak vznikl 30 m vysoký skalní masiv na
Zlatém vrchu?
a) usazením navátého materiálu
b) utuhnutím sopečné lávy ve třetihorách
c) zvětráváním
3. Kterého nepůvodního živočicha můžete
při toulkách kolem Studence a Zlatého
vrchu potkat?
a) plcha velkého
b) ještěrku obecnou
c) kamzíka horského

?

Do Lužických hor
na Zlatý vrch a na Studenec
Nejen léto a prázdniny lákají k procházkám a výletům. Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR pro vás připravila tip na výlet do Lužických hor. Výlet je součástí
iniciativy „Pojďte s námi do přírody“. Ta má ukázat, že příroda v chráněných
územích je zachovalá a rozmanitá také proto, že se o ni pečuje.

Své odpovědi nám posílejte do 15. října
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR zajímavé drobné ceny.
životním prostorem mnoha živočichů, hlavně bezobratlých. Proto prosíme, nestavte mužiky.

Za sutí nemusíte do velehor
Na protilehlém Studenci vás upoutají rozsáhlé
suťové svahy, které jsou tvořeny zvětralým znělcem vulkanického původu. Vedle sutí jsou v přírodní rezervaci Studený vrch chráněné hlavně
cenné bukové a jasanové porosty. O jejich hodnotě byl přesvědčen i hrabě Kinský, který již v roce
1930 nechal vyhlásit část území jako „přísnou rezervaci“ s úplným vyloučením lesní těžby.

Pěší výlet v chráněné krajinné oblasti Lužické hory vás zavede na Zlatý vrch a vrch Studenec. Celá trasa je dlouhá asi 5 km. Sami se můžete
rozhodnout, na který z kopců vyrazíte jako první.
Výchozím místem pro oba směry trasy je malé
parkoviště v horní části osady Líska (mezi městy Chřibská a Česká Kamenice). Na oba vrchy vás
dovede červená turistická značka i naučná stezka
Okolím Studence. Zatímco trasa do přírodní rezervace Studený vrch není vhodná pro kočárky,
tak cestu na Zlatý vrch a do stejnojmenné národní přírodní památky je možné při troše námahy
s kočárkem absolvovat.

Jako Panská skála
Cesta na Zlatý vrch vede kolem pomníku
padlých v bitvě pod Studencem, která se odehrála v roce 1757 mezi pruským a habsburským vojskem. Značená cesta dále pokračuje k bývalému
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Stádo kamzíků

čedičovému lomu. Zde se vám otevře pohled na
asi 30 m vysokou čedičovou stěnu, která je chráněná jako národní přírodní památka. Ta byla odkryta během těžby. Stěnu tvoří převážně šestiboké
sloupky čediče, které vznikly ve třetihorách utuhnutím zemské lávy v podobě sloupků připomínajících píšťaly varhan.
V okolí Zlatého vrchu i na něm Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR a Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory pravidelně odstraňuje náletové dřeviny. Jejich kořeny totiž skálu
narušují a ta se může rozpadnout. Do stěny byla
také instalována umělá hnízdní budka pro sokola
stěhovavého.
Zdejší přírodě neprospívá stavba oblíbených
kamenných věžiček – takzvaných mužiků. Pod kamennými poli vznikala půda mnoho tisíc let a přemísťováním a hromaděním kamenů se tato půda
obnaží a urychlí se eroze. Suťová pole jsou také

Místo hostince rozhledna
Cesta dále vede k vrcholu po vyskládané kamenné cestě. V první polovině minulého století
stál na vrcholu Studence malý hostinec, dnes zde
místo hostince uvidíte 16 m vysokou rozhlednu
z roku 1888. Výhled do okolí je úchvatný nejen
z rozhledny, ale i z nedalekých suťových polí.

Kamzičí ráj
Možná vás čeká ještě jedno překvapení. Pokud
se budete chovat tiše, můžete zahlédnout při past
vě na loukách pod Studencem malé stádo kamzíků horských. První kamzíci byli do Lužických hor
dovezeni z Alp v roce 1907.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
tel.: +420 951 421 242
e-mail: aopkcr@nature.cz
www.nature.cz
www.snamidoprirody.cz

foto © Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, autor Tomáš Besta

Suťová pole na Studenci
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Navštivte Pavilon Anthropos

nichž sbíral a zpracovával botanický materiál, přivážel ale také mince a další doklady svých cest.
Cestování. Výlety. Dovolená. Máte obavu, že na toto všechno budete
A hlavně – Vávra byl prvním českým cestovatelem,
muset v nejbližších měsících zase zapomenout? Tak přijměte pozvání
který ze svých zámořských cest cíleně sbíral fotodo Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea a uvidíte, že
grafické doklady. Jeho „fotografické sběry“ z cest
tomu tak není!
z let 1865–1879 jsou u nás
zcela mimořádné a nebyly jako fotografický celek
dosud prezentovány.
K nejpůsobivějším patří záběry z východní a jihovýchodní Asie, z Austrálie či ze severní Afriky.
Přijďte porovnat fotografie tehdejšího San Francis
ka, pyramid či měst, jako
je Singapur nebo HongVýstava Vávrových fotografií
Oblek samuraje
Mezi exponáty uvidíte i model lodě
kong, s tím, jak je známe
Prostory Pavilonu Anthropos jsou velkorysé,
Čas rytířů dalekých moří. Sběratel a mecenáš
dnes. Nahlédněte do intimity každodenního života
s ostatními návštěvníky se můžete vzájemně vyJindřich Vávra – tak se výstava jmenuje a předstaexotických lokalit před více než sto lety…
hnout, dodržujeme všechna hygienická opatření
ví vám brněnského rodáka Jindřicha Vávru, který
Jindřich Vávra svůj bohatě strukturovaný oda hlídáme, aby se v jednom místě nenahrnulo větbyl významnou osobností veřejného života a byl
kaz sbírek daroval muzejním institucím, zejména
ší množství lidí. Návštěvy škol se plánují dopředu,
také mužem mnoha nadání. Již od mládí se s nadvšak Františkovu, dnes Moravskému zemskému
takže se můžete předem telefonicky ujistit, že se tu
šením věnoval přírodovědě, vystudoval medicínu
muzeu, které o část jeho odkazu pečuje. Za své zás žádnou nepotkáte.
a poté nastoupil k námořnictvu. A právě služba
sluhy v oblasti vědy byl Vávra honorován čestným
A co zde uvidíte? Kromě slavného mamuta a exna rakouských lodích mu dala příležitost k prohlutitulem rytíř Dalekých moří – a právě tento titul dal
pozice, která vás zavede hluboko do historie naší
bování jeho znalostí. Jako lodní lékař doprovázel
výstavě jméno.
planety, vás tu čeká jedinečná výstava – ona v úvočleny císařského dvora na plavbách do mnoha
www.mzm.cz
du slibovaná náhrada za exotickou dovolenou.
často velmi vzdálených a exotických zemí, během
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Oblíbené turistické informační centrum roku 2020
Hlasování v anketě pro „Oblíbené turistické informační centrum roku 2020“
proběhlo od 21. 6. 2020 do 31. 8. 2020 u celkem 455 infocenter
na www.kampocesku.cz. Stránky s hlasováním navštívilo po dobu ankety
celkem 197 389 návštěvníků, kteří odevzdali celkem 19 735 hlasů.
Pořadatelem ankety je Asociace turistických
informačních center ČR a provozovatelem Vydavatelství KAM po Česku. Hlasování probíhalo
tradičně na základě ověření uděleného hlasu
prostřednictvím e-mailu. Stejně jako v minulých
ročnících se objevily pokusy o ovlivnění hlasování. Po provedené kontrole validity hlasů (e-mailů) bylo z výsledků ankety odstraněno celkem
4 385 hlasů jako neplatných. Všechny ostatní přidělené hlasy byly platné v souladu s podmínkami
ankety.

