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Tak o tomhle mi vyprávěla
babička. Tohle je les...

ZDARMA
Říká se, že děti, blázni
a filozofové mluví
pravdu. Proto se děti
bijí, blázni zavírají
a filozofové nechápou.
-František Palacký-

Navštivte

PAMÁTNÍK TEREZÍN
PRVNÍ OKRUH

prohlídka Malé pevnosti s průvodcem
75 minut
denně 8–18 hod.

DRUHÝ OKRUH

prohlídka bývalého ghetta s průvodcem
120 minut
denně 9–18 hod.

REZERVACE PROHLÍDEK

www.pamatnik-terezin.cz/rezervace
tel.: +420 416 724 53.
Návštěvu všech objektů můžete absolvovat také bez průvodce.

„Přijel druhý plzeňský transport. V hrozném stavu. Byli biti býkovci, zcela bezdůvodně…“
Eva Roubíčková, Ghetto Terezín, 22. 1. 1942

www.facebook.com/TerezinMemorial

www.pamatnik-terezin.cz

n KAM vybírá z obsahu

Milí čtenáři,
červen začíná a přináší školní „problém“.
Ne snad ten, že děti mají po měsíci školy
prázdniny, ale ten, jak si neplést červen s červencem. Z jejich pohledu je to skoro stejné,
až na to, že v jednom škola je a v druhém jsou
prázdniny. Těžká věc je název těchto měsíců.
A bývávalo hůř. Jména obou byly odvozeny
od stejného slovního základu a stejný byl
i původ slova. Tedy podle červců, rostlinných
parazitů, co se sbírali pro výrobu barviva na textil. Oba měsíce se proto
tenkrát označovaly jako „červen menší a větší“, případně „červen první
a druhý“. Díky, že dnes máme alespoň červen, červenec, jinde June a July.
Protože na červen také připadá Mezinárodní den dětí, slavený u nás
od roku 1950, je toto vydání již tradičně věnováno dětem. Pokud se rozhodnete vzít děti na výlet, třeba na památky, nebo dokonce na Pražský
hrad, připravte se na plošné kontroly při vstupu. Památky ve správě státu
vstupné nemění, jen snad rodiny s více dětmi si za prohlídku připlatí.
Úpravami cen ostatně reagují i jiná odvětví cestovního ruchu, jako je
ubytování, stravování, doprava a další. V časech současných nic nečekaného. Na druhou stranu najdete stále místa se vstupy zdarma nebo
cenami dobrovolnými. Na vás pak bude rozhodnout „chci vidět/za kolik“.
Lépe na tom při tomto rozhodování budou zaměstnanci státu, jejichž
platy v roce 2020 meziročně vzrostly a průměrný hrubý plat se zvýšil
o 2 686 korun na 39 747 měsíčně.
Počasí v červnu se vylepší, ale až s příchodem letního slunovratu, který
letos nastane 21. června v 5:33 hodin ráno. U nás, tedy na severní polokouli, potrvá 93 dnů a 14 hodin, což je dobrý důvod nevydávat se jinam,
zvláště na tu jižní, kde bude mít jen 89 dní a hodinu. V červnu se na vás
doma těší vláhou rozbujelá příroda zabarvená do neuvěřitelných odstínů
zelené. K vidění budou dechberoucí panoramata z vyhlídek či rozhleden.
Zjistíte, že krásná je naše zem, opravdu krásná, dobře si předci vybrali. Jen
by dnes asi praotec Čech poopravil své tehdejší zvolání „To je ona, země
zaslíbená, mlékem a strdím oplývající!“ na: „To je ona, země zaslíbená, mlékem, volejkou a solárními panely oplývající!“ Inu, čas peláší jako splašený
kůň, proto se ho držme pevně, ať z nás neudělá minulost. Carpe diem…
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Cyklisté, co
nedojeli do
cíle, jsou dvojí.
Ti, co jim došly
síly, a ti, co jim
došla baterie.
-Luděk Sládek -
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foto © Wikimedia Commons

Za pomoc při tažení na Řím přišla
odměna. Vratislav II. jako první kníže
získal titul krále. Známe ho jako krále
Vratislava I.
Ten v červnu
roku 1081 vyslal
svého syna Bořivoje v čele českého
oddílu, aby pomohl německému králi Jindřichu IV. ve
sporu s papežem
Řehořem VII. Na
zdar výpravy poskytl i 4 000 hřiven
stříbra. Po úspěšném dobytí Říma
v roce 1084 došlo
Král Vratislav II., freska,
znojemská rotunda, 1134
k volbě nového
papeže Klementa III. a o rok později v Mohuči obdržel Vratislav II.
od Jindřicha IV. za věrné služby královskou korunu.
V Praze byl Vratislav korunován 15. června 1086.
-Všenislav-

Canburg a Lech
(1 215 let)

foto © Wikimedia Commons

Roku 805 nás popsal Poeta Saxo takto:
„Slovanský národ, jenž válkou je
sdostatek divý, bývá nazýván Čechové,
je drzý a nespolehlivý, pokouší se dráždit
Franky a popudí na sebe hněv Karlův.“
Karel Veliký vyslal tři vojska vedená synem Karlem
Mladším roku 805
do Čech. Češi se
však vyhýbali boji
a velkou armádu
vyhladověli. Proto
nedaleko soutoku
řek Labe a Agary
(Ohře)
obléhaly
hrad Canburg, leč
Sv. Karel Veliký,
Mistr Theodorik, 1360
stejně marně. V jediné proběhlé bitce
byl zabit vévoda Lech (zda šlo o vlastní jméno nebo
titul, není jasné). Roku 806 vyslal Karel další vojsko
vedené synem Pipinem, který prý české kmeny porobil. Musely prý franské říši platit tribut, což popírá
Karlův zákon Ordinatio imperii (817), kde není zmínky, že by pod franskou vládou byly Čechy a Morava.
Josef Grof
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KAM na výlet s KLÁROU SEDLO
Akademická malířka Klára
Sedlo se narodila 16. dubna 1993
v Praze. Absolvovala Akademii
výtvarných umění v Praze pod
vedením Michaela Rittsteina a Jiřího Petrboka. Věnuje se zejména
olejomalbě a ve svých obrazech
balancuje na pomezí symbolismu,
realismu a novodobého surrealismu s prvky pop artu či lowbrow.
Své umělecké vidění promítá také
do autorských bibliofilií a psaní
krátkých povídek.

Akademická malířka Klára Sedlo

Kam byste pozvala naše čtenáře na výlet po
České republice?
Čtenáře bych ráda pozvala do Jizerských hor,
ve kterých jsem jako dítě strávila hodně času.
Najdete v nich totiž spoustu zajímavých míst.
Například v oblasti Jírova kopce narazíte při procházce stráněmi na podivné hromady navršených kamenů, vysoké i několik metrů. Jejich účel
je dodnes nejasný, lidově se jim říká „hrobky“,
i když v nich žádná těla nejsou. Jsou rozeseté všude po kopcích a dodávají krajině zvláštní ráz.
Dalším mým oblíbeným místem je Kittelův dům ve
vesnici Krásná. Byl postaven v 18. století lékařem

Dopisy čtenářů
Dobrý den, vážení vydavatelé, v turistických
infocentrech se vždy zajímám o tyto časopisy, neboť pro seniory každý rok připravujeme akce po
různých oblastech. Dostal se mi v infocentru OPEN
Czechia Júl–Október 2020 bohužel v polštině. Je
plný zajímavostí z Karlovarského kraje, Poohří,
Klášterce n. O. (kam v září máme 5denní akci). Mám
prosbu: je ještě možné dostat ho v češtině? Děkuji.
Věra Szwarcová
Vážená paní Szwarcová, zastavit se pro magazíny KAM po Česku v redakci můžete v pracovní dny,
nejlépe mezi 8.–16. hod. Budeme se těšit…
Dobrý den milá redakce, měla jsem možnost
poznat časopis Vámi vydávaný a myslím, že je velice zdařilý. Příjemné a poučné čtení! Výborný zdroj
informací! Takže díky moc a hodně zdaru ve Vaší
práci. Jarmila Poskočilová
Vážená paní Poskočilová, děkujeme Vám za milá
slova. Věříme, že teď už bude lépe čím dál tím víc, tudíž i vážený čtenář si čím dál tím víc počte. Ať to trvá
věčně…
Vážená redakce, ani nevíte, jak mě potěšilo,
když jsem v pátek 7. 5. uviděl v našem městském
TIC po mnoha měsících konečně váš magazín, opět
s krásným čtením, na závěr křížovku o nedalekém

J. A. E. Kittelem, o kterém koluje
mnoho faustovských pověstí.
Nesmím zapomenout ani na
rozhledny – ty známé, jako je
Špičák, ale i ty menší, jako třeba „Šulikačka“, schovaná v lese
na Šulíkově skále. Když už jsme
u toho, kousek pod ní, v Tanvaldu, najdete kino Járy Cimrmana,
i s jeho bustou. Maják a muzeum
téhož génia je potom kousek dál
v Kořenově.

Kittelův dům v obci Krásná na Jablonecku

Děkuji Vám za zajímavé tipy na výlet a dovolte
mi, abych Vám popřála mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.
Tereza Blažková

hradě Helfštýn. K jeho návštěvě se chystám tento
týden. Doufám, že to byla poslední pauza, že už
budete normálně pravidelně vycházet a budu se
mít i nadále každý měsíc na co těšit, a to určitě nejen já, ale mnoho dalších. Což jsem viděl i na počtu
odpovědí z dubnového, asi jen internetového, vydání. Vladimír Wnuk, Lipník nad Bečvou
Jsem rád, pane Wnuku, že o sobě dáváte vědět,
rovněž po delší době. KAM vycházel tištěný po celou
dobu omezení, jen ne všechna infocentra byla schopna jej převzít a rozdat.
Vážení Sládkovi, srdečně zdravím a jsem ráda,
že další číslo KAM po Česku přišlo již normálně. Je
to velmi oblíbený časopis. Je v něm spousta zajímavého čtení pro mě, starší paní. Jitka Sládková-Skružná, Čerčany
Milá paní Sládková-Skružná, nestává se často,
že odpovídám nějakému Sláděti, o to je to milejší.
Představte si, že toto příjmení stále víc mizí, v ženském tvaru Sládková je na 361. místě v četnosti s celkem 2 907 kousky a mužský tvar Sládek je na místě
387. s celkovým počtem 2 750 kousků v ČR. Zdálo by
se, že se pivo už jen málo vaří, proto se hůř daří, ale
opak je pravda. Tak se asi jen rodí víc Sláďat holčiček.
Opatrujte se a někdy zase napočtenou.
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © Wikipedia Commons; archiv Kláry Sedlo

Pomoc
Jindřichovi IV. (940 let)

Dohoda na Šacké hoře (800 let)

Král Vladislav I. (865 let)

Po smrti biskupa Daniela roku 1214 se novým pražským biskupem stal Ondřej,
který od roku 1207 působil jako probošt kapituly u sv. Víta na Pražském hradě.
Na Čtvrtém lateránském koncilu (1215) jej oslovila myšlenka svébytné církve.
Jejím prosazováním v Čechách se dostal do sporu s králem Přemyslem Otakarem I.
a roku 1216 musel zemi opustit. Před odchodem do Říma vyhlásil nad pražskou
diecézí interdikt.

Svatba císaře není úplně běžná věc.
A když se v červnu 1156 ženil Fridrich I.
Barbarossa, dopady měla tato událost
i na pozdější vývoj v Čechách.

Listina vydaná biskupem Ondřejem 20. 6. 1216

území, zavedení pořádku do placení desátků i zrušení pětiletého zákazu vykonávání bohoslužeb.
-felix-

Vyslanci českého knížete Vladislava II. byli císařem na svatbě požádáni o vojenskou pomoc proti
severoitalským svobodným městům, zejména Milánu, za slib korunovace českým králem a návrat
Budyšínska. Vladislav se skutečně postavil na stranu Fridricha, a tak byl 11. 1. 1158 na říšském sněmu
v Řezně korunován českým králem jako Vladislav I.
Téhož roku v alianci s dalšími panovníky se česká
vojska vyznamenala a společně donutila Milán ke
kapitulaci. Vladislav se stal Fridrichovou vojenskou
oporou v Uhrách, Itálii a Polsku.
-babok-

Čáslavský sněm 1421 (600 let)

Když se chce… (805 let)

Defenestrace radních, úmrtí krále Václava IV., korunovace Zikmunda českým
králem, bitva na Vítkově, husitské hnutí a jeho požadavky. Jak v Čechách dál?
Palčivou situaci měl vyřešit v červnu 1421 zemský sněm v Čáslavi.

Seniorát, chcete-li stařešinské právo
v českých zemích uplatňované do
počátku 13. století, zrušil Přemysl
Otakar I. Nově zavedl právo
primogenitury, zajišťující přednostní
právo prvorozeného při dědické
posloupnosti.

Výše uvedené události uvrhly zemi do chaosu
a nejistoty a bylo třeba jednat. Ve dnech 3. až 7. června 1421 se v čáslavském kostele sešli zástupci třech
husitských skupin (orebité, pražané a táborité), katolické šlechty, krále Zikmunda a moravské šlechty.
Hlavní téma bylo prosazování čtyř artikul a debata
o uznání Zikmunda Lucemburského českým králem. Artikuly byly sněmem vyhlášeny za zemský zákon a Zikmund byl navzdory projevené vůli jednat
o artikulech a urovnat spor označen za „zjevného
tupitele pravd svatých“ a nehodný trůnu. Pro správu věcí veřejných byla jmenována prozatímní dvacetičlenná zemská vláda,
ve které zasedali ve velké
míře reprezentanti nižší
šlechty. Praktické výsledky sněmu nebyly valné,
moravská šlechta od husitů odpadla a prozatímní
vláda v podstatě nikdy
nefungovala. Přesto se
v dlouhodobějším pohledu jednalo o významný posun ke stavovské
Pražské artikuly v Evangelickém kostele na Vinohradech

Čáslavský sněm 1421, Jan Skramlík

monarchii a emancipaci
nižších vrstev politicky
aktivních lidí. Otevřela
se cesta ke kompromisu
mezi husity a římskokatolickou církví v podobě
přijetí basilejských kompaktát (1436), k vnitřní
stabilitě a větší názorové
toleranci v zemi.
-liban-

Důvodem takto zásadní změny
byla volba jeho syna
Václava a přeskočení práv vedlejší
větve Přemyslovců
Děpolticů – Děpolta III. Vše se událo na
shromáždění šlechty
a hodnostářů v Praze
8. června 1216, kde
Přemysl Otakar I. dal
Václav I., Gelnhausenův kodex,
zvolit svého 11letého
přelom 14. a 15. století
syna Václava z druhého manželství s Konstancií Uherskou českým králem. Fridrich II. volbu potvrdil téhož roku listinou
z Ulmu, ale Václav I. byl korunován českým králem,
jako první podle primogenitury, až 6. 2. 1228. Tak
zanikl stařešinský řád Břetislava I. z roku 1054.
Alois Rula

foto © Wikimedia Commons

Obvinění krále ze strany biskupa
Ondřeje poukazovalo na vyšší závislost pražského biskupství na panovníkovi, než tomu bylo zvykem u říšských biskupství. Problémem bylo
i nedostatečné odvádění desátků,
jmenování kněžích bez souhlasu biskupa nebo souzení duchovních světskými soudy. K urovnání sporu došlo
po jednáních probíhajících od 30. 6.
do 2. 7. 1221, a to kompromisem,
který byl přijat po četných sporech
mezi panovníkem a církví na rakouské hoře Schatzbergu na moravsko-rakouském pomezí. Tomuto aktu byl
vedle krále a biskupa přítomen papežský legát Řehoř de Crescencio, rakouský vévoda Leopold a řada světských i církevních hodnostářů. Dohoda uzavřená
mezi státem a církví, nazývaná konkordát, vedla
k uznávání vlastnictví církevních staveb na našem

Čechové před Milánem roku 1158, Josef Mathauser, 1909

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons, autor Ben Skála

foto © Knihovna pražské metropolitní kapituly
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Historia magistra vitae Bitva Na Běhání (595 let)

Červen 1461 (560 let)
Sňatek dvanáctileté dcery
Jiřího z Poděbrad Kateřiny
s uherským králem Matyášem
Korvínem. Byla jeho první
manželkou, žel o tři roky později zemřela při porodu spolu
s dítětem. Druhou manželkou
byla Beatrix Neapolská. Ani ona
mu nedala potomka. Měl však
nelegitimního syna Jana.
1. 6. 1771 (250 let)
Marie Terezie rozhodla o ustavení urbariální komise, jež by
provedla úpravu povinností
poddaných vůči vrchnostem.
Vláda považovala za únosnou
třídenní robotu v týdnu, vrchnost prosazovala až šestidenní
robotu. Ke zřízení komise pro
Čechy došlo 6. 10., pro Moravu
byla ustavena 10. 10.
1. 6. 1861 (160 let)
Jan Evangelista Mitvalský,
český lékař-oftalmolog, se
narodil 1. 6. 1861 v Kunvaldu
(† 7. 12. 1899). Byl docentem
očního lékařství. Publikoval
řadu badatelských prací, přeložených do angličtiny, francouzštiny, polštiny a ruštiny. Stovky
lidí mu vděčily za uzdravení
zraku.
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Táborské a sirotčí vojsko společně
s pražany a husitskou šlechtou dorazili
k městu 26. 5. 1426. Cílem bylo město
dobýt, a získat tak opevněný bod na
severu Čech. Na druhé straně hranice
bylo shromážděno vojsko tvořené bojovníky z Durynska, Lužice, Saska i Míšně a 14. 6. 1426 vyrazilo do Čech ve
třech proudech, které se spojily u Chabařovic. Různé prameny uvádějí, že se
následné bitvy účastnilo cca 11 tisíc
bojovníků na straně husitů a 13 tisíc na
straně protivníka. Když se 15. června
husité dozvěděli o soustředění říšského vojska 10 kilometrů od jejich pozic,
zrušili obléhání a postavili se protivníkovi západně od města. Německá
těžká jízda zaútočila 16. června 1426
a prolomila první linii vozové hradby.
Druhou však ne a silnou palbou husitů

kdy byla část z jejich vojska na ústupu
pobita – cca 4 tisíce bojovníků. Ztráty
husitů uvádějí tři desítky padlých. Po
bitvě bylo město Ústí nad Labem dobyto a vypáleno.
-felix-

Bitva Na Běhání, Věnceslav Černý

byla vytlačena. Následný protiútok
vedl k útěku vyčerpaných křižáků,

Po bitvě Na Běhání, detail, Mikoláš Aleš 1886

foto © Wikimmedia Commons

Červen 1421 (600 let)
V červnu byl obléhán hrad
Rabí na jihozápadu Čech, jehož
posádka se bez boje vzdala.
Avšak při druhém obléhání
v červenci se již posádka bránila
a v pokračujících bojích utrpěl
Jan Žižka z Trocnova poranění
druhého oka, v jehož důsledku
s největší pravděpodobností
zcela oslepl.

Na vyvýšenině poblíž obcí Hrbovice a Předlice u Ústí nad Labem, později nazvané Na Běhání, se
odehrála 16. června 1426 bitva mezi spojenými husitskými svazy a německým říšským vojskem.

Vladislav polský, král český (550 let)
Od nepaměti jsme národ svárlivý, navíc často v časech, kdy jde
o hodně. A tak se třeba stalo, že vláda husitského krále Jiříka
z Poděbrad svedla roku 1465 dohromady nespokojence –
odbojné panstvo katolíků i jednota zelenohorská, následovaná
katolickými městy, totiž chtěly změnu.
Situaci už tak složitou „vylepšil“ papež Pavel II., když prohlásil
23. 12. 1466 Jiříka za sesazeného z trůnu a proti Čechům vyhlásil v pořadí již
pátou křížovou výpravu. Do čela kruciáty byl zvolen uherský král Matyáš
Korvín, Jiříkův zeť, lačnící po české koruně. Na jaře 1468 vtrhl na Moravu, ale
Jiřík ho obklíčil u Vilémova a propustil
pod slibem pomoci mu při vyjednávání s papežem. Matyáš slib nesplnil
a v Olomouci se 3. 5. 1469 nechal katolickými stavy zvolit českým králem.
Ve chvíli nejtěžší se Jiřík vzdal nároků
svých synů na trůn a nabídl českou
korunu Jagelloncům. Po Jiříkově smrti (22. 3. 1471) sněm v Kutné Hoře

1376

(645 let)
Václav IV.
10. 6. 1376
zvolen římským
králem

27. 5. 1471 zvolil českým králem 15letého Vladislava Jagellonského. České
poselstvo dorazilo 16. června 1471
do Krakova ke králi Kazimírovi IV. se
zprávou: Vladislav, prvorozený syn Kazimíra, od pánův českých za českého
krále přijat. Válka však pokračovala,
protože katolíci Vladislava za Jiříkova
nástupce neuznali. Klid nastal, až když
bylo 7. 12. 1478 v Olomouci vyhlášeno
příměří a Jagellonec i Hunyadi mohli
užívat titulu „český král“, což stvrdili
v Olomouci 21. 7. 1479 dohodou, Vladislav II. Jagellonský vládl v Čechách
a Matyáš Korvín na Moravě, ve Slezsku
a Lužicích. Život je však plný zvratů.
Vladislav po smrti Matyáše usedl na

1676

(345 let)
Jan Mořic
Gustav hrabě
z Manderscheid-Blankenheimu
* 12. 6. 1676
† 26. 10. 1763
v l. 1735–1763
arcibiskup
pražský i primas
český

Vladislav ve Svatováclavské kapli Pražského
hradu, Mistr Litoměřického oltáře, 1509

uherský trůn a oženil se s jeho manželkou Beatricí Aragonskou.
Lucas

1791

(230 let)
Václav Hanka
* 10. 6. 1791
† 12. 1. 1861
český spisovatel,
básník
překladatel,
pravděpodobně
i falzifikátor

foto © Wikimedia Commons

Červen 1236 (785 let)
Císař Fridrich II. Štaufský (král sicilský a titulární král jeruzalémský) uvalil na rakouského vévodu Fridricha II. Babenberského,
řečeného Bojovný, říšský
acht (světskou klatbu) a zbavil
ho všech hodností i území.
Provedením achtu byl pověřen
český král Václav.

foto © Wikimedia Commons
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Poslední kancléř (325 let)
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Bedřich August hrabě Harrach z Rohrau a Thannhausenu se narodil 18. června 1696 ve Vídni.
Pocházel z rakouského šlechtického rodu českého původu. Harrachové jsou připomínáni
již ve 13. století v jižních Čechách, většího významu dosáhla ale rakouská větev.

1. 6. 1871 (150 let)
Český evangelický teolog,
duchovní Českobratrské církve
evangelické, biblista-novozákoník, překladatel, historik
a vysokoškolský pedagog
František Žilka se narodil
1. 6. 1871 v obci Dolní Rozsíčka
(† 9. 2. 1944). Jeho nejznámějším dílem je překlad Nového
zákona z roku 1933.

Bedřich August studoval u svého strýce Františka Antonína z Harrachu a na univerzitě v Utrechtu.
Poté se vydal na tzv. kavalírskou
cestu po Itálii, Francii a Lotrinsku.
Nastoupil do dvorských státních
služeb, v roce 1726 se stal císařským velvyslancem v Turíně a roku
1732 vrchním hofmistrem v Bruselu. Budiž mu ku cti, že zorganizoval nově výkon státní správy
a ozdravil vládní finance. Za zásluhy mu byl udělen Řád zlatého
rouna. V letech 1 741–1744 byl nizozemským místodržitelem a mezi
roky 1745–1749 nejvyšším českým kancléřem, posledním v této

funkci. Stál v čele stavovské opozice odmítající reformní plány na
omezení jejich práv. Česká dvorská kancelář byla přes odpor jeho
i dalších českých šlechticů zrušena
Marií Terezií, a tím vlastně zaniklo i soustátí České koruny. Jeho
manželkou byla princezna Eleonora Marie z Lichtenštejna, která
mu porodila celkem šestnáct dětí.
Když v roce 1723 zakoupil panství Kunvald (dnes Kunín), nechal
zde vystavět barokní zámeček.
Po propuštění z císařských služeb
se uchýlil na své statky. Bedřich
August zesnul 4. června 1749 ve
Vídni.
Alice Braborcová

Bedřich August hrabě Harrach
z Rohrau a Thannhausenu

Toulavé boty Erwina Dubského (185 let)

7. 6. 1461 (560 let)
„V neděli mezi ochtábem
Božího Těla, města Vysokého
Mejta polovice domácím ohněm vyhořela. Jiní oheň ten
kladou v outerý po Sv. Trojici,
t. j. 9. června.“ Velký požár
postihl město též v roce 1700.
(Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 519)

foto © Wikimedia Commons

Říká se, že „námořník v každém přístavu ženu má…“. Náš hrdina spíše
místo žen sbíral na cestě kolem světa zajímavé předměty, fotografie
a sepisoval svoje zážitky.
Narodil se v rodině moravského
zemského hejtmana 23. června 1836
v Brně a po studiích na gymnáziu
v Brně absolvoval námořní akademii
v Terstu. Jeho další život se odvíjel
na lodích pod vlajkou rakouského
císařství. Seznam plaveb výzkumného nebo vojenského charakteru na
různých lodích po Středomoří je pře
dlouhý. Nejvýznamnější byly ale jeho
výpravy do Brazílie a cesta kolem světa
na korvetě Erzherzog Friedrich v roce
1874–1876. V jejím průběhu dle zápisu v deníku urazili 49 000 námořních
mil, propluli čerstvě otevřený Suezský
průplav, pobývali nejen v Hongkongu
a Thajsku. Dvakrát navštívili Japonsko,
přičemž byli přijati i u císaře, a přes San
Francisco se vrátili domů. Mise měla

1801

(220 let)
František Jan
Škroup
* 3. 6. 1801
† 7. 2. 1862
český hudebník,
autor hudby
české hymny

Korveta Erzherzog Friedrich, 1868

za cíl propagovat císařství a podpořit
obchod v dalekých zemích. Během
cest nasbíral Erwin Dubský přes 500 albuminových fotografií, které zachycují
přístavy, krajiny, místní obyvatele aj.
K tomu dovezl z Dálného východu
mnoho uměleckých nebo etnografických předmětů a vše doplnil svými

1851

(170 let)
Ladislav Rott
* 5. 6. 1851
† 27. 6. 1906
český obchodník,
pokračovatel
firmy J. V. Rott

2. 6. 1811 (210 let)
Prospektor Jan Váňa, psán
i Wania, se narodil 1. 6. 1811
na Felbabce († 27. 6. 1864). Byl
objevitelem těžitelného černého uhlí na Kladensku (1846)
a horní ředitel Pražské železářské společnosti. První nález uhlí
na Kladensku byl v roce 1775,
Váňův objev ale představoval
nejmocnější sloj.