hlasování
v krajích

Vítězná infocentra podle krajů
 hlavní město Praha: Turistické informační
centrum Visitor Centre Letiště T2, Praha
 Středočeský kraj: Informační centrum města
Kutná Hora
 Jihočeský kraj: Turistické informační centrum
Slavonice
 Plzeňský kraj: Infocentrum Spálené Poříčí
 Karlovarský kraj: Informační centrum Aš
 Ústecký kraj: Informační a dopravní centrum
Podřipska, Roudnice nad Labem
 Liberecký kraj: Regionální turistické informační
centrum Turnov

počet TIC

hlasy
celkem

neplatné

ověřené

platné

% podíl
kraje

Pardubický kraj

34

2649

519

2130

2130

13,90 %

Zlínský kraj

22

2328

460

1872

1868

12,19 %

Plzeňský kraj

31

2161

406

1761

1755

11,45 %

Kraj Vysočina

34

1723

310

1413

1413

9,22 %

Jihomoravský kraj

53

2771

1360

1411

1411

9,21 %

Jihočeský kraj

42

1482

242

1241

1240

8,09 %

Středočeský kraj

47

1487

252

1235

1235

8,06 %

Moravskoslezský kraj

40

1370

247

1130

1123

7,33 %

Liberecký kraj

18

1002

176

833

826

5,39 %

Olomoucký kraj

37

898

154

744

744

4,85 %

Ústecký kraj

28

675

132

543

543

3,54 %

Královéhradecký kraj

48

580

73

507

507

3,31 %

Karlovarský kraj

16

423

44

379

379

2,47 %

hl. město Praha
celkem

5

186

35

151

151

0,99 %

455

19 735

4 410

15 350

15 325

100,00 %
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 Královéhradecký kraj: Městské informační
centrum Jičín
 Pardubický kraj: Městské informační centrum
Svitavy
 Kraj Vysočina: Městské kulturní informační
středisko v Humpolci
 Jihomoravský kraj: Informační centrum města
Kyjova
 Olomoucký kraj: Turistické informační centrum
Šternberk, Horní nám.
 Moravskoslezský kraj: Informační centrum
Hukvaldy
 Zlínský kraj: Městské informační centrum
Uherské Hradiště

Výherci z řad hlasujících















dudova.martina@volny.cz
kana.honza67@gmail.com
soldanovamirka@seznam.cz
dagmar@tulpova.cz
luciebrotankova@gmail.com
janouskova.n@seznam.cz
radka.jaroskova@seznam.cz
vojta.jancik92@gmail.com
krystof.valach@seznam.cz
stehlikhans@seznam.cz
libusechalupna@seznam.cz
sykora_jan@volny.cz
tomaskova.eva81@gmail.com
barbora.plodrova@seznam.cz

Ceny věnované Asociací turistických informačních center České republiky budou výhercům zaslány
na poštovní adresu.
Redakce KAM po Česku všem výhercům
upřímně blahopřeje.
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TIC Visitor Centre Letiště
Václava Havla Terminál 2
Vítěz ankety v hlavním městě Praha
Naše turistické informační centrum, tzv. Visitor Centre, provozuje
Prague City Tourism, moderní marketingová organizace, která rozvíjí
domácí a zahraniční cestovní ruch.
Návštěvnické centrum v příletové
hale Terminálu 2 na Letišti Václava
Havla je pro mnohé prvním kontaktem s Prahou a Českou republikou, proto dbáme na velmi vysoký
standard poskytovaných služeb,
aby byl jejich první dojem co nejpozitivnější a rádi se k nám vraceli.
V minulém roce naše TIC navštívilo
přes 230 000 návštěvníků z různých zemí a zodpovězeno bylo
bezmála 600 000 jejich dotazů.

Proč právě k nám
 naši pečlivě vyškolení pracovníci vám poradí
nejlepší spojení nejen do centra města, ale i dalších regionů České republiky
 najdete u nás širokou řadu map, brožur a průvodců, které máme až v 11 jazycích

TIC v anketě
 získáte u nás inspiraci k návštěvě zajímavých
míst v celé Praze
 zajistíme pro vás okružní jízdu, plavbu lodí nebo
procházku s průvodcem
 prodej jízdenek Českých drah
www.prague.eu/TICletiste2

Informační centrum
města Kutná Hora

Proč právě k nám
 Kutná Hora si letos připomíná 25. výročí zápisu
na Seznam UNESCO

www.infoTIC.cz

TIC v anketě

Vítěz ankety ve Středočeském kraji
Naše íčko vzniklo v roce
1995 a v současné době je
řízeno Oddělením cestovního ruchu a marketingu
Městského úřadu Kutná
Hora. Od roku 2014 jsme
členem A.T.I.C. ČR a certifikovaným turistickým informačním centrem. Jsme také
držiteli Certifikátu I. stupně
Českého systému kvality
služeb od roku 2015. Nabízíme: kompletní informační servis (informace o památkových objektech,
stravovacích a ubytovacích zařízeních, kulturních
akcích, autobusových a vlakových spojích), tipy na
výlety a procházky, prodej suvenýrů, veřejný počítač s internetem, předprodej vstupenek, služby
nejen pro místní obyvatele (kopírování, faxování,
skenování, tisk, laminování, kroužkovou vazbu),
provozujeme také půjčovnu kol.

§ Praha, Visitor Centre Letiště T1 § Praha, Visitor
Centre Letiště T2 § Praha, Visitor Centre Můstek §
Praha, Turistické informační centrum Středočeské
centrály cestovního ruchu § Informační centrum
Praha 3 §

 u nás se můžete vydat na čtyři pátrací stezky –
questy – a zábavnou formou se dozvědět zajímavosti z historie Kutné Hory
 přívětivý personál na IC je připraven poskytnout
vám maximum informací pro pohodovou návštěvu Kutné Hory
 v nabídce máme regionální produkty s dlouholetou tradicí: víno, pivo, čokoláda
 zakoupíte u nás originální suvenýry s motivy
města – bižuterii, šátky, zápisníky, medaile, tužky a mnoho dalšího
www.kutnahora.cz