Erwin Antonín Anna Dubský,
před rokem 1909

poznámkami a komentáři v dvousvazkovém deníku. Jeho rukopis je dnes
uložen v knihovně státního zámku
Lysice, který dříve Dubští vlastnili.
Erwin Dubský zemřel 28. 2. 1909 ve
Vídni a pochován byl v rodinné hrobce
v Lysicích.
-babok-

1861

(160 let)
Ernestine
Schumann-Heink
* 15. 6. 1861
† 17. 11. 1936
česká operní
pěvkyně, první
vystoupila
v Metropolitní
opeře

9. 6. 1896 (125 let)
Emil Kolben založil ve
Vysočanech továrnu Kolben
a spol., pozdější součást
koncernu Českomoravská
Kolben-Daněk (ČKD), jednoho
z nejvýznamnějších českých
průmyslových podniků, v jehož
čele stál Kolben do roku 1939.
Po privatizaci v roce 1994
nástupnický holding posléze
v roce 1998 zanikl.
11. 6. 1341 (680 let)
Český sněm přijal na návrh
krále Jana Lucemburského jeho
syna Karla za budoucího krále.
Karlovi byl udělen titul „rex
iunior“ a byla mu svěřena vláda v království (ke korunovaci
však nedošlo). Jako český král
Karel IV. vládl od srpna 1346 do
své smrti v listopadu 1378.
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15. 6. 1246 (775 let)
„Fridrich, kníže rakouské, svedl
bitvu s Bélou, králem uherským
u Nového Města a jakžkoli vítězil, tak v oko smrtelně
raněn, od kteréžto rány umřel,
nezůstaviv žádného dědice.
Sestru jeho… již obstární, pojal
Přemysl Ottagar II.“ (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 540)
15. 6. 1406 (615 let)
„V outerý, na den sv. Víta (jiní
v středu po sv. Vítu, t. j. nazejtří
16. dne června), bylo hrozné
a strašlivé zatmění slunce, takže se lidé sotva viděti
a poznati mohli.“ (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 540)
17. 6. 1876 (145 let)
Český legionář Jan Čapek, poručík i. m., se narodil 17. 6. 1876
v Michli u Prahy († 17. 6. 1918).
V roce 1917 spoluzaložil
v italském zajateckém táboře Santa Maria Capus Veter
Československý dobrovolnický
sbor usilující o vznik a nasazení
samostatného československého vojska v Itálii.
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Mladý Jan projevoobdobí. Většinu proval studijní talent a rojektů však nadále realidiče ho rádi podpořili.
zoval mimo Prahu, přeAbsolvoval obor voddevším ve východních
ního a silničního stavia středních Čechách.
telství a později i poZ významnějších buzemního stavitelství na
dov můžeme jmenovat
Českém polytechnicnapř. neorenesanční
kém ústavu v Praze. Pro
radnici v Pardubicích,
rodné město vyprajejíž fasádu ve spoluJan Bedřich Vejrych
coval projekt základní
práci se sochařem Anškoly, která byla otevřena roku 1888.
tonínem Poppem bohatě dekoroval.
V témže roce si Jan otevřel vlastní
Další zajímavou stavbou je novobydprojekční kancelář se sídlem v Praze.
žovský okresní dům nebo budova spoZačínal s menšími stavbami, ale roku
řitelny. Na fasádách používal bohatou
1893 získal oprávnění samostatného
secesní ornamentiku, kompozice ze
stavitele a začalo jeho nejplodnější
skleněné mozaiky a barevných kachlí.

Radnice v Pardubicích, vystavěna v letech 1892–1894

Roku 1901 se stal majitelem části pozemků kolem Pařížské třídy v Praze,
kde nechal vystavět dva nájemní
domy, a je také autorem novogotického hotelu Paříž na Josefově. Jan Vejrych zemřel 24. 6. 1926 v Dobré Vodě
u Příbrami, krátce po svých 70. narozeninách. Pochován byl na pražských
Olšanských hřbitovech.
-alba-

foto © Wikimedia Commons, foto radnice Stanislav Dusík

12. 6. 1771 (250 let)
U vsi Podmokly na Rokycansku
byl nalezen depot velkého
množství zlatých keltských mincí, tzv. duhovek – podmokelský poklad. Poklad v bronzové
nádobě byl do země uložen
kolem poloviny 1. století př. n. l.
Většina mincí byla roztavena,
malá část skončila v soukromých sbírkách.

Jan Bedřich Vejrych se narodil do rolnické rodiny v Horní
Branné 6. června 1856. Do historie architektury se zapsal
mnoha důležitými stavbami ve stylu neorenesance a secese.
Neobyčejně výtvarně nadaný architekt tak zanechal dílo
velkého významu.

Zakladatel české anatomické školy (165 let)
Pozdější profesor na Univerzitě Karlově Jan Janošík se narodil 26. června 1856
ve Vrbátkách u Prostějova. Po studiu na Slovanském gymnáziu v Olomouci a pražské lékařské
fakultě byl 21. 12. 1882 promován na doktora medicíny. V roce 1893 byl jmenován řádným
profesorem histologie a embryologie a v roce 1894 se stal řádným profesorem anatomie.
Zasloužil se o vznik histologicko-embryologického a anatomického
ústavu, jehož byl přednostou. Zastával funkci děkana lékařské fakulty
a v letech 1910–1911 byl rektorem
univerzity. Aktivně působil i mimo
školu, jako mimořádný i řádný člen
České akademie věd a umění. Na
Umělecko-průmyslové škole a na Akademii výtvarných umění učil plastické
anatomii. Působil také jako komisař
pro učitelství tělocviku na středních
školách. Při svém teoretickém výzkumu se soustředil na embryologii, zejména vývoj trávicí a vylučovací soustavy. Zajímal ho i vývoj pohlavních
žláz, nadledvin a cév, zkoumal průtok
krve ve slezině, objevil případy dělení

1866

(155 let)
Prusko-rakouská válka
15. 6. 1866
porážka
Rakouského
císařství – vznik
Rakousko-Uherska

neoplozených vajíček ve vaječníku.
Byl autorem první novodobé učebnice
pro mediky v češtině Histologie a mikroskopická anatomie (r. 1892) i učebnice Anatomie člověka I., II. a vydal
sedmidílný Anatomický atlas ku studiu
a potřebě. Je autorem 37 odborných
publikací v češtině, němčině i francouzštině a je považován za skutečného zakladatele české anatomické
školy. Zemřel 8. 5. 1927 v Praze a pochován byl na pražských Olšanských
hřbitovech.
-mf-

prof. MUDr. Jan Janošík,
kresba Jan Nepomuk Langhaus, 1916

1881

(140 let)
Karel Chotek
* 12. 6. 1881
† 24. 9. 1967
český etnograf
a vysokoškolský
pedagog

1881

(140 let)
Otakar Španiel
* 13. 6. 1881
† 15. 2. 1955
český sochař,
řezbář, profesor
na UMPRUM
a AVU

foto © Wikimedia Commons

12. 6. 1086 (935 let)
„Vratislav, nový král český,
z Mohuče, kdež od císaře
Jindřicha IV. za krále vyhlášen,
toho dne… s arcibiskupem
trierským (trevírským) do Prahy
se navrátil a potom na den
sv. Víta slavnostně korunován.“
(Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 531)
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Chuchelská bitka (140 let)

Čeští studenti si rozdělení zase nepřáli proto, že od roku 1870 měli ve škole většinu. Když v polovině června 1881
ve volbách do pražské obchodní komory kvůli volebnímu řádu Češi neměli
šanci uspět, dostávali se do varu. Navíc
začínaly výroční oslavy německých studentů svazu Corps Austria, provázené
jízdou městem v uniformách svazu.
V úterý 28. června 1881 se němečtí
studenti se svými příznivci přesunuli
parníkem do restaurace v Malé Chuchli.
„Náhodou“ Národní listy otiskly český
inzerát: „Dnes dostaveníčko odpoled
ne v Chuchli! Kdo můžeš, přijeď do
4 hodin, parníky šroubové jezdí po celé
odpoledne.“ Z obavy německých studentů před těmi českými hlídaly vstup

Neautentický výjev z Chuchelské bitvy, The
Illustrated London News, snad srpen 1881

do restaurace stráže s bajonety, později
i četnictvo. Na inzerát se sešlo v Chuchli
mnoho českých studentů, kteří obsadili
zahradu. Němečtí studenti se snažili si
těch českých nevšímat. Když od českých mezi německé přilétl kus dřeva
a princ Johann zu Thurn-Taxis byl označován za odpadlíka národa – němečtí

studenti žádali zásah četníků. Ti se postavili mezi studenty, aby obě skupiny
od sebe oddělili, což Češi kvitovali pokřikem „Němečtí psi, domů!“, doprovázeným sprškou pivních sklenic. Němci
spršku opětovali a chráníce si hlavy
židlemi ustupovali k parníku. Ústup
jim překazil hostinský, trvající na vrácení židlí. Prchající německé studenty
provázely sklenice, lahve i kameny. Jen
málokdo vyvázl bez zranění. Před půlnocí vyplul parník do Prahy, kde řada
německých studentů musela vyhledat
pomoc v nemocnici. Egon Erwin Kisch
popsal potyčku (1930) jako Kuchelbader Schlacht (Chuchelská bitva), což se
jako označení používá dodnes.
Antonín Fridrich

Jeden z Tvrdošíjných (135 let)

1891

(130 let)
Vladislav
Vančura
* 23. 6. 1891
† 1. 6. 1942
český spisovatel
a dramatik

1901

(120 let)
Antonín Bečvář
* 10. 6. 1901
† 10. 1. 1965
český astronom,
vydal Atlas Coeli
Skalnaté Pleso

foto © Wikimedia Commons, autor fota obrazu PetPřík

24. 6. 1186 (835 let)
„Bylo zatmění slunce a potom
náhlý mor, kterémuž nemalou
příčinu dala velmi měkká a teplá zima. Nebo hned z počátku
roku tak teplí a jasní byli časové,
že měsíce ledna stromoví a štěpí kvésti počalo…“ (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 564)
24. 6. 1276 (745 let)
Římský král Rudolf
Habsburský obvinil českého
krále Přemysla Otakara II. z porušení lenního svazku a uvalil
na něj říšskou klatbu s výzvou k povstání v zemích,
v nichž Přemysl panoval
(tzv. Aberacht). Přemysl uzavřel
v listopadu 1276 s Rudolfem
Habsburským mír.