§ Bakov nad Jizerou, TIC Zvířetice § Městská kulturní
zařízení Bělá pod Bezdězem § TIC Benešov § TIC Konopiště § MIC Beroun § TIC Buštěhrad § IC Čáslav §
Městské muzeum v Čelákovicích, p. o., Infocentrum
§ IC Český Brod § Město Dobříš – IS § Dolní Břežany,
RIC – Keltské oppidum Závist § IC Regionální muzeum v Jílovém u Prahy § MIC Kladno § TIC Klučenice
§ MIC Kolín § TIC Kolín § Infocentrum MěÚ Kralupy
nad Vltavou § Kralupy nad Vltavou, TIC I – Cafe § IS
CHKO Křivoklátsko-Křivoklát § IC města Kutná Hora
§ IC Kutná Hora – Sedlec § TIC Mělník § TIC Milovice
§ Infocentrum Mladá Boleslav § IC Mnichovice § MIC
Mnichovo Hradiště § IC Neveklov § TIC Nymburk §
TIC PNÚO Panenské Břežany § TIC Poděbrady § IC
Příbram – Knihovna Jana Drdy § Infocentrum Městského úřadu Příbram § Příbram I, Dům Natura § MIC
Rakovník § TIC Středočeského muzea v Roztokách
u Prahy § Rožmitál pod Třemšínem, CCV s knihovnou manželů Tomanových § Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s. § Říčany, TIS rondel § TIC Sedlčany § Slaný, Infocentrum Pod Velvarskou branou
§ Šemanovice, Nostalgická myš § TIC Týnec nad Labem § Týnec nad Sázavou, TIC TÝNEC § Infocentrum
Velké Popovice § Podblanické infocentrum Vlašim §
TIC Votice § Infocentrum Zruč nad Sázavou §

www.infoTIC.cz
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Turistické informační
centrum Slavonice

TIC v anketě

Od roku 2014 sídlí v historickém domě č. p. 476 na náměstí
Míru, tedy v centru renesančních
Slavonic. Původně gotický dům
byl kolem roku 1550 přestavěn.
V přízemí se nachází hřebínková
sklípková klenba a gotické sedile. Uvnitř informačního centra,
v tzv. mázhauzu, můžete obdivovat dosud zachovalý dřevěný
strop ze 17. století. Služby, které
TIC poskytuje, jsou: informace
o městě a regionu, prodej map,
průvodců, pohledů a suvenýrů,
přehled ubytování a stravování,
kopírování, skenování, laminování, přehled kulturních akcí ve městě a okolí, internet pro veřejnost,
vyhledávání autobusových a vlakových spojů, průvodcovské služby – ČJ, NJ, AJ, pořádání kulturních
akcí, drobná administrativa pro občany Slavonic.

Proč právě k nám
 odpovíme, poradíme, vyřídíme, a to vždy s úsměvem a profesionálně

 bohatý výběr propagačních materiálů, pestrá
nabídka suvenýrů, regionálních produktů, sběratelských předmětů a publikací
 široká nabídka služeb pro veřejnost
 co nevíme my, najde Google 6
 nemožné na počkání, zázraky do 3 dnů 6

www.i.slavonice-mesto.cz

Infocentrum Spálené Poříčí
Vítěz ankety v Plzeňském kraji

Infocentrum najdete v roubeném lidovém
domě na náměstí. Památkově chráněná budova je
krásnou ukázkou lidové architektury jižního Plzeňska 18. století. Typickým krajovým prvkem je velký
kabřinec nad čelním štítem a zadní štít, vyplétaný
smrkovými větvemi a pomazaný jílem. Roubená
část domu má omítku zvanou „kožich“. Domek je
postaven s tradiční dispozicí s nízkým povalovým
stropem, předsíní, černou kuchyní, dvěma dochovanými chlebovými pecemi či osvětlovacími
krbečky. Budova byla sice postavena v 18. století,
ale při stavbě byly použity trámy ze starších domů
z 15. a 17. století. Patřila původně k faře a bydlel
zde např. kostelník nebo jiní lidé, kteří se podíleli
na jejím každodenním životě.
Infocentrum po celý rok poskytuje své služby četným návštěvníkům i místním obyvatelům
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a jeho pracovníci vás přivítají vždy vlídně a s úsměvem. Přijeďte se přesvědčit a uvidíte, že starobylá
chaloupka s muškáty, staročeskou zahrádkou a několika kočičími obyvateli si získá i vás.

Proč právě k nám
 v naší roubence s kachlovými kamny a muškáty
v oknech se budete cítit jako v pohádce
 úsměv, ochota, vědomosti
 vstřícný a profesionální přístup
 otevírací doba o víkendech i svátcích je pro nás
samozřejmostí
 Brdy máme na dosah ruky – u nás získáte nejvíce
informací o možnostech pěších výletů i cykloturistiky v této dosud příliš nepoznané části Čech
www.spaleneporici.cz

www.infoTIC.cz

TIC v anketě
§ Infocentrum Černošín § MěKIS Dobřany § MIC
Domažlice § ITC Horažďovice § Kašperské Hory,
MěKIS § Kašperské Hory, IC Modrava § TIC Klenčí
pod Čerchovem § TIC města Kralovice § TIC Nečtiny
§ KIC Nepomuk § KIC Nýrsko § Městský úřad Planá
§ TIC Plasy § TIC města Plzně § Plzeň, Regionální
infocentrum Plzeňského kraje a Bavorska § MěKIS
Poběžovice § IS obce Prášily § TIC Přeštice § ITC
Přimda § Info Café Četnická stanice Rabštejn nad
Střelou § IC města Radnic a Mikroregionu Radnicko § IC Rokycany § Infocentrum Spálené Poříčí
§ Spálené Poříčí, IC Brdy § IC města Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna § IC Strašice § IC při
městském muzeu ve Stříbře § RIC Tachov § Zbiroh,
IC Mikroregionu Zbirožsko § ITC Železná Ruda §
Infocentrum Žihobce §
www.infoTIC.cz

Vrcholové partie u Špičáku

foto © redakce

Vítěz ankety v Jihočeském kraji

§ Tourist information Bechyně § MIC Bechyně §
Infocentrum Blatná § Infocentrum Borovany § TIC
Boršov § IC Černá v Pošumaví § České Budějovice,
TIC Jižní Čechy § České Budějovice, TIC § České Budějovice, InfoPointVltava.cz § České Budějovice,
Bosonoha § Infocentrum Český Krumlov § Infocentrum Dačice § IC Hluboká nad Vltavou § Infocentrum Holašovice § KIC Horní Planá § Informační
středisko město Jindřichův Hradec § KIC Kaplice §
Infocentrum Lipno nad Vltavou § IKS Lomnice nad
Lužnicí § TIC Milevsko § Muzeum JUDr. O. Kudrny
v Netolicích s pracovištěm infocentra Netolice §
TIS Nová Bystřice § KIC Nové Hrady § TIC Písek §
KIC FARA v Plané nad Lužnicí § KIS města Prachatice – infocentrum § TIC Rožmberk nad Vltavou
u Martina § Hornické muzeum Rudolfov § Sedlec,
TIC Plástovice § TIC Slavonice § Infocentrum města Soběslavi § Stachy, TIC Javorník § MIC Strakonice
§ Infocentrum Suchdol nad Lužnicí § Infocentrum
Město Tábor § KIC Trhové Sviny § TIC Třeboň § TIC
Týn nad Vltavou § Infocentrum města Veselí nad
Lužnicí § TIS Vimperk § Infocentrum Vodňany §
Infocentrum Vyšší Brod §
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Informační centrum Aš
Vítěz ankety v Karlovarském kraji
Ale cenu byste si hlavně zasloužili vy, naši zákazníci. Děkujeme za krásné přijetí,
spoustu zábavy a smíchu. A děkujeme moc za vaši
přízeň.

TIC v anketě
§ Informační centrum Aš § Městská knihovna
a infocentrum Bochov § Infocentrum Boží Dar §
Turistické infocentrum Františkovy Lázně § Turistické infocentrum Cheb § Turistické informační
centrum Chodov § Městská knihovna, kulturní
a informační centrum Jáchymov § Infocentrum
města Karlovy Vary, pobočka UVA § Infocentrum
města Karlovy Vary, pobočka TGM § Informační
středisko Karlovarského kraje – Krajská knihovna
Karlovy Vary § Kulturní a informační centrum Kraslice § Městské turistické infocentrum Kynšperk
nad Ohří § Turistické informační centrum Mariánské Lázně § Infocentrum Nejdek § Informační centrum Domu kultury Ostrov § Sokolov, Sokolovské
infocentrum §
www.infoTIC.cz







nejzápadnější bod ČR
rozhledna Háj u Aše
Muzeum Ašska
rozvinutá síť cyklotras
naše infocentrum
www.info-as.cz

Informační a dopravní centrum
Podřipska, Roudnice nad Labem
Vítěz ankety v Ústeckém kraji
tabletů. V prodejním sortimentu nechybí upomínkové předměty, mapy, turistické vizitky a známky,
knihy a další suvenýry. Provozovna infocentra nabízí také předprodej vstupenek na kulturní a společenské akce. Poskytovány jsou i služby Dopravy
Ústeckého kraje (prodej jízdenek, informace o odjezdech a příjezdech autobusových spojů). Turisté,
kteří k nám zavítají, mohou využít úschovnu zavazadel, cyklopoint, myčku na kola, toalety a sprchy.

Proč právě k nám

Najdete nás přímo u mostu ve spodní části
Karlova náměstí. V přední části infocentra je rozsáhlý prostor, který je určen především pro účely
autobusového nádraží a čekárny. Informační centrum slouží také jako pokladna, kde zakoupíte
vstupenky na roudnický zámek a věž Hláska. Kromě veškerých turistických informací poskytnutých
personálem infocentra a tištěných materiálů je
klientům umožněn přístup k turistickým a dopravním internetovým portálům prostřednictvím

 příjemné prostředí s ochotným personálem, který vám rád poradí a pomůže
 najdete u nás zázemí: pro občerstvení, cyklopoint, sprchy, WC, úschovnu kol a zavazadel, myčku kol, internet zdarma
 nabízíme bohatý výběr suvenýrů a propagačních materiálů, prodáváme vstupenky na památky a kulturní akce
 pořádají se u nás výstavy, besedy, přednášky
a ochutnávky regionálních produktů
 poskytujeme služby Dopravy Ústeckého kraje
www.vyletnarip.cz

Božídarské rašeliniště

foto © Wikimedia Commons

Informační centrum v Aši prošlo v minulých
letech řadou změn. Ta poslední se udála v červenci
tohoto roku. Do letní sezony, období slz a potu, naskočili tři noví pracovníci informačního centra jak
do rozjetého vlaku. Říká se, že chybami se člověk
učí… My jsme se toho za léto naučili spoustu! Dělali jsme, co bylo v našich silách.

TIC v anketě
§ Infocentrum Březno u Chomutova § MIC Česká
Kamenice § S-centrum Děčín § IC Děčín § IC Děčín – nádraží § Dubí, Dům porcelánu s modrou
krví – MIC § MIC Duchcov § TIC obce Hřensko § MIC
Chomutov § TIC Kadaň § TIC Klášterec nad Ohří §
Krásná Lípa, IS Českého Švýcarska § Turistické infocentrum města Krupka § IC Litoměřice § Litvínov,
TIC DAKH § MIC Louny § IC Lovosice § TIC Most §
Nová Ves v Horách, IC Lesenská pláň § Informační
a dopravní centrum Podřipska, Roudnice nad
Labem § MIC Rumburk § RIC Šluknov § TIC města
Štětí § TIC Teplice § Terezín, Návštěvnické centrum
Retranchement 5 § IS města Ústí nad Labem § Vejprty – Háj u Loučné pod Klínovcem, Infocentrum
Klínovec § TIC Žatec §
www.infoTIC.cz

Labe u Lovosic

foto © Wikimedia Commons

foto © Josef Chrástka

Proč právě k nám
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Vítěz ankety v Libereckém kraji
suvenýry a sběratelské předměty. Je zde možné
zakoupit také vstupenky na nejrůznější akce i letenky na vyhlídkové lety balonem. Každoročně
jsou vydávány Turistické noviny Turnovska a připravovány speciální prázdninové prohlídky města.
Informační centrum čeká velká rekonstrukce, která započne v listopadu letošního roku. Pokud bude vše probíhat podle plánu, budete moci
v příští turistické sezoně zavítat již do zrekonstruovaného infocentra včetně nového návštěvnického
centra.

Proč právě k nám
Najdete nás ve středu města Turnova, které je
právem nazýváno srdcem Českého ráje. Infocentrum je spolu se Synagogou Turnov a hradem Valdštejn součástí příspěvkové organizace Turnovské
památky a cestovní ruch.
Infocentrum poskytuje veškeré turistické informace o Turnově a Českém ráji. K dispozici je
návštěvníkům mnoho propagačních materiálů.
Infocentrum nabízí velký výběr pohlednic a map
regionu pro turisty i cykloturisty, nejrůznější

 v našem infocentru získáte kompletní informace
o Turnově a Českém ráji
 naleznete zde bohatou nabídku propagačních
materiálů a suvenýrů
 město Turnov je ideálním výchozím bodem do
Českého ráje
 poznáte zde tradici kamenářství a šperkařství
i krásu granátového šperku
 vždy vám rádi poradíme

www.infoTIC.cz

Kotel, nejvyšší hora Libereckého kraje

TIC v anketě

Vítěz ankety v Královéhradeckém kraji
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§ Informační centrum Bedřichov § Regionální turistické informační centrum Česká Lípa Infocentrum
Doksy § Infocentrum města Dubá § Turistické informační centrum Frýdlant § TIC Harrachov § Jablonec nad Nisou, Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. § Obecní Infocentrum Kravaře
v Čechách § Informační centrum Lázně Libverda §
Městské informační centrum Liberec § Informační
centrum Vratislavice nad Nisou § Turistické informační centrum Lomnice nad Popelkou § Turistické
informační centrum Nové Město pod Smrkem §
Turistické informační centrum Nový Bor § Městské
informační centrum Rokytnice nad Jizerou § Turistické informační centrum Stráž pod Ralskem § Regionální turistické informační centrum Turnov §
Turistické informační centrum Železný Brod §

www.infocentrum-turnov.cz

Městské informační
centrum v Jičíně
Sídlíme přímo v budově Valdštejnova paláce. Rádi vám doporučíme, kam se u nás v Jičíně
a jeho okolí můžete podívat. Nevíte, kudy se k památkám dostanete? Pomůžeme vám nabrat ten
správný směr a ještě vám na cestu
přibalíme mapu. Umíme naplánovat výlet podle vašich možností
a představ. Rádi poskytneme informace o možnostech ubytování
a stravování. To vše samozřejmě
zcela zdarma a s úsměvem. Zavítat by k nám zcela jistě měli také
sběratelé nejrůznějších upomínkových předmětů.
Turistických známek, vizitek, magnetek a pohledů
máme nepočítaně. Dále u nás zakoupíte širokou
škálu regionálních produktů a publikací. Nemůže
chybět ani bohatá nabídka suvenýrů s Rumcajsem
a jeho rodinkou. Zajišťujeme také komentované
prohlídky centra města. V dohledné době nás
čeká stěhování do nových, moderních prostor,
kde se pokusíme úroveň poskytovaných služeb
posunout ještě o kus výš.