Český malíř, grafik, pedagog a ilustrátor Rudolf Kremlička
se řadí k velkým osobnostem moderního malířského umění.
Narodil se 19. června 1886 v Kolíně a proslul hlavně svými
krajinomalbami i ženskými akty.
Studoval na AkaPodnikal studijní cesdemii
výtvarných
ty do Paříže, Holandumění v Praze u Vlaska, několik měsíců
ho Bukovace a Bohupobyl i v Petrohradě.
míra Roubalíka a speNa zahraničních pociální malířskou školu
bytech navštěvoval
H. Schwaigera. Krempředevším místní obličkova raná tvorba je
razárny a galerie, kde
zaměřena na žánrový
čerpal podněty pro
realismus a je ovlivvlastní dílo. Někdejší
něna stylem starých
outsider své geneholandských mistrů
race se dostal díky
Rudolf Kremlička, před rokem 1928
a později i impresiosvé houževnatosti
nismem. Vytvořil si vlastní osobitý styl,
do popředí a stal se v českém umění
přikláněl se k neoklasicismu. V roce
význačným zjevem. Jeden z jeho ob1918 se stal jedním z hlavních členů
razů byl dokonce zakoupen pro sbírku
skupiny Tvrdošíjných. Byl také sporLucemburského muzea. V roce 1924
tovně založen, jezdil na kole a lyžích.
vydal Malířské konfese, ve kterých

23. 6. 1921 (100 let)
„Výprava 116 potomků českých
exulantů žádala na pražském
hradě, aby se potomstvo
dávné emigrace české z dob
pobělohorských mohlo vrátiti
do staré vlasti. K realisaci této
žádosti ve větší míře nedošlo.“
(Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 564)

Rudolf Kremlička, Podobizna sl. Schückové, 1927

formou deníku shrnul svůj přístup
k modernímu umění. První soubornou výstavu mu uspořádala Umělecká
beseda v roce 1932 v Obecním domě.
V té době byl však umělec již vážně nemocen. Zemřel předčasně 3. 6. 1932 ve
věku 45 let a byl pohřben na pražských
Olšanských hřbitovech.
-alba-

1966

(55 let)
Daniel
Nekonečný
* 29. 6. 1966
† 23. 3. 2019
český zpěvák,
tanečník
a šoumen

25. 6. 1241 (780 let)
„Jaroslav z Šternberka,
hejtman olomucký za krále Václava I., porazil na
Moravě u Olomouce Tatary
(u Veleslavína 1254), kteříž toho
času, vysuvše se z Scythiae,
hubili Polsko, Slézsko, Moravu
i Uherskou zemi.“ (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 568)
26. 6. 1936 (85 let)
Sportovec a fotbalista Tomáš
Pospíchal se narodil 26. 6. 1936
v Pudlově (dnes část Bohumína,
† 21. 10. 2003). Jako úspěšný
československý fotbalový útočník byl držitelem stříbrné medaile z mistrovství světa v Chile
1962. Připisuje se mu známý
výrok: „Fotbal nemá logiku.“

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

foto © Wikimedia Commons

Čeští politici žádali dvojjazyčnost na Karlo-Ferdinandově univerzitě a rakouská Říšská rada
jim 31. 5. 1881 vyhověla. Rozdělení univerzity však odmítali němečtí studenti v obavách, že
skončí jako ta německá na pražském Polytechnickém ústavu (rozdělena 8. 4. 1869) – stane se
nevýznamnou, kdežto česká tou nejvýznamnější v monarchii.
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KAM představuje
Jiří Plachý
Emil Boček. Strach jsem si nepřipouštěl
Životní příběh a svědectví armádního generála Emila Bočka, válečného hrdiny a veterána bojů druhé světové války. Narodil se
roku 1923 v Brně, odkud odešel tajně na konci roku 1939. Jako
vojín pěšího pluku se účastnil ústupových bojů ve Francii v létě
1940. V září 1940 byl již v Británii a přihlásil se k letectvu. Nejdříve sloužil jako mechanik u stíhacích strojů, v říjnu 1942 byl přijat do pilotního výcviku, a mohl se tak stát jedním z nejmladších
československých stíhacích pilotů, kteří měli za sebou operační
lety během druhé světové války. Byl přijat do RAF, nejdříve sloužil
jako mechanik, poté jako pilot-stíhač u československé 310. stíhací perutě, za sebou má 26 operačních letů. Armádní generál Emil
Boček je nositelem Řádu bílého lva I. třídy za mimořádné zásluhy
o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.
cena: 298 Kč
www.jota.cz

Zdeněk Šmída
Tajemství šumavské hranice

Druhý výběr rozhovorů s vědci a osobnostmi z pořadu Hyde Park Civilizace. Kniha pro ty, co ví, že
chtějí vědět.
Hosty Hyde Parku Civilizace jsou lidé, kteří mění
svět. Lidé, kteří zachránili tisíce, nebo i miliony životů. Lidé, kteří se postavili útlaku a nepoddali se
utrpení. Lidé, kteří vás posunou dopředu. K tématu je vždy pozván ten nejlepší možný host. Tým
Hyde Parku Civilizace se řídí heslem velitele letu
Apolla 13 Gena Kranze „Failure is NOT an option“,
tedy „Neúspěch nepřichází v úvahu“. QR kódy
u každé kapitoly navigují na videoverze rozhovorů
umístěných na webu České televize.

?

Hostem Hyde Parku Civilizace byl
také Cédric Villani. Jde o:
a) matematika
b) botanika
c) urologa

Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou
na adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí
obdrží od Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti
nebo v internetovém knihkupectví České televize
www.ceskatelevize.cz/eshop. Novinky můžete sledovat i na www.facebook.com/ediceCT.
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Autor se zabývá historií šumavské hranice od středověku do pádu
železné opony. Výpravná publikace se věnuje všem etapám vývoje
hranic na Šumavě – od zemských hranic na pomezí Čech, Bavorska
a Rakouska přes prvorepublikové hranice, události roku 1938, hranice v době železné opony až po současnost. Nedílnou součástí publikace je historie Pohraniční stráže na Šumavě a umístění rot, ale též
zajímavosti na šumavských hranicích, které lze ještě dnes navštívit.
cena: 399 Kč
www.starymost.cz

Jan Török, Eva Hyndráková
Kouzlo sběratelství. Unikáty ze soukromých
sbírek. Zbraně, zbroj a jiné skvosty
U příležitosti konání stejnojmenné výstavy vydalo Jihočeské
muzeum v Českých Budějovicích s přispěním Jihočeského kraje
reprezentativní publikaci představující historické zbraně, zbroj
a další cennosti ze soukromých sbírek, které představují více než
šest století historie. Díky ochotě privátních sběratelů lze vše spatřit ve výstavních prostorách muzea, už pouze do 30. května 2021.
Knihu, která na 275 stranách přináší detailní fotografie vystavovaných exponátů, zakoupíte v recepci hlavní budovy Jihočeského
muzea (Dukelská 1, České Budějovice) a na e-shopu muzea.
cena: 650 Kč
www.muzeumcb.cz

Carl Safina
Řeč zvířat
Co zvířata cítí a o čem přemýšlejí? Jak dospělí sloni komunikují se
svými mláďaty? Které druhy zvuků používají kosatky při hledání potravy? A jak funguje sociální dynamika ve vlčích smečkách?
V nesmírně poutavém vyprávění o životě, emocích a způsobech
komunikace u zvířat autor shrnuje poznatky o inteligenci a reakcích tvorů, kteří jsou nám daleko podobnější, než si vůbec dokážeme představit.
cena: 499 Kč
www.albatrosmedia.cz

Připravila: Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

Napsali Daniel Stach
a Gabriela Cihlářová
Hyde Park Civilizace 2
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KAM to vidí

Langweil čili Dlouháchvíle (230 let)
Antonín vystudoval ekonomii
Františka I. o podporu a té se mu
v Českém Krumlově, pracoval jako
dostalo až roku 1836 (150 zlaúředník a jako sládek v různých
tých). Ale odpovědi hraběte Karla
pivovarech. Miloval však umění,
Chotka o odkup modelu za 800
proto odešel na vídeňskou Akazlatých se již nedočkal. Zemřel
demii výtvarných umění (1818).
11. 5. 1837 v Klementinu, kterým
Zakrátko se vrátil do Prahy a otepři tvorbě svého modelu začínal.
vřel tu první kamenotiskárnu
Model Prahy odkoupil císař za
(1819). Zařízení musel však z fi500 zlatých pro Muzeum Královnančních důvodů prodat tiskárně
ství českého. Model o ploše 20 m²
J. F. N. Schönfelda, kde nastoupil
byl v době 2. sv. války uložen
Autoportrét Antonína Langweila, 1830
jako ředitel do roku 1821. Když
v devíti bednách na zámku v Tróji.
majitel Schönfeld zemřel, Antonín roku 1822 přiDnes je k vidění v Muzeu hlavního města Prahy.
jal místo zřízence v pražské Univerzitní knihovně.
Lucie Sládková
V březnu 1826 viděl v pražském paláci Platýz sádPohled od Pražského hradu ke Karlovu mostu,
rový model reliéfu Paříže od Symphoriena Carona
Langweilův model Prahy
a ten v něm probudil dávný sen. Plány na model
Prahy byly na světě a téhož roku vznikl model Klementina. Po třech letech sice představil 600 domů
Starého Města, ale práce na modelu byla finančně
náročná. Proto si dál přivydělával malbou portrétních miniatur a litografií. V roce 1831 dokončil
Staré Město a židovské ghetto, tedy dalších 1228
objektů. Finančně byl ale na dně. Žádal tedy císaře

(295 let)
To jsou některé ze symbolů svobodných
zednářů, jejichž organizace v různých
formách existuje po celém světě.
Dohromady čítá asi šest milionů členů.
Svobodné zednářství vzniklo v Londýně
roku 1717 založením Velké lóže.
Podle jedné z legend byla historicky první zednářská
lóže v českých zemích
založena 24. června 1726 v pražském
paláci hraběte Františka Antonína Šporka.
Skutečně dochovaná
Zednářský znak
a listinou potvrzená
první ustavující schůze českých zednářů se konala
v domě U Kamenného zvonu 24. června 1791. Ta
potvrzuje existenci pražské lóže U Tří korunovaných hvězd a poctivosti. Dnes je v Česku 23 lóží,
které mají kolem 600 členů. Ideou hnutí je mravní zdokonalení člověka a lidstva. Spolek zednářů
je dodnes opředen mnoha mýty. Zednářství není
náboženstvím, sektou nebo politickou organizací. Ani neřídí tento svět. Možná některá dogmata
s organizací spojená vyvrací reprezentativní jména
jejích historicky významných členů: Alois Rašín,

Náš nejvyšší silniční most se vypíná do výšky 100 m
ode dna řeky Vltavy a 50 m od hladiny vodní plochy.
Víte, jak se tento most jmenuje?
a) Podolský most
b) Žďákovský most
c) Barrandovský most

Květ pomněnky lesní, upomínka na zednářské oběti 2. sv. války

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

Viktor Dyk, bratři Karel a Josef Čapkové, Edvard Beneš, Jan Masaryk, Antonín Švehla. Dokonce existují
zednářské organizace, které přijímají ženy. Jednou
z žen-zednářek byla například Josephine Bakerová.
Za druhé světové války nacisté věřili, že jsou zednáři tajnou židovskou zbraní. V upomínku na oběti
z řad členů hnutí, kterých bylo 80 000–200 000, se
po válce stal dalším ze symbolů svobodných zednářů odznak malé modré pomněnky lesní.
-namo-

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons; Muzeum hl. m. Prahy, autor Miroslav Fokt

Malíř miniatur, litograf a především autor nejznámějšího papírového modelu Prahy
Antonín Langweil, rodák z Postoloprt, se narodil 13. června 1791 v rodině sládka Víta
Dlouháchvíle. Otec si totiž jako pivovarský stárek příjmení poněmčil na Langweil.

Kružítko, úhelník,
oko, písmeno G
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KAM pro děti

Zima v Mariánských Lázních

Víte, kde leží krajina ticha?
Blíž, než si myslíte!

Hrady Točník a Žebrák

Hornické muzeum Příbram

Rodinný výlet v krásné přírodě, s kulturním zážitkem a navíc na dosah Prahy?
Takových tipů není nikdy dost. Tyto konkrétní výlety si můžete uložit do šuplíku
třeba na později.
prohlídku se můžete stavit buď po cestě do Hořovic,
nebo zpátky. Lepší je asi druhá verze – při výletě ke
hradům nachodíte zhruba pět kilometrů, v Hořovicích si dáte oběd a odpolední odpočinkový program už můžete vyskládat podle sil a nálady všech
zúčastněných. Určitě byste neměli vynechat starý
zámek s parkem, františkánský klášter, kostel s loretou a „nový“ zámek s několika prohlídkovými okruhy a především expozicí hraček malých aristokratů.
Zámek Hořovice

Mníšek pod Brdy na Zlaté stezce
Mníšek pod Brdy s romantickým barokním
zámkem a poutním areálem Skalka je přesně ten
typ cíle, z něhož budou mít radost všichni členové rodiny. Od nejmenších po nejstarší. Na zámku
je program pro děti, v docházkové vzdálenosti je
několik příjemných kaváren (tam se bude líbit maminkám), tatínci ocení celkem slušný sportovní
výkon při výstupu po zelené k baroknímu areálu
Skalka s kostelem, malým klášterem, křížovou cestou a poustevnou. Odměnou vám všem bude hezký výhled na Mníšek, jeho okolí, ale taky posezení
u ohniště s nabídkou lesní hospůdky.

Tři zážitky v jednom:
Hořovice, Točník, Žebrák
Na rodiny, které mají ve svém rodokmenu kouzelné princezny a vznešené prince, čeká pohádková procházka Hořovicemi se dvěma třešničkami na
dortu. První je hrad Točník, druhou zase Žebrák. Na
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Rodinná jízda v Příbrami
Vítejte v královském hornickém městě. Čeká
vás tu jedna perla za druhou, stačí se procházet,
sbírat je a pak z nich vytvořit řetízek nezapomenutelných rodinných vzpomínek. Co rozhodně stojí za
vidění? Evropsky významné mariánské poutní místo Svatá Hora. Dále Hornické muzeum s možností
sfárat do podzemí nebo se projet hornickými vláčky. Zábavu i poučení přináší také příbramský Dům
Natura. Spoustu příležitostí pro rodinnou zábavu
nabízí sportovní a rekreační areál Nový Rybník.