TIC v anketě

Proč právě k nám
 mladý a přátelský kolektiv
 rozsáhlý sortiment regionálních produktů
 široká nabídka informačních materiálů o Jičíně
a Českém ráji
 naplánujeme výlet podle vašich preferencí
 najdeme odpověď téměř na každou otázku

www.kzmj.cz/mestske-informacni-centrum-jicin/

§ Adršpach, TIC Adršpašské skály § Bílá Třemešná,
IC Přehrada Les Království § Cestovní a IC Červený
Kostelec § RIC Česká Skalice § Česká Skalice, Informační bod Ratibořice – Pohádkový kuželník § TIC
Deštné v Orlických horách § MIC Dobruška § Dolní
Brusnice, TIC Pod Zvičinou § MIC Dvůr Králové nad
Labem § MIC Hořice § TIC Hostinné § TIC Hradec
Králové (Velké nám.) § TIC Hradec Králové (Riegrovo
nám.) § TIC B & K TOUR Hradec Králové § IC Hronov
§ TIC v Chlumci nad Cidlinou § IC Janské Lázně §
TIC Jaroměř § MIC Jičín § RTIC, o. p. s., Kostelec nad
Orlicí § TIC Kuks § Venkovské infocentrum mikroregionu Lánov § TIC Lázně Bělohrad § TIC Malá Úpa §
Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice § Miletín,
IC Mateřídouška § MIC Náchod – zámek § MIC Náchod – Malé lázně § MIC Náchod § IC Nová Paka §
MIC Nové Město nad Metují § TIC Nový Bydžov § IC
Opočno § TIC Orlické Záhoří § TIC Police nad Metují
§ Městské informační a kulturní středisko Rokytnice
v Orlických horách § Městské muzeum Rtyně v Podkrkonoší § MIC Rychnov nad Kněžnou § TIC Skuhrov
nad Bělou § TIC Svoboda nad Úpou § TIC Rýchorka, Svoboda nad Úpou § TIC Špindlerův Mlýn § TIC
Teplice nad Metují § TIC Trutnov § TIC Třebechovice
pod Orebem § RTIC Krkonoše, Vrchlabí § Návštěvnické centrum KRNAP, Vrchlabí § TIC Žacléř §
www.infoTIC.cz

foto © Wikimedia Commons

Regionální turistické informační
centrum Turnov

Informační centrum roku 2020

Městské informační
centrum Svitavy

TIC v anketě

a zahraničním návštěvníkům města, ale i informace
týkající se činnosti městského úřadu, jež zajímají
zejména místní a obyvatele spádových obcí.

Proč právě k nám

www.ic.svitavy.cz

Králický Sněžník od jihozápadu

Městské kulturní a informační
středisko Humpolec

TIC v anketě

Vítěz ankety v Kraji Vysočina
vás bavit, a proto provozujeme úsměvné muzeum
Hliníkárium, věnované našemu nejslavnějšímu přistěhovalci Hliníkovi. Hliník
se odstěhoval do Humpolce a má zde svoji pamětní
desku, muzeum, a nedávno jsme zasadili i Hujerovu
švestičku. Jenom pro vás!

Jsme Městské kulturní a informační středisko.
Pečujeme o kulturní a turistický rozvoj našeho
města, zajišťujeme turistické služby pro návštěvníky a dbáme na to, aby se zde cítili dobře a měli
důvod se k nám opět vrátit. Pořádáme kulturní
a společenské akce ve městě, stojíme za mnoha
tradičními akcemi, které se zde konají již více než
deset let (Hudební festival Majáles, Divadelní festival Honzlův Humpolec, cyklozávod S kolem kolem
Humpolce, Noční filmová jízda VOČI, Soutěž o nejlepšího studenta Mládí Humpolec, atd.). Chceme

www.infoTIC.cz

Proč právě k nám
 jsme otevřené, dynamické město, které se ne
ustále rozvíjí
 jsme čisté město plné zeleně, s okolím protkaným cyklotrasami a běžeckými trasami
 jsme město s bohatým kulturním a sportovním
životem
 jsme město plné atraktivních cílů a památek
 i Hliník se odstěhoval do Humpolce!
www.infohumpolec.cz

§ IC Brtnice § TIC Bystřice nad Pernštejnem § TIC
Humpolec § IC Chotěboř § TIC Jemnice § TIC Jihlava – radnice § TIC Jihlava – Brána Matky Boží § TIC
Kamenice nad Lipou § IC Koněšín § TIC Krucemburk
§ TIC Ledeč nad Sázavou § TIC Moravské Budějovice
§ IC Náměšť nad Oslavou § IC Nové Město na Moravě § TIC Pelhřimov § TIC Počátky § IC Polná § IC
chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné § Kulturní zařízení města Přibyslav – ICMM § Infocentrum
Světlá nad Sázavou § IC Telč § Panský dvůr Telč – TIC
§ TIC Třebíč – Bazilika § TIC Třebíč – Zadní synagoga
§ TIC Třebíč – Národní dům § TIC Třešť § TIC a Klub
kultury města Velké Bíteše, p. o. § IC Velké Meziříčí
§ Zvole, TIC Westernové Městečko – DRAXMOOR §
Zvole, TIC Westernové Městečko – Central Kemp §
Zvole TIC Westernové Městečko – Vstupní brána §
TIC Žďár nad Sázavou § Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou § TIC Žirovnice §
www.infoTIC.cz

Javořice, nejvyšší vrchol kraje Vysočina

foto © Wikimedia Commons

Městské informační centrum je umístěno v přízemí domu „U Mouřenína“ na svitavském náměstí
č. p. 48 a patří k nejvýznamnějším svitavským domům. Zřizovatelem a provozovatelem infocentra
je město Svitavy, a proto poskytuje informace nejen turistické, zejména o památkách, provozovnách, firmách, obchodech, možnostech ubytování
a stravování či výletech do okolí apod. tuzemským

 svitavské informační centrum se nachází uprostřed památkové zóny svitavského náměstí, které slouží jako ideální vstupní brána pro všechny
výlety v našem městě i jeho okolí
 máme pro vás potřebnou výbavu pro všechna
místní dobrodružství – tipy, triky, rady i dárky
pro vaši rodinu i vaše kamarády
 u nás si půjčíte elektrokolo, koloběžku nebo
sadu na discgolf
 v naší veřejné kanceláři coworku můžete tisknout i promítat své úlovky z výletů a budete
vždy online
 všichni zaměstnanci jsou jako vaše rodina, jsou
tu pro vás :)
 u nás si můžete zasoutěžit o zajímavé odměny,
stále chystáme nové hry a dárečky

foto © Wikimedia Commons

SVITAVY

Vítěz ankety v Pardubickém kraji
Vítěz ankety v České republice

§ TIC Březová nad Svitavou § TIC Bystré § TIC Česká Třebová § TIC Heřmanův Městec § TIC Hlinsko
§ IC města Choceň § TIC Chrudim § IC Jablonné
nad Orlicí § TIC Jevíčko § Vojenské muzeum Králíky § Městské muzeum Králíky § TIC Lanškroun §
Městsko-lázeňské IC Lázně Bohdaneč § Turistické
infocentrum Letohrad § IC Lichkov § IC Litomyšl
§ Zámecké IC Litomyšl § TIC Luže § TIC Moravská
Třebová § TIC Nasavrky § TIC Pardubice § TIC Past
viny § IC Polička § Proseč, TIC Maštale § TIC Seč §
TIC Skuteč § Infocentrum Slatiňany § MIC Svitavy
§ TIC Svojanov § IC města Třemošnice § TIC města
Ústí nad Orlicí § TIC Vysoké Mýto § Místní infocentrum Zdechovice § Turistické informační středisko
Žamberk §
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Informační centrum
města Kyjova

TIC v anketě

Naše informační centrum je místo, kde kdokoliv z vás najde množství užitečných informací
a tipů, kde od milého personálu dostanete dobrou
radu a kde vám pomůžeme v nesnázích nejen na
vašich cestách. Jsme moderní informační centrum
s komplexní nabídkou služeb.

Proč právě k nám






široká nabídka služeb
bohatý informační servis
prodej zajímavých upomínkových předmětů
půjčovna kol a koloběžek
tematicky zaměřené prohlídky města
s průvodcem
www.mestokyjov.cz

Informační centrum Šternberk
Vítěz ankety v Olomouckém kraji
Milí turisté! Potřebujete poradit, kde se nejlépe naobědváte? Nevíte si rady, kudy na hrad?
Zajímá vás, jakými historickými památkami a dalšími zajímavostmi se může pochlubit Šternberk?
Chcete získat přehled o kulturních, sportovních
a společenských akcích, které se právě konají
ve městě a jeho blízkém okolí? Hledáte pěkná
přírodní zákoutí, kde vás nebudou rušit davy
lidí? Pak by první vaše kroky ve Šternberku měly
směřovat do našeho informačního centra, kde
na všechny zmíněné otázky známe odpovědi.
Kromě toho vám nabídneme kopírovací služby,
veřejný internet, kroužkovou vazbu, laminování a skenování, najdeme vám nejbližší spoj do
kteréhokoliv místa v republice a prodáme vám
vstupenku na koncert, divadelní představení či
hokejový zápas. Za zmínku stojí i naše galerie,
ve které pořádáme výstavy, přednášky, recitály
a jiné akce.
Letošní novinkou je u nás průvodcovská služba, kterou nabízíme ve dvou variantách – půlhodinová se zaměřením na novější historii, nebo
hodinová určená především milovníkům vzdálenější historie.

Proč právě k nám






informovanost
přehled
ochota
usměvavost
profesionální přístup

www.poznej-sternbersko.cz
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TIC v anketě
§ Bludov, TIC Pradědovo dětské muzeum § Venkovské TIC Dřevohostice § TIC Hanušovice § Horka nad
Moravou, Dům přírody Litovelského Pomoraví §
TIC Hranice § TIC Cholina § MIC Javorník § Jeseník,
Česko-polské IC – Katovna § Lázeňské IC Jeseník §
Vzdělávací a IC Kojetín § TIC Konice § TIC Lipník nad
Bečvou § IC Lipová – lázně § TIC Litovel § IC Loučná
nad Desnou § Mohelnice, TIC Mohelnicka § Městské kulturní a TIC Moravský Beroun § TIC Náměšť
na Hané § TIC Němčice nad Hanou § Informační
centrum Olomouc § TIC Plumlov § TIC Prostějov §
MIC Přerov § Přerov, MIC Předmostí, pobočka § TIC
Rapotín § Turistické centrum Slatinice § TIC Staré
Město § IC Šternberk § TIC Štíty § IC Šumperk §
MIC Uničov § Kulturní a IC Velká Bystřice § IC Velké
Losiny § TIC Vidnava § TIC Zábřeh § MIC Zlaté Hory
§ TIC Žulová §
www.infoTIC.cz

Hřeben Jeseníků, pohled z Dolní Moravice

foto © Wikimedia Commons

Vítěz ankety v Jihomoravském kraji

§ Blansko, Blanenská informační kancelář Blanka §
Blansko, Ústřední informační služba § Obec Bohutice § Městské informační středisko Boskovice, IC
Boskovicko § TIC Brno § IC To je Brno § TIC Židovské obce Brno § TIC Břeclav § Břeclav – Charvátská
Nová Ves, TIC Nový Dvůr § Informační a kulturní
středisko Bučovice § IC města Bzence § TIC Čejkovice, Víno Sýkora, s. r. o. § TIC Dolní Kounice §
PIC Hevlín § TIC města Hodonína § RIC Hodonín §
Hrušovany nad Jevišovkou, TIC mikroregionu Hrušovansko § TIC Hustopeče § KIC Ivančice § Zámek
Křtiny § MIC Kunštát § IC města Kyjova § Lanžhot,
IC Soutok § TIC Lednice § MKS – TIC Letovice § TIC
Mikulčice § TIC Mikulov § TIC Nedvědice § TIC Ostrov u Macochy § TIC Pasohlávky § TIC Pavlov § TIC
Radějov § KIC Rosice § Slavkov u Brna, IC Zámek
Slavkov – Austerlitz § Strážnice, TIC Strážnicko §
IC Suchý § TIC Tišnov § TIC Valtice § Vavřinec, TIC
Veselice § Vavřinec, Dům přírody Moravského krasu (Skalní mlýn) § Muzeum a IC Vedrovice § Velké
Opatovice, IC Mikroregionu Malá Haná § TIC Velké
Pavlovice § Veselí nad Moravou, TIC Veselska § IC
města Vracova § TIC Vranov nad Dyjí § TIC Vranovice § TIC Vyškov § Zaječí, TIC Vinařství Nosreti § TIC
Znojmo (Hradní) § TIC Znojmo (Obroková) § TIC
Ždánice § RTIC Židlochovice §

Informační centrum roku 2020

Turistické informační
centrum Hukvaldy

TIC v anketě

zajišťováním potřebných služeb spojených s turistickým servisem. Dále zajišťujeme prodej upomínkových předmětů vztahujících se k obci Hukvaldy,
map, pohlednic a vstupenek na kulturní akce. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí, výstav,
podílíme se na vydávání regionální literatury. Celý
objekt je pokryt free wifi sítí. Otevřeno celoročně.