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Na kterém středočeském zámku
naleznete oválnou knihovnu?
a) Mníšek pod Brdy
b) Hořovice
c) Dobříš
2. Jak se jmenují večerníčkoví méďové,
kteří žijí v příkopu u hradu Točník?
a) Vojta, Kuba a Matěj
b) Martin a Kuba
c) Martin a Agáta
3. Hravé cestování v Brdech a Podbrdsku
můžete zakončit v Muzeu hraček. Víte,
kde se nachází?
a) v Příbrami
b) v Dobříši
c) v Novém Kníně

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od Středočeské
centrály cestovního ruchu hravého průvodce pro
děti „S pastelkami po středních Čechách“.
www.strednicechy.cz

foto © MCU media, Libor Sváček; Fratišek Ortmann; SCCR

Zámek Mníšek pod Brdy

KAM na výlet

S dětmi na
Bartolomějské
návrší do Kolína
Bartolomějské návrší je poklad v srdci
Kolína. Kromě samotného chrámu
sv. Bartoloměje je přístupná i barokní
kostnice, zvonice s vystaveným
chrámovým pokladem, expozicí zvonů,
zvonkohrou a vyhlídkou na centrum
města.

StředočeSké měSto kladno může
být místem pro ideální rodinný výlet. Jednou z nejstarších staveb města je bývalá tvrz
přestavěná na barokní zámek, který je nejen
umělecko-historickou památkou, ale i kulturní
institucí, kde si každý něco najde.
Je možné se pokochat některou ze zajímavých výtvarných výstav v Zámecké galerii,
z nové historické časové osy se dozvědět
o významných kladenských milnících nebo
zhlédnout pravidelně se obměňující fotografickou výstavu v Kabinetu fotografie, jehož kurátorem je světově známý fotograf Jiří Hanke.
Je možné navštívit stálou unikátní expozici
kladenského rodáka Zdeňka Milera, který by
letos oslavil 100 let. Výstava mapuje výtvarníkovo celoživotní dílo, velká část je věnována
známému Krtečkovi a její součástí je výtvarníkova autentická pracovna a milá Krtkova
herna pro malé návštěvníky. Věděli jste, že
Zdeněk Miler je autorem slavného loga Bratři
v triku?
V červnu v rámci oslav výtvarníkových nedožitých stých narozenin pořádáme kladfilm, filmovou přehlídku krát-

kých filmů studia Bratři v triku pro celou rodinu. V zámecké zahradě budeme promítat filmová pásma z filmotéky Krátkého filmu Praha, která určitě stojí za vidění.
Během prohlídky jedné z nejzajímavějších
expozic důlní štola je možné se po schodišti s klenutím barokního zámku i vydat zpět
do kladenské historie. Kladno navždy bude spjato s těžbou černého uhlí a dnes již uzavřené kladenské doly jsou významnou kapitolou historie města. Proto bylo ve sklepení
Kladenského zámku vytvořeno simulované
důlní pracoviště, kde mohou malí i velcí zažít,
jak práce v takovém kladenském dole vypadala. Na vytvoření expozice pracovali báňští
záchranáři, kteří využili autentické prvky výztuže, strojní zařízení a hornické nářadí vyvezené právě přímo z podzemí kladenských dolů. Atmosféru doplňuje reálné ozvučení, takže celek působí naprosto autenticky a věrohodně i na bývalé důlní zaměstnance, kteří
prostředí důvěrně znali. Zajímavostí je rozhodně důlní výztuž pokroucená důlním tlakem, mineralizované dřevo důlních stojek
a kamenné uhlí ve velkých, dnes už nevídaných kusech. Právě teď pracujeme na rozšíření expozice, aby byla ještě poutavější. Čeká
vás sonda do historie těžby uhlí na průmyslovém Kladensku v podobě časové osy, proces vzniku uhlí samotného v období karbonu s obrovskými kmeny plavuní a přesliček
a představení tvaru uhelné sloje na Kladensku a její otvírky pomocí štol a jam. Setkáte
se s člověkem – havířem, který uhlí dobýval,
s jeho vírou v nadpozemské i jeho činnostmi
a předměty pozemskými. Těšíme se na vás.
Více na www.kladenskyzamek.cz

Třída ve staré farní škole

Ve staré farní škole je připravena expozice, která je určena zejména pro děti, ale bavit bude jistě
i dospělé. Moderní interaktivní výstava se zaměřuje na události z historie města a slavné osobnosti
Kolína. Františka Kmocha zná téměř každý, víte ale,
že z Kolína pocházel i slavný pierot a zakladatel
moderní pantomimy Jean-Gaspard Deburau, miláček Paříže? Do této staré farní školy chodil jako její
žák třeba i ďábelský rybníkář Jakub Krčín, pomocí
videomappingu se přenesete k jihočeským rybníkům. A Josef Sudek vás naopak pozve do svého
ateliéru. Neváhejte a přijměte pozvání.

Novinkou je pátrací hra v rozšířené realitě
s názvem Maskaron, která vás provede venkovním areálem a jeho zajímavostmi. Pomůžete získat
strážci Bartolomějského návrší zpět jeho korunu?
Otevřeno je celoročně, vstup do venkovních expozic je zdarma. Návštěva unikátního
Bartolomějského návrší v samém srdci
Kolína stojí za to!

foto © Roman Šulc

Videomapping ve staré farní škole

www.bartolomejskenavrsi.cz
inzertni_kamvcesku_3_131x256.ind3 3

24.5.2021 14:14:49
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CHODÍCÍ DŘEVO
žije na Dobříši
Loutkářskou magií prosáklé místo
najdete na Dobříši nedaleko Prahy –
v půvabném uměleckém domě
a zahradě již zesnulého malíře
a sochaře Jana Hellera, kde můžete také
nahlédnout do jeho galerie a ateliéru.

Rakovnická literární výročí
Nebýt rakovnické rodačky Josefy Heichenwalderové,
neznali bychom dnes místo, kam přijíždějí a odkud odjíždějí vlaky,
jako nádraží, ale jako dražeň, drážní dvůr nebo dražiště.

Ptačí muž

Jeho dcera, výtvarnice a loutkářka Eva Hellerová Hodinková, zde vytvořila malé loutkové divadélko CHODÍCÍ DŘEVO a řezbářskou dílnu, kde
můžete sami dřevo rozchodit a naučit se, jak mu
dát život. Vhodné pro rodinky, skupinky, ale tvoří
zde také 2letí i 90letí.
CHODÍCÍ DŘEVO
mobil: +420 601 058 062 (objednání)
e-mail: evahodinkova@gmail.com
www.evahodinkova.rajce.net

Kralupy –
město na řece
Návštěvníky Kralup nad Vltavou přiláká
především půvab řeky a pískovcových
skal okolo ní i unikát světového
významu – sprašová rokle v Zeměchách.

Viktor Oliva

V roce 1843 otevřela J. Heichenwalderová
naproti dnešnímu Masarykovu nádraží první velkoměstskou kavárnu v Praze a pojmenovala ji U Nádraží. Protože slovo „nádraží“ se jí líbilo ze všech tehdy
používaných termínů pro vlakovou stanici úplně
nejvíc. Kavárna se stala tak oblíbenou a slavnou, že
se díky ní na dražeň, drážní dvůr a dražiště zapomnělo a zůstalo jen nádraží. Osudy Josefy Heichenwalderové vylíčil novinář J. V. Šmejkal v románu Kavárna
u nádraží, který vyšel přesně před osmdesáti lety.
Před 160 lety se v Novém Strašecí narodil malíř,
knižní ilustrátor, autor prvních uměleckých obálek
českých knih a tvůrce světoznámého obrazu Piják

foto © Město Kralupy nad Vltavou
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absintu Viktor Oliva. Před 120 lety se v Příčině narodil autor prvních leteckých románů v české literatuře Tomáš Antonín Pánek. Před padesáti lety
vyšla první sbírka křivoklátských povídek Oty Pavla
Smrt krásných srnců.
Další letošní rakovnická výročí a spoustu tipů
na literární výlety najdete v Rakovnických turistických novinách 2021. Stáhněte si je zdarma na
www.infocentrum-rakovnik.cz.
Městská knihovna Rakovník
Husovo náměstí 114, 269 01 Rakovník
tel.: +420 313 513 310
www.knihovna-rakovnik.cz

Já držím pohár ve své dlani. Je zpěněný a přetéká.
Já držím pohár ve své dlani, jenž čeká na rty člověka.
Autorem verše je básník, prozaik a ilustrátor
s odporem k měšťáckému stylu života, představitel
generace anarchistických buřičů František Gellner.
Jeho bohémský život skončil v pouhých 33 letech.

Houba na kopci Hostibejk

www.mestokralupy.cz

Rakovnické turistické noviny

Nezvěstný provokatér (140 let)

Gellner s otcem, karikatura,
před rokem 1914

Vrch Hostibejk s unikátními pískovcovými
skalami, drobnými stavebními prvky z doby první
republiky a lavičkou usmíření ze současnosti vám
nabídne pohled až na České středohoří. Před kralupskou radnicí vás přivítá socha dobrého vojáka
Švejka s pejskem a psím hovínkem pro štěstí.
Na kole nebo pěšky podél Vltavy po Dvořákově stezce je snadno dostupná obec Nelahozeves
s krásným renesančním zámkem. Vynechat nesmíte ani 5 km vzdálený pohádkový barokní zámek
Veltrusy s francouzskou zahradou a romantickým
parkem v anglickém stylu a oborou plnou daňků.

Obálka románu T. A. Pánka

Na svět přichází 19. června 1881 v Mladé Boleslavi. S otcem, židovským obchodníkem, cestuje
po poutích jako kramář. Coby student gymnázia se
pilně věnuje vydávání časopisu, profesorský sbor
provokuje karikaturami jeho členů, čte nevhodné
knihy a hlavně často navštěvuje hospody. Chvilku
studuje ve Vídni techniku, přestože na střední škole propadal z matematiky. Zaměstnán bohémským

František
Gellner,
kolem roku 1900

životem nemá dost času ani na studia Báňské akademie v Příbrami. Následuje roční vojenská služba,
„zpestřená“ osobním setkáním se šikanou. Pak
zamířil do Mnichova, kde se pokoušel o studium
malířství, a odtud se přesunul do Paříže. Vrátil se
v roce 1911, aby pro Lidové noviny pracoval jako
karikaturista a prozaik. V tvorbě čerpá ze svých životních zážitků, popisuje pocity marnosti, dokáže
být syrový, až cynický. V prvním roce světové války trpí silným revmatismem. Přesto v srpnu 1914
rukuje do rakousko-uherské armády a je vyslán
na haličskou frontu. Tady jeho stopa končí. Datum
a místo úmrtí nejsou dodnes známy. Prohlášen za
nezvěstného byl 13. září 1914. Já držím pohár ve
své dlani, jenž čeká na rty člověka. Já držím pohár
ve své dlani: své srdce, které přetéká.
Naďa Morávková

foto © Wikimedia Commons

foto © Eva Hellerová Hodinková

Josefa Heichenwalderová
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Město leží v okrese Praha-východ. Žije zde téměř 20 tisíc obyvatel
a vzniklo v roce 1960 administrativním sloučením měst Brandýs nad
Labem a Stará Boleslav. Mezi současnými městy v České republice drží
druhou příčku co do nejdelšího úředního názvu. Historická jádra Brandýsa nad
Labem i Staré Boleslavi jsou od roku 1992 městskými památkovými zónami. Město se
rozprostírá po obou stranách řeky Labe. K souměstí patří i malá vesnička Popovice.
Stará Boleslav je nejstarším poutním místem, je spojena s osobou sv. Václava, který zde byl zavražděn, a také
s mariánskou poutní tradicí
a palladiem země české. Brandýs nad Labem zažíval dobu
své slávy později, v době
Habsburků. Ti zvelebili zámek
a často zde pobývali.

Stará Boleslav

Najdete zde románskou baziliku sv. Václava založenou spolu
s kole
giální kapitulou roku 1039.
V místech, kde byl podle tradice sv. Václav zavražděn, se nachází
krypta sv. Kosmy a Damiána. Nesmíme opomenout ani románský kostel
sv. Klimenta s výjimečnými freskami.
Dominantou
staroboleslavského
náměstí je nově zrekonstruovaná
Brandýs nad Labem
bazilika Nanebevzetí Panny Marie,
K pamětihodnostem pave které je uchováváno palladium
Zámek v Brandýse nad Labem
tří Zámek Brandýs nad Lazemě české. Další z pamětihodností
bem. Jde o významnou renesanční památku se
je městská brána s archeologickou expozicí.
skvostnými sgrafity. Pod zámkem se nachází reneInfocentrum – Kočárovna
sanční mlýn, kamenný most a pivovar. Mezi další
Plantáž 2480
památky patří kostely sv. Vavřince, sv. Petra, Obrá250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
cení sv. Pavla, dále katovna s psaníčkovými sgrafimobil: +420 731 660 933, +420 778 489 476
ty, synagoga, židovský hřbitov a Oblastní muzeum
e-mail: infocentrum@brandysko.cz
Praha-východ.
www.brandysko.cz

PODĚBRADY
Poděbrady jsou vyhledávaným místem pro turistiku i rekreaci s ohledem na příhodné
klima, zdravé životní prostředí a snadnou dostupnost z hlavního města Prahy.
Až tedy začnete plánovat letošní výlety a dovolené, určitě nezapomeňte na půvabné město Poděbrady. Vedle lázeňských služeb a aktivního pohybu
nabízí i bohatý kulturní, sportovní a společenský
program, kde si svůj „šálek kávy“ najde jistě každý.

Ochutnávka z připravovaných
akcí na letošní léto
červen
5. 6.	
Historické slavnosti krále Jiřího
18. 6.	Koncert skupiny Hradišťan
(Zahájení lázeňské sezony)
19. 6.	
Zahájení lázeňské sezony
20. 6.	
Street food festival
červenec
16.–17. 7.	Poděbradské swingování
24. 7.	
Pivní festival
srpen
14. 8.	
Festival vína
26.–29. 8.	Soundtrack

* LETNÍ KOLONÁDNÍ KONCERTY
(Zpravidla každou neděli od 15 hod.)
Aktuální program akcí a dění ve městě můžete
sledovat na www.ipodebrady.cz.

NÁŠ TIP
* NAVŠTIVTE LETNÍ KINO
Program Zámeckého biografu a letního kina
naleznete na www.zameckybiograf.cz.

www.ipodebrady.cz

Dilema Jaroslava
Emingera (135 let)
Doposud zářivá vojenská kariéra
generála Emingera se dostala po
březnu 1939 na osudovou křižovatku.
Nevolil emigraci, ale přijal funkci
velitele vládního vojska.

Generál
Jaroslav
Eminger

Jaroslav Eminger se narodil 4. června 1886
v Čáslavi v rodině důstojníka. To určilo i jeho vojenský osud. Nejdříve vojenské gymnázium, poté
vojenská akademie ve Vídni a pak postupné povyšování a v průběhu 1. světové války ruská fronta
a působení v generálním štábu. Poslední půlrok
války velel na italské frontě a za svoje schopnosti
byl odměněn několika rakouskými válečnými vyznamenáními a povýšením do hodnosti kapitána.
Po vzniku Československa vložil svoje znalosti ve
prospěch nově vznikající armády. Velel např. na
Slovensku, v Českých Budějovicích, Klatovech,
Pardubicích a v roce 1933 byl povýšen na brigádního generála. Německá okupace ho postavila
před velký problém. Chtěl jako mnoho jeho kolegů emigrovat, ale na žádost předsedy vlády Eliáše
tak neučinil a byl jmenován velitelem vládního
vojska (cca 7 000 mužů). Po celou válku se choval
jako vlastenec, potlačoval kolaboraci a v květnu 1945 se podílel se svými vojáky na povstání.
V roce 1947 byl postaven před soud, který ho shledal řádným československým občanem a zprostil
obvinění z kolaborace. V jeho prospěch vystoupilo
mnoho svědků a byla předložena memoranda, jež
dokládala jeho vlastenecké chování, s podpisy desítek občanů. Po únoru 1948 byl postaven mimo
službu a dožil v ústraní v Jevanech. Za svoje činy
byl oceněn mimo jiná vyznamenání nejvyšším
francouzským státním vyznamenáním Řádem
čestné legie a Československým válečným křížem
1914–1918. Jaroslav Eminger zemřel 14. července 1964 v Praze.
-babok-

foto © www.valka.cz

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
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Exkurze ve sklárně Rückl

Přijďte se podívat, jak pod rukama
českých mistrů sklářů a brusičů
vznikají unikátní křišťálové produkty.

Aktuální informace na

www.ruckl.com.
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Jindřichohradecká muzea
Po dlouhé době můžete navštívit některá muzea, galerie, památky
a další kulturní objekty. Bez pravidel a omezení se to však neobejde.
Nebudou například možné skupinové prohlídky. Přesto o zajímavé
výstavy a expozice nepřijdete ani u nás v Jindřichově Hradci.
V Muzeu Jindřichohradecka zjistíte, co chutnalo našim pradědečkům
a jaké byly další oblíbené
místní recepty. Ve dvou
výstavních sálech jsou
představeny nejenom kuchařské knihy, ale i tradiční
předměty spojené se stolováním a vařením. V bývalém minoritském klášteře
ve Štítného ulici je pro vás
připravena výstava z cyklu
Jindřichův Hradec ve sbírce muzea, která nese název Dolní náměstí – svědek
dějin, a výstava TRADICE
JEDNÉ HRANICE, jež představuje nejenom historii,
ale především současnost tradičních lidových zvyků a řemesel všech dotčených regionů a ukazuje
jejich specifika a také společné rysy.
S dětmi máte možnost navštívit Výstavní dům
a galerii Stará radnice, kde vám představí výstavu

Muzeum Jindřichohradecka

Stará radnice

Městská vyhlídková věž

českých vědců, vynálezců a objevitelů. Zkuste
také vy najít tu správnou dvojici a přiřadit vynálezce k jeho vynálezu. Své ratolesti také zabavíte
na interaktivní expozici JHMD, která představuje
historii a současnost lokální rarity jindřichohradeckých úzkokolejek. Za maketou ovládacího pultu si

vyzkoušíte, jak strojvedoucí řídí nejznámější úzkokolejnou dieselelektrickou lokomotivu.
Muzeum fotografie má znovu otevřeny své
unikátní prostory s nabídkou zajímavých výstav. Jedna z nich je například Projekt 101, který lze popsat
jako umělecké ztvárnění 101. roku od vzniku Československa, tj. rok 2018/2019, z pohledu členů Asociace profesionálních fotografů a přizvaných hostů.
Během víkendu si opět můžete vyšlápnout
schody na Městskou vyhlídkovou věž, kde vám
bude odměnou jedinečný výhled z ochozu na celé
město. Věž, která je součástí kostela Nanebevzetí
Panny Marie, je gotického původu a pochází ze
14. století.
Infocentrum Jindřichův Hradec
www.infocentrum.jh.cz

Království lesa –
lesní svět plný zážitků pro celou rodinu

Je tolik zážitků, které na vás na Lipně čekají! Spousta zábavy u vody, ve vrcholcích stromů
i v dobrodružném stínu lesa. Mnohá tajemství přírody a jejích obyvatel je možné poodkrýt v Království lesa – velkém lesním hřišti, kde se děti nejen
dostatečně vyřádí na obřích trampolínách, prolézačkách Hradní stezky lesních zvířat, ale třeba se
i na malou chvíli ztratí v Bludišti loupežníka Godoše. Šplhat po stromech jako veverka i stát se skřítkem v malé vesničce. To lze zažít jen v Království

lesa na Lipně, které zajistí zábavu na celý den pro
všechny členy rodiny.
Ke Království patří také Malá lesní zoo se vzácnou kočkou divokou, veverkami, puštíkem obecným i výběhem s kozičkami. Načerpat síly na další
dovádění lze v Lesních dílnách Modřínek, které jistě přilákají malé i velké řemeslníky. Na památku si
odtud odnesou nejen skvělé zážitky, ale také vlastnoruční výrobky z přírodních materiálů, které jsou

běžně v lese dostupné. Celé hřiště a jeho prvky
jsou inspirovány životem v lese, a děti se tak nejen
dostatečně unaví, ale naučí se i mnoho zajímavostí
z lesní říše.

www.lipno.info
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Zima v Mariánských Lázních

Do Tábora
za sportem i kulturou
Někoho baví historie, jiný se těší na zmrzku,
a pak tu máme malé neposedy, co potřebují být
neustále v akci. Jak to všechno skloubit? Výletem
do Tábora. Muzeí je tu hned několik, jeden ze zmrzlinářů má dokonce titul z mistrovství ČR v přípravě
této pochoutky a aktivním dětem stačí vzít s sebou
kola a brusle a můžete vyrazit na odpočinkovou
zónu Komora nebo třeba do jump arény. O tom už
jsme ale psali v dubnovém čísle, dnes vám chceme
představit některé novinky a také vás pozvat na
kulturní a sportovní akce.

pak nabídne 925 m. Součástí areálu bude zastřešená pergola pro případ nepříznivého počasí. U vstupu bude umístěna informační tabule s vedením
stezek a bezpečnostními provozními pokyny. Stezky by měly být dokončeny v létě v roce 2021.

Loutkohrátky
Další akcí pro děti, kterou v Táboře chystáme, jsou 19. června Loutkohrátky, během nich
se představí hned několik loutkových divadélek
se svými příběhy a pohádkami a nechybí ani tematické dílny. Než se ale na Loutkohrátky vydáte,
ujistěte se, že nejsou z důvodu protiepidemických
opatření zrušené.

Pokojíčky a domečky pro panenky
A na závěr jeden tip na výstavu vhodnou i pro
děti. V Galerie 140 se můžete až do 29. srpna ponořit do fascinujícího světa domečků pro panenky.
Čekají vás miniaturní pokojíčky, kuchyňky i jejich
vybavení. Kromě toho výstava zachycuje proměnu bytové kultury od konce 19. století po 80. léta
20. století.

Když malí nevědí, velcí poradí…
Otevření turistické sezony

Letáček Do Tábora s dětmi
Na našich webových stránkách najdete plno
tipů, co s dětmi v Táboře podniknout, jestli ale máte
radši tištěné letáčky, zajděte si do infocentra na Žižkově náměstí. Kromě řady letáčků o městě a okolí
tu najdete i jeden zaměřený na děti – po městě vás
provede jednoduchá mapa, ve které nechybí ani
trasa pro kočárky, dozvíte se také, kde jsou nejbližší
hřiště, kde si zasportovat a která muzea jsou vhodná
i pro menší děti. A třeba se vám tu zalíbí i některý
z lišáckých suvenýrů z kolekce „Běží liška k Táboru“.

U sportovců ještě chvíli zůstaneme, pokud
to epidemická situace dovolí, otevřeme v Táboře
5. června turistickou sezonu. Pro rodiny s dětmi
bude připravená 3 km dlouhá trasa, která je seznámí se sochařem Janem Vítězslavem Duškem,
potkají na ní živé sochy, řadu soutěžních stanovišť
a od 11 hodin je čeká představení Pohádkové písničky pro děti i dětičky. Pro větší děti a nadšené
cyklisty pak bude připravený 60 km dlouhý cyklovýlet a na jeho konci výtvarný ateliér. K pochodu
i cyklovýletu se bude možné registrovat od 9.00 do
9.30 v infocentru na Žižkově náměstí.

1. Singltrekové stezky jsou určené…
a) pro horská kola
b) pro jízdu na koni
c) pro pěší turisty
2. Jan Vítězslav Dušek byl…
a) malíř
b) sochař
c) herec
3. V Galerii 140 si můžete v létě
prohlédnout výstavu…
a) obrazů
b) fotografií
c) pokojíčků pro panenky

?

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

Singltrekové stezky
V lesoparku Pintovka právě vznikají dva přírodě blízké cyklistické okruhy určené pro horská kola,
ten kratší bude mít délku 195 m, bude více rovinatý
a určený především pro děti, druhý „hobby“ okruh
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Proč přijet do Spáleného Poříčí? A proč ne! Profíci
Návštěva Spáleného Poříčí je jedinečnou příležitostí vidět dokončenou
z Konstantinových
obnovu historického středu malého městečka. Nově upravené náměstí
je ukázkou toho, že krásné historické centrum nemusí být jen ve velkých
Lázní nejen
známých městech, ale i na venkově.
pro hobíky
Zklamaní nebudou ani příznivci turistiky pěší
či cyklo – celé okolí města je protkáno sítí upravených cest, lákajících k pohodovým procházkám
a vyjížďkám, nabízíme k nim velké množství kvalitně zpracovaných informačních materiálů.
Kostel sv. Mikuláše

Nejen výkonnostní sport, ale i ten hobby
potřebuje profesionální odpočinek
a rehabilitaci. A proto pro vás Léčebné
lázně Konstantinovy Lázně, a. s.,
připravily balíček profesionální péče pro
kondici a zdraví hobby sportovců.

foto © Infocentrum Spálené poříčí; Mgr. Ivana Paseková

Lidový roubený dům – dnes infocentrum

Nabízíme návštěvníkům netradiční infocentrum v domku lidové architektury, malou muzejní
expozici na zámku, prohlídku židovského hřbitova
nebo návštěvu galerie Špejchar se stálou expozicí
o přírodě Brd a jejích obyvatelích a unikátní expozicí humoru Jiřího Wintera-Neprakty. Na své návštěvníky také čeká rozhledna Šťastná věž.
Myslíme i na naše dětské návštěvníky – kromě
soutěžní procházky městem jsou skvěle připravené i tři pohádkové naučné stezky s milými průvodci – postavičkami pana Neprakty. Po projití každé
z tras obdrží děti odměnu.

A připočte-li se k tomu nedotčená příroda
v blízkých lesnatých Brdech, které se pomalu otevírají návštěvníkům, je důvodů pro návštěvu Spálenopoříčska více než dost.