Proč právě k nám
Naše TIC se nachází na území Moravskoslezského kraje (MSK), na Frýdeckomístecku, v obci Hukvaldy. Je umístěno v rodném domě Leoše Janáčka,
kde se rovněž nachází Pamětní síň Leoše Janáčka,
dvě galerie s pravidelnými výstavami a také stálá
expozice Země hradů. Součástí areálu je krytá stanice pro dobíjení elektrokol. Poskytuje informace
o kulturních a historických památkách v Hukvaldech
a MSK, všeobecné informace o obci a okolí, informace o sportovních a kulturních akcích, vlakových a autobusových spojích, firmách a podnicích. Nabízíme
propagační a informační materiály, kulturní kalendář, brožury a letáky v různých jazykových mutacích.
Návštěvníkům a občanům Hukvald pomáháme se

 příjemné prostředí, milý a ochotný personál
připravený poskytnout maximum informací pro
pohodovou návštěvu nejen Hukvald, ale i širokého okolí
 s námi se v Hukvaldech a Beskydech neztratíte,
doporučíme vám ty nejlepší výlety dle vašich
požadavků
 najdete u nás širokou nabídku map, průvodců,
letáků, suvenýrů a regionální literatury
 možnost zakoupení vstupenek na různé kulturní
akce
 osobní a individuální přístup ke každému
návštěvníkovi

www.infoTIC.cz

www.ic-hukvaldy.cz

Městské informační centrum
Uherské Hradiště
Vítěz ankety ve Zlínském kraji
regionální produkty a výrobky označené značkou
Tradiční výrobek Slovácka.
Pokud jste cyklista, můžete se projet vinohrady v rámci akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska, ochutnat víno při Žehnání Svatomartinského
vína nebo slovácké speciality na Slováckém festivalu chutí a vůní. Při Slováckých slavnostech vína
a otevřených památek vás okouzlí krása krojů,
zachutná vám víno od místních vinařů a zaujmou
vás historické památky. To vše je k zažití jen v Uherském Hradišti, srdci Slovácka!

Moravská brána a Hostýnské vrchy

foto © Wikimedia Commons

Vítěz ankety v Moravskoslezském kraji

§ Bartošovice, TIC Regionu Poodří § TIC Bílá – Beskydy § TIC Bílovec § IC městského úřadu Bohumín
§ Městské a turistické IC Bruntál § IC Brušperk § TIC
Bystřice § Knihovna a IC Čeladná § TIC města Český
Těšín § TIC Frenštát pod Radhoštěm § TIC Frýdek-Místek, p. o., provozovna Místek § TIC Frýdek-Místek, p. o., provozovna Frýdek § TIC Frýdek-Místek,
p. o., provozovna Frýdlant n. O. § MIC Fulnek § IC
Hlučín § TIC Hradec nad Moravicí § IC Hukvaldy §
Jablunkov, Jablunkovské centrum kultury a informací, p. o. § KIS Klimkovice § IC města Kopřivnice
§ TIC Krnov § Leskovec nad Moravicí, IC Slezská
Harta § Gorolské TIC Mosty u Jablunkova § OSTRAVAINFO!!! Letiště § TIC Nový Jičín § MIC Odry §
TIC Opava § OSTRAVAINFO!!! Věž § OSTRAVAINFO!!!
Svinov § OSTRAVAINFO!!! Přívoz § OSTRAVAINFO!!!
Karolina § OSTRAVAINFO!!! Elektra § TIC Ostravice
§ TIC Petrovice u Karviné § TIC Příbor § IC při Městském muzeu Rýmařov, p. o. § IC Studénka § MIC
Štramberk § Infocentrum Třinec § IC Vítkov §

TIC v anketě
§ TIC Buchlovice § MIC Bystřice pod Hostýnem § IC
Hluk § MIC Holešov § Karolinka, IC Zvonice Soláň §
TIC Kroměříž § MěTIC Luhačovice § IC Napajedla §
TIC Otrokovice § TIC městyse Pozlovice § TIC Rožnov pod Radhoštěm § MIC Uherské Hradiště §
MIC Uherský Brod § IC Přízámčí Uherský Ostroh §
TIC Valašské Klobouky § TIC Valašské Meziříčí § Infocentrum Velehrad § IC Velké Karlovice § TIC Vizovice § Vlčnov, TIC Východního Slovácka § TIC Vsetín
§ Městské informační a turistické středisko Zlín §
www.infoTIC.cz

Proč právě k nám
Uherské Hradiště – srdce Slovácka
Uherské Hradiště – pohostinnost, vstřícní lidé
Uherské Hradiště – památky, folklor, tradice
Uherské Hradiště – Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, Slovácké léto, Na kole vinohrady, Žehnání Svatomartinského vína, Slovácký
festival chutí a vůní
 Uherské Hradiště – Městské informační centrum
a informace, které hledáte





www.uherske-hradiste.cz

foto © Wikimedia Commons

Městské informační centrum sídlí přímo v centru města, v budově bývalé jezuitské koleje na
Masarykově náměstí. A co v infocentru najdete?
Milý a vstřícný personál, který vám ochotně poradí
a rád poskytne informace o památkách a turistických cílech města a regionu, o společenském dění,
ubytování, tedy o všem důležitém, co potřebujete
vědět k tomu, aby byl váš pobyt v našem městě co
nejpříjemnější.
Můžete si u nás zapůjčit kolo či koloběžku,
zakoupit klasické turistické suvenýry nebo také

Pohled na Lidečko a Horní Lideč
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Kam po Česku, září 2020

Celkem došlo 2 733 odpovědí, 2 677 z internetu a 56 dopisů,
z toho 1 546 žen a 1 187 mužů.
Do středních Čech za pohádkou
otázka 1: a) Žleby
otázka 2: c) ves Střehom
otázka 3: c) Český Šternberk
soutěžilo: 463 čtenářů; 260 správně; 203 špatně
výherci: J. Tomášková, Milavče; J. Černín, Ostrava;

Kartografie Praha

otázka: Které dva patenty vydané Josefem
II. jsou nejznámější?
odpověď: b) patent o zrušení nevolnictví
a toleranční patent

B. Tichá, Chotěboř; K. Čuhlová, Olešnice; Š. Havlová, Praha; J. Borůvka, Zbraslav; R. Bočková,
Chotěboř; H. Filipová, Orličky; M. Rickl, Nový Bor;
V. Jírová, Nové Město pod Smrkem

soutěžilo: 422 čtenářů; 417 správně; 5 špatně
výherci: B. Pelcová, Lubná; M. Vychopnová, Zábřeh na Moravě; A. Matějková, Brandýs nad Orlicí

Zábava pro rodiny s dětmi v Jindřichově Hradci
otázka 1: a) Krýzovy jesličky
otázka 2: b) Ďáblova prdel
otázka 3: b) úzkokolejka
soutěžilo: 467 čtenářů; 450 správně; 17 špatně