Lázeňský hotel Prusík v Konstantinových Lázních

www.spaleneporici.cz

Skromný, málem neznámý (185 let)
Po studiích byl od roku 1859
vychovatelem u hraběcí rodiny
Latourů na zámku Hroby. Jako
učitel krátce působil na gymnáziu
v Hradci Králové (1861) a v Praze, než se natrvalo přestěhoval
s manželkou Štěpánkou, rozenou
Polcovou, do Tábora. Byl jedním
z prvních profesorů tamního reálného gymnázia, kde také mj. založil sbírku starožitností, a také prvním ředitelem Městského muzea
(1884). Od roku 1868 až do své
smrti byl městským archivářem.
Profesor Kolář před rokem 1898
Českomoravská heraldika, 1902
Zabýval se heraldikou, genealogií,
sfragistikou, kodikologií, kulturní historií, dějinami
a majitelé jejich na náměstí v Táboře. Spolupracoval
města, v Táboře i okolí získával artefakty i písems redakcí Ottova slovníku naučného a roku 1893 mu
nosti, publikoval v regionálním tisku, organizoval
byl udělen rakouský Zlatý záslužný kříž s korunou.
kulturně-společenský život. Jeho návrh z 12. 2. 1878,
Do dějin vstoupil až poté, co August Sedláček vydal
aby Klub přátel věd a umění organizoval turistické
z jeho pozůstalosti roku 1902 dvousvazkovou Českovýlety do okolí, lze považovat za datum vzniku orgamoravskou heraldiku. Martin Kolář zemřel 15. 5. 1898
nizované turistiky v Táboře. Kolář byl autorem knih
v Táboře – na tuberkulózu plic. Poslední rozloučení
Nejstarší pečetě šlechty české a moravské do roku
měl v kostele sv. Jakuba a pohřben byl v Táboře.
1300 (1883); Husitské paměti města Tábora; Domy
Alois Rula

Kulatý pitný pavilon v Konstantinových Lázních

Balíček „Profíci pro hobíky“ obsahuje speciálně
sestavenou sportovní dietu a pitný režim. V průběhu
sedmi dnů absolvujete sedm procedur. Konzultace s lékařem vám nastaví nejvhodnější doporučení
a jejich přesnou skladbu. Určitě se nevyhnete léčebnému tělocviku v bazénu, klasické masáži nebo uhličité koupeli. Unavenému tělu pomůžou doporučené
kloubní a výživové preparáty nejvyšší kvality.
Kromě výše uvedeného máte v rámci programu
„Profíci pro hobíky“ možnost třikrát navštívit Wellness centrum nebo Fitness centrum Basic+ s krytým
bazénem s výhledem do lázeňského parku, dvěma
vířivkami, Kneippovým chodníkem, finskou saunou,
biosaunou nebo parní lázní. Pokud budete chtít, určitě oceníte dva volné vstupy do solné jeskyně nebo
můžete svoje tělo čtyřikrát protáhnout v tělocvičně.
Neváhejte a navštivte Konstantinovy Lázně
ukryté uprostřed lesů západních Čech severozápadně od Plzně v jedné z ekologicky nejčistších
oblastí České republiky. V nadmořské výšce 520 m
naleznete neporušenou přírodu a klid menšího lázeňského místa. Vaše tělo vám poděkuje…

Více na
www.konstantinovylazne.cz

foto © Konstantinovy Lázně

foto © Alex Seik Tábor; Wikimedia Commons

Martin Kolář se narodil ve Švihově 18. června 1836. Díky svému zápalu pro historii
mohl být již za života uznávanou osobností. On ale raději zachraňoval po starých
půdách historické artefakty.
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Kam v Českém lese?
Za bobrem a rašeliníkem
Zveme vás na třináctikilometrový okružní výlet, který vás zavede do severní části
chráněné krajinné oblasti Český les. Uvidíte rašeliniště, blatkové bory, podmáčené
smrčiny a při troše štěstí i největšího evropského hlodavce – bobra.
Bobře, stavíš to dobře

Na rašeliništích neroste jen rašeliník

Váš bezpečný výletní cíl!
www.historicky-park.cz
Foto: Oberpfälzer Wald – Thomas Kujat

Další zastávku si udělejte u naučné stezky Podkovák. Z dřevěného chodníčku uvidíte vrchovištní
rašeliniště s blatkovým borem, který zdobí typické
rostliny, jako jsou suchopýry nebo klikva bahenní.
Můžete spatřit i masožravou rosnatku okrouhlolistou. Tato drobná rostlinka si v půdě chudé na
živiny přilepšuje do listů lapenými živočichy.

Cestu si můžete zpestřit bobřím questem.
Questing je taková hledací hra s otázkami. Přirovnat ji můžeme třeba k naší šipkované. Na konci
hry čeká každého návštěvníka odměna v podobě
pokladu.
Tento i další tipy na výlet najdete na www.
snamidoprirody.cz.
www.nature.cz

foto © Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, autor Jana Juráková

Bobří hrad

Z bobří pozorovatelny na břehu jednoho
z rybníků můžete průhledem přímo pozorovat
bobří hrad. I když se samotných bobrů třeba nedočkáte, nezoufejte. Jejich činnost je tu patrná na
každém kroku. Bobři se živí pouze rostlinami,
v zimě především dřevinami, v létě pak i bylinami. Od pradávných dob přitahovali lidskou pozornost – buď jako zdroj potravy, pro své husté
kožešiny nebo právě jako obdivuhodní stavitelé
hrází a svých sídel. Byli vyhubeni nadměrným lovem a více než dvě stovky let u nás nežili. Teď se
postupně vracejí.

Mariánky jsou super pro celou rodinu

KAM po Česku 63 x 125,5 mm 2021.indd 1

11/05/2021 21:57

Hledáte inspiraci, kam na rodinnou dovolenou? Výborný a osvědčený tip, kde strávit
příjemné chvíle s celou rodinou, jsou Mariánské Lázně. „Město uprostřed zeleně“
zaujme množstvím parků, lesů, stezek a hřišť, kam pohodlně dojede i kočárek.

Zpívající fontána

Široká nabídka kulturních akcí je doplněna
o komentované prohlídky, které vybízí k putování
po známých, ale i skrytých místech ve městě a okolí.
Vydejte se s průvodcem po stopách nejslavnějších
hostů města nebo se nechte uchvátit místní přírodou při objevování pramenů ve zdejších lesích.
V informačním centru se můžete zastavit nejen
pro oblíbené turistické známky, ale i dobrý tip pro
váš výlet s rodinou. Co takhle vyrazit do parku miniatur „Boheminium“, kde máte na dlani celé Česko
v podobě modelů českých památek?
Za miniaturparkem je obora s daňky, odkud
lesem dojdete na Prelát – přírodní dětský park
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Lanové překážky pro nejmenší

s opičí dráhou, prolézačkami a dalšími atrakcemi.
Děti potěší lázeňské veverky Rudolf a Karolína, které si pro vás připravily trasu, která pobaví i poučí. Starší děti zaměstná Stezka spisovatelů
s výzvou v podobě literárního kvízu. Po správném
zodpovězení otázek čeká v infocentru vaše ratolesti drobná odměna.
Pokud neradi lenošíte, naplánujte si cyklistické
výlety nebo procházky v upravených parcích a přírodě, navštivte okolí Mariánských Lázní a získejte
nezapomenutelné pohledy na přírodu a lázeňské
město. Je tu pro vás připraveno mnoho kilometrů cyklistických tras, které můžete absolvovat

Turistické informační
centrum Mariánské Lázně
mobil: +420 777 338 865
e-mail: info@marianskelazne.cz
www.marianskelazne.cz

text a foto © KIS Mariánské Lázně, s. r. o.

Park v lázních

i pěšky. Nemáte kolo nebo jste ho nevzali s sebou?
Využijte možnosti půjčoven kol, které kromě klasických kol nabízejí i elektrokola.
Chcete vyzkoušet něco nového? Golfové hřiště v Mariánských Lázních patří k nejproslulejším
v České republice, a dokonce nabízí možnost hry
pro úplné začátečníky.

KAM na výlet

Zažijte letní dny v Lounech a okolí

Čeká vás zde množství památek v historickém
centru, hrady, zámky a tvrze v blízkém okolí, rozhled vám poskytne výhled z věže kostela, kde se
jednotlivé výlety plánují nejlépe. Můžete se vydat
na několik kopců, které město obklopují, projet se
loděmi na řece Ohři či jen prožít horký den v přívětivém prostředí místního koupaliště. Můžete také
okouknout funkcionalistický
Pavilon A či navštívit městskou plaveckou halu dokončenou v loňském roce.
Milovníkům
současného
umění město nabízí několik
exteriérových uměleckých
instalací či chladivou náruč
hned dvou galerií. Všem
ostatním pak příjemná místa
k podvečernímu posezení na
předzahrádkách místních restaurací. V předsálí dobového interiéru kina zavzpomínáte na filmové hvězdy zlaté éry, projdete se kolem
řeky do usedlosti Lužerady, a máte-li rádi magická

V Božím Daru se 5. června 1876
do rodiny mistra výšivkových vzorů
Johana Günthera narodil syn Anton.
Od dětství ho to táhlo k přírodě
Krušnohoří, ke které si budoval
celoživotní vztah. Druhou láskou
mu byla hudba.

Louny a řeka Ohře

místa a prostředí, určitě podniknete
pouť za místními menhiry či nedostavěným chrámem v Panenském
Týnci. Užijte kus léta ve starobylých
Lounech.
Žatecká brána

FB a instagram: Infocentrum Louny
www.louny.eu

A. Günther, kolem roku 1921

Často doprovázel svého otce při jeho muzicírování v okolí Božího Daru a blízkém Oberwiesenthalu. Rodina si tak přilepšovala ke skromnému
výdělku.

Kuličková dráha – novinka v Chebu
Atraktivní a originální volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi v Chebu. Mnoho
zábavy za málo peněz – jedinou výbavou hráče je pytlík s kuličkami, které si
můžete zakoupit v turistickém infocentru na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

Zápis písně A. Günthera na pohlednici

Kuličková dráha v Chebu je v závěrečné etapě výstavby

Nepotřebujete žádné další sportovní pomůcky
ani speciální oblečení. Neplatíte žádné vstupné.
Provoz za každého počasí celoročně. To je naše
nová „Kuličková dráha“, vyrobená z bezpečného
gumového materiálu, který se běžně používá pro
dětská hřiště a odpovídá současným bezpečnostním požadavkům.

Turistické infocentrum Cheb
e-mail: infocentrum@cheb.cz
www.tic.cheb.cz

Po ukončení měšťanské školy v Jáchymově se
začal v Buchholzi učit litografem. Výuční list získal v tiskárně A. Haaseho v Praze. Zde také spojil
svou hudbu a texty s ryteckou prací do známých
pohlednic. Po zranění na italské frontě se vrátil na
Boží Dar, kde již setrval a živil se jako chalupník
a dál se věnoval své tvorbě. Ta je ceněna i dnes, pro
zachycení původního německého krušnohorského nářečí. Krom povídek a básní zahrnuje životní
dílo Antona Günthera přibližně 140 písní, kdy 86
z nich tvoří soubor textu a notového i grafického
záznamu autora. Za života byl A. Güntherovi v roce
1936 k jeho 60. narozeninám vztyčen před božídarskou radnicí pomník, jako dík za jeho umělecký
přínos, ale i podporu sociálně slabých. A. Günther
spáchal 29. 4. 1937 sebevraždu a je pohřben na
Božím Daru.
M. Foltýn

foto © Wikimedia Commons

text a foto © MIC Louny; autor snímku Vladimír Mládek

Malebné Louny, jižní brána Českého středohoří, jsou dosud málo objeveným
koutem naší země, ve kterém lze strávit příjemný čas prázdninových dní.
Ať už pro svou pozici pouhých 56 km od kraje Prahy, či pro malebné kopce
Českého středohoří tyčící se na samém prahu města.

Básník a pěvec
Krušnohoří (145 let)

www.kampocesku.cz | 19

KAM na výlet

Nouzovna na Milešovce

Veberova nouzovna

Návštěvníci Milešovky získali od poloviny prosince 2020 novou možnost
přenocování na královně Českého středohoří. Byla zde otevřena Veberova
nouzovna, která turistům slouží k přespání na vrcholu.
Kapacita zařízení je deset lůžek na dvou dřevěných masivních pryčnách a nabízí dobití drobných digitálních spotřebičů ze solárních panelů.
Přenocování je zdarma či za dobrovolný příspěvek. Občerstvení je možné v přilehlé chatě Milešovka. Ta je otevřena o víkendech a v pátek večer,
v letních měsících od úterý do neděle. Projekt
nouzovny realizovala Destinační agentura České
středohoří, která zde provozuje i chatu Milešovka. Svůj název nouzovna získala podle Antonína Vebera, který byl v první polovině 19. století
hostinským v Milešově i ve Velemíně a jako první
zajistil návštěvníkům základní podmínky k delší-

Královské Litoměřice –
město kostelů, vína i piva
Královské město, které před dvěma lety oslavilo 800 let svého založení, nabízí především
tzv. Okruh církevní památky, který je v létě přístupný od prvního července do poslední neděle
v srpnu (úterý až neděle). Otevřen pak zůstane
ještě první tři zářijové víkendy. Dostanete se na
věž katedrály sv. Štěpána a současně si můžete
katedrálu prohlédnout i uvnitř. Turistům je otevřen
kostel Všech svatých na Mírovém náměstí, kostel
sv. Jakuba i „červený kostel“ Zvěstování Panny
Marie. Za každé tři vstupy budete odměněni ká-

mu pobytu na vrcholu. Výstavba nouzovny
byla zčásti financována z příjmů horské
chaty a zčásti z programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje. Více informací získáte na
www.horamilesovka.cz.