Edice ČT

otázka: Jaký je největší ostrov na světě?
odpověď: a) Denisa a Filip
soutěžilo: 470 čtenářů; 461 správně; 9 špatně

výherci: M. Hrušková, Milavče; L. Havel, Sychrov;
J. Kalač, Praha, J. Tomáš, Zlín; J. Ševeček, Brušperk;
M. Krobová, Kladno; M. Smolíková; Beroun; H. Lisá,
Jičín; J. Laňová, Plzeň; D. Gregorová, Krouna
výherci: D. Klůc, Chrast; L. Součková, Chotěboř;
M. Kamešová, Humpolec

Fotohádanka

otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) Mikulov a zámek, 1868
soutěžilo: 484 čtenářů; 478 správně; 6 špatně

výherci: M. Pipek, Smrčná; J. Klimeš, Plzeň;
Z. Krýslová, Klatovy

Křížovka

… šlechtické hradní architektury
soutěžilo: 427 čtenářů; 425 správně; 2 špatně

výherci: L. Toman, Pacov; J. Glaserová, Praha 3;
J. Šochman, Praha 9;

Kam na výlet, Cyklospeciál 2020

Celkem došlo 2 116 odpovědí, 2 095 z internetu a 21 dopisů,
z toho 1 234 žen a 882 mužů.
Na kole okolo Kolína
otázka 1: a) proužkovaná
otázka 2: c) rozhledna
otázka 3: b) cukrovou řepu
soutěžilo: 603 čtenářů; 584 správně; 19 špatně
výherci: L. Červinek, Most; J. Novotná, Varnsdorf;

Každý kopec má své

otázka: V kterém roce vyšlo I. vydání čtvrté
knihy Milana Silného o kopcích „Každý kopec
bere… dech“?
odpověď: b) v červnu 2017

P. Muška, Kadaň; M. Tichá, Chotěboř, A. Kašpárek,
Sychrov; M. Slavíček, Poříčí nad Sázavou; M. Nemeškalová, Praha 4; V. Kuřimský, Uherský Ostroh;
Z. Boušková, Praha 12; I. Čejková, Dobrá Voda

soutěžilo: 547 čtenářů; 503 správně; 44 špatně
výherci: F. Matějka, Brandýs nad Orlicí; M. Kučerová, Plzeň; V. Vondrejsová, Humpolec

KAMácký cyklokvíz

odpovědi: 1c, 2a, 3c, 4b, 5c, 6a, 7c, 8a
soutěžilo: 313 čtenářů; 227 správně; 86 špatně

Elektrokolo je nejlepší zážitek
otázka 1: b) Praha 4 – Krč
otázka 2: c) z 60
otázka 3: a) nabíječku

Fotohádanka

otázka: Poznáte věci na fotografiích?
odpověď: b) stahovák na kliky, b) přehazovačka
soutěžilo: 327 čtenářů; 273 správně; 54 špatně

Křížovka

…Škoda auto muzeum
soutěžilo: 216 čtenářů; 209 správně; 7 špatně

výherci: J. Havlíček, Sokolov; L. Zoubek, Brno;
D. Hauser, Bzenec
soutěžilo: 110 čtenářů; 80 správně; 30 špatně
výherci: na www.kampocesku.cz

výherci: L. Krentíková, Kadaň; M. Hurtová, Kolín;
J. Bureš, Staré Město

výherci: R. Treml, Praha 4; P. Pecka, Vysoké Mýto;
J. Kavalec, Litoměřice

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Poznáte místo na fotografii?

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

Nejvíce odpovědí

na soutěžní otáz
ky do redakce
zaslali čtenáři
z okolí distribuč
ního místa Ústí
Poměr počtu obyv
nad Orlicí.
atel v závislosti
na počtu došl
ých odpovědí
rozhodl, že pres
tižní certiﬁkát

Mazaní čtenář
uděluje redakce

i

magazínu KAM
po Česku
za vydání červ
enec–srpen 202
0

a) hrad Veveří, 19. stol. b) hrad Loket, konec 18. stol. c) hrad Zvíkov, 19. stol.
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Podmínky soutěží najdete na
https://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.

Blanenské info
rmační
kanceláři Bla
nka
Rožm
itálova 6
678 01 Blansko

Luděk Sládek
šéfredaktor

SOUTEŽ O OBRAZ PATRIKA SAUDKA

VÝHRA
technika:
tuš, akryl
na sololitu
s rámem:
22 x 28 cm
ve výřezu:
13,5 x 19,5 cm

?

adjustace: rám,
pasparta, sklo
1. M
 alba Patrika je ovlivněna dílem?
a) Crepaxe, Klimta, Muchy

b) Toyen, Štyrského, Teigeho

c) Warhola, Lichtensteina, Wesselmana

2. P
 atrik vystudoval odbornou školu, jaký obor?
a) šperk

b) portrét

c) loutka

3. J e absolventem UMPRUM Praha?
a) ne

b) ano

c) nedokončil

Své odpovědi posílejte do 10. října z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce
Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Jeden autor správných odpovědí obdrží obraz Patrika Saudka.

WWW.PATRIKSAUDEK.CZ

P Ř E D P L AT N É m a g a z í n u K A M p o Č e s k u
Turistický magazín

ročník X., červen 2016

po Česku

ZDARMA

-Karel IV.-

www.kampocesku.cz

Turistický magazín

Nezáviďte jeden
druhému, ale
mějte raději lásku
mezi sebou, neboť
závist plodí zášť.

ročník IX., duben 2015

po Česku

ZDARMA

www.kampocesku.cz

Co třeba
na výstavu…

ročník XIV., květen 2020

po Česku

-Tomáš Garrigue Masaryk-

www.kampocesku.cz

Ohlédnutí
za první
republikou

KAM na
rodinný
výlet?

Turistický magazín

Dobrého je
v řádu světa víc,
ale to zlé člověk
cítí silněji.

ZDARMA
Mám rád pořádek,
čisté prostředí,
klid, skromnost,
upřímnost, poctivost
a slušnost. Ale přesto
– doma je doma.
-Jiří Robert Pick-

Výlety nekončí...

Turistický magazín

ročník XI., listopad 2017

po Česku
www.kampocesku.cz

ZDARMA
Neříkejte, že žijeme
jenom jednou.
Není to pravda.
Žijeme znovu každé
ráno. Umíráme
jen jednou.
-Jan Tříska-

Turistický magazín

ročník XIII., listopad–prosinec 2019

po Česku
www.kampocesku.cz

Už zase jen
vánoční
kapři

Památky drží jak
helvétská víra
Aprílové sluníčko
není ještě na tričko

Chtíc, aby spal,
tak zpívala, synáčkovi…

OBJEDNAT U: SEND Předplatné s. r. o. | Ve Žlíbku 1800/77 | 193 00 Praha 9
e-mail: send@send�cz | tel�: +420 225 985 225 | mobil: +420 777 333 370
OBJEDNAT U: REDAKCE KAM po Česku | Kubelíkova 30 | 130 00 Praha 3
e-mail: redakce@kampocesku�cz | tel�: +420 222 944 816-7 | mobil: +420 602 223 279
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ZDARMA
Člověk musí jet
daleko, hrozně
daleko, aby se
dostal co nejblíž
k domovu.
-Karel Čapek-