Pohled z Milešovky

Zámek Ploskovice

Malebná Roudnice nad Labem
Začněte v Informačním a dopravním
centru Podřipska, které je skvěle vybaveno. Užít si můžete nový okruh po historickém centru, nazvaný Roudnice nad Labem
v proměnách staletí. Doporučujeme také
expozici na věži Hláska, pojmenovanou
Hláska ve staletích. K dalším atraktivitám metropole Podřipska patří roudnický lobkowiczký zámek, kde objevíte novou výstavu
Hudba na zámku. Můžete také ochutnat produkci Lobkowiczkého zámeckého vinařství, navštívit Vinný pavilon nebo vinici na Sovici. Spousta
akcí i nové výstavy jsou připraveny také v Podřipském muzeu či v Galerii moderního umění
a otevřen pro veřejnost bude i klášter augustiniánů kanovníků s kostelem Narození Panny
Marie.
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vou ve fairtradové kavárně Fér Kafe nebo pivem
v Biskupském pivovaru u sv. Štěpána. V okolí města doporučujeme vyrazit na Mostnou horu nebo
Máchou oblíbený Radobýl, vinaři jistě ocení blízké
Velké Žernoseky, dostupné autem, pěšky či lodí.

Ploskovice, barokní perla Českého středohoří. Zde můžete absolvovat buď prohlídku
zámeckých interiérů, nebo navštívit v suterénu zámku uměle vytvořené vodní jeskyně – grotty. Za procházku stojí i samotný
zámecký park.
Na závěr putování po památkách a přírodních krásách Českého středohoří se zastavte v pevnostním městě s mohutnými
hradbami – v Terezíně. Z Litoměřic je to
necelých 5 kilometrů.
Další tipy na akce a výlety najdete na
webovém turistickém portálu Ústeckého
kraje www.branadocech.cz. Můžete tak naplánovat výlety do dalších turistických destinací
Ústeckého kraje Českého Švýcarska, Krušných hor
a Dolního Poohří.

Pevnostní město Terezín
a Letní zámek Ploskovice
Ať už se ubytujete přímo v Litoměřicích nebo
kdekoli jinde, za prohlídku stojí i nedaleký zámek

www.branadocech.cz

text a foto © KÚ Ústeckého kraje; DA České středohoří

Lobkowiczký zámek s románským hradem v Roudnici nad Labem

Zima v Mariánských Lázních

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…

TRIPPER.cz – zábavné stopovací hry
pro malé i velké dobrodruhy

text a foto © Mgr. Oldřich Bubeníček

Prožijte se svou rodinou a přáteli dobrodružné odpoledne. Více než 160 tras
po celé ČR. Pěšky, autem, na kole. Nezávisle na otevírací době památek si každou
stopovačku projdete, kdy budete chtít. Zábava pro celou rodinu, na čerstvém
vzduchu a hlavně BEZ MOBILU!

Základní hra je určena všem hráčům, kteří se již
naučili nebo ještě nezapomněli číst. Hledáte místo
pokladu, pátráte po záhadném fantomovi, luštíte
tajemnou šifru nebo se snažíte určit vítěze. Řídíte se
nápovědou v tištěné knížce, kterou získáte v místním IC nebo na e-shopu w
 ww.trippershop.cz.
Ale nezapomínáme i na naše nejmenší fanoušky
a od roku 2020 již standardně do každého scénáře
přidáváme úkoly TRIPPER Junior. Na výpravu za
dobrodružstvím tak můžete s sebou vzít i předškoláčky, kteří cestou hledají předměty nebo barvy,
nenudí se, zažijí svůj vlastní pocit úspěchu a ještě
mohou vyhrát tričko a našeho ručně pleteného
maskota Froggiho.
Kromě Česka se s námi můžete podívat i do
historických měst na Slovensku, v Polsku nebo
v Německu. U každého výletu naleznete informaci
o délce trasy, počtu úkolů i to, jestli je trať vhodná

1. V kolika zemích můžete hrát
stopovací hru TRIPPER?
a) 2
b) 3
c) 4
2. V jakém městě se nachází trasa
jubilejního 100. TRIPPERu?
a) v Praze
b) v Brně
c) v Liberci
3. J ak se jmenuje hra určená pro děti předškolního věku, kterou od roku 2020 naleznete ve všech stopovacích hrách TRIPPER?
a) TRIPPER KIDS
b) mini TRIPPER
c) TRIPPER Junior

?

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

Ačkoliv to byl původní záměr, nebylo zatím v našich silách zajistit v každém městě místo
pro opravdový poklad. Někdy nám lidé volají, že
nemohou v cíli poklad objevit. Ale kdo ví, třeba
nalezneme způsob, jak zajistit doplňování nalezených pokladů, a u posledního úkolu takového výletu na vás bude čekat krumpáč s lopatou. Do té
doby je pro vás, kromě zážitku samotného, připravena jako odměna za dopadení fantoma, nalezení
pokladu nebo rozluštění šifry neprodejná sběratelská turistická vizitka a v zaheslované tajné sekci
na webu další překvapení.
pro kočárky a vozíčkáře. K plnění pak potřebujete
pouze propisku a odhodlání vytrvat až do konce.
Trasu procházíte vlastním tempem, a nic vám tak
nebrání si uprostřed hry udělat přestávku na zmrzku
nebo na dobrou kávu. Užijete si tak společně s rodinou a kamarády parádní aktivní odpoledne.

www.tripper.cz
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Pohled na město z Rašovických skal

Zima v Mariánských Lázních

Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří leží na rozhraní Doupovských a Krušných hor. Městem protéká
řeka Ohře a historické jádro města je městskou památkovou zónou. Unikátní je
naše náměstí, které je jako jedno z mála v České republice postavené z kopce.
Dovětek „město porcelánu“ se v logu města nenachází jen tak. V Klášterci byla
v roce 1794 postavena druhá nejstarší porcelánka v Českých zemích a provoz této
porcelánky funguje v nových budovách dodnes pod názvem Thun 1794, a. s.

Novorenesanční radnice na náměstí

v blízkosti města. Užijete si neprobádanou divočinu, hradní zříceniny, údolí pěti potoků, naleziště
polodrahokamů i nezapomenutelné přírodní
vyhlídky. Navštivte Špičák nad Perštejnem, kde
jsou nejhezčí západy slunce, Rašovické skály, jednu
z nejhezčích vyhlídek v katastru města, sáňkařskou
dráhu na Jezerní hoře, ciboušovské naleziště polodrahokamů, odkud byly polodrahokamy použity
i při stavbě kaple sv. Kříže na Karlštejně, nebo naučnou stezku Cesta z města.

Zámek Klášterec nad Ohří

V prostorách klášterecké porcelánky se natáčel
český film Holky z porcelánu a byla zde otevřena
stejnojmenná expozice. Prohlédnout si můžete
také samotný závod a jeho provoz a s dětmi nezapomeňte navštívit Porcelánovou školičku, kde si
můžete odekorovat vlastní hrneček.
Dominantou města je neogotický zámek, který nabízí tři prohlídkové okruhy, okruh atraktivity,
porcelánový a pohádkový. Pohádkový okruh reprezentuje pohádková země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého, součástí
tohoto okruhu je i výstup na zámeckou věž. Okruh
atraktivity představuje návštěvu stálé expozice drahých kamenů, těžby a zpracování železných rud
v Krušných horách, zámeckou knihovnu a výstup
na zámeckou vyhlídkovou věž a součástí okruhu je
i návštěva Thunské hrobky. Porcelánový okruh pak
zahrnuje prohlídku sbírek porcelánu Uměleckoprůmyslového musea v Praze a expozice na téma Příběhy majetku obětí holocaustu. Klášterecký
zámek je obklopen krásným anglickým parkem,

22 | www.kampocesku.cz

Hrad Egerberg

Sáňkařská dráha

na který plynule navazuje lázeňský areál Lázní
Evženie. Dějiny lázeňství se v Klášterci začínají psát
v roce 1883, kdy byl objeven pramen Evženie, první
ze tří místních pramenů. Ochutnat u nás ale můžete
také Městský a Klášterecký pramen. Lázně jsou také
vyhledávané pro wellness pobyty. V okolí Klášterce
si můžete udělat výlet na některý z blízkých hradů –
Šumburk či Egerberg, ze kterých je nádherný výhled
po okolí, případně navštivte i další přírodní památky

1. V klášterecké porcelánce myslí i na
dětské návštěvníky. Kde si děti mohou
odekorovat svůj vlastní hrneček?
a) Porcelánová školička
b) Kouzelná školka
c) Dětská porcelánka
2. Polodrahokamy těžící se v blízkosti
Klášterce byly použity při stavbě jedné
významné památky. Je to:
a) katedrála sv. Víta
b) katedrála sv. Barbory v Kutné Hoře
c) kaple sv. Kříže na Karlštejně
3. V čem je unikátní naše náměstí?
a) má půdorys čtverce
b) je z kopce
c) Klášterec náměstí vůbec nemá

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Pro deset
autorů správných odpovědí má TIC Klášterec nad
Ohří připravené věcné ceny.

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz

text © TIC Klášterec nad Ohří, autor Mgr. Lenka Fricová; foto © Město Klášterec nad Ohří, autor: @dominiky.svet,@76kuca,@marvyism,@little_fool

Když malí nevědí, velcí poradí…

KAM na výlet

Thunovský zámek v Klášterci nad Ohří

Zámek Klášterec nad Ohří
zve do temného středověku

Pohádkový okruh – strašidýlka a skřítkové

Již v loňské sezoně byla na kláštereckém zámku otevřena nová prohlídková
expozice ve sklepních prostorách jižního křídla. V okruhu s názvem Atraktivity
se návštěvníci stanou součástí hradního lidu a s hravostí mohou objevovat
středověký život.
Okruh Atraktivity – útrpné právo

text a foto © Zámek Klášterec nad Ohří, p. o.

Japonský a čínský porcelán v expozici muzea

Nová expozice představuje život v klášteře, ve
městě, na vsi i na hradě. V doprovodu našeho průvodce se mohou návštěvníci všech věkových kategorií společně vrátit do dávných časů.
V klášteře si lze vyzkoušet, jak se psalo brky
a inkoustem, selské stavení ukazuje život na vsi. Expozice nabízí vyprávění o legendami opředených
hradech i seznámení se s dobovými řemesly, díky
čemuž se můžete stát například pekařem.
Vžijte se do jakékoli role, jen pozor na roli zloděje či kohokoli stojícího na okraji společnosti.
V takovém případě vás čeká zámecké vězení a hladomorna. Tyto prostory odhalují historii soudnictví
a hrdelního práva městečka Klášterce nad Ohří.
Zajímá vás, jaký trest čekal klepny, bezbožníky,
poběhlice, zloděje nebo vrahy? Kde stála v Klášterci šibenice a jak vypadala? Co znamená slovo stínadla? Kdo byl v Klášterci popraven jako poslední
a jakým způsobem proběhl jeho výslech?

Okruh Atraktivity – řemesla

Navštivte náš interaktivní okruh Atraktivity
plný zábavy a poučení. Okruh lze navštívit v rámci
běžných prohlídek, přičemž doba prohlídky je přibližně 50 minut. Tento okruh ocení zejména rodiny
a školní skupiny. Expozice je vhodná pro návštěvníky všech věkových kategorií, kteří rádi objevují
středověk se všemi jeho podobami. Vydejte se na
cestu zpět do středověku!
Zámek samozřejmě i nadále nabízí okruh porcelánový, který vás během necelé hodiny seznámí
s vývojem výroby porcelánu od počátků do současnosti. Hlavní částí expozice je vývoj porcelánu
v českých zemích, nechybí ovšem porcelán čínský
nebo japonský.
Okruh pohádkový vás vtáhne do světa skřítků
a strašidýlek paní Vítězslavy Klimtové ve sklepení
zámku, ve kterém se nově nachází také expozice
loutek slavné rodiny Kopeckých. Procházka krušnohorskými legendami doplněná postavičkami

Okruh Atraktivity – kat

Věry Štefánkové je připravena pro návštěvníky
v zámecké věži. Na konci tohoto pohádkového
výstupu čeká na návštěvníky nádherný výhled na
Doupovské a Krušné hory.
Zámek Klášterec nad Ohří můžete navštívit kaž
dý den od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Poslední prohlídka jakéhokoli okruhu začíná v 16 hodin. Přijďte kdykoli, otevřeno máme celoročně. Jen
od října do března jsou návštěvní dny omezeny na
středy až neděle od 9 do 15 hodin s poslední prohlídkou ve 14 hodin.
Zámek Klášterec nad Ohří
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří
mobil: +420 720 732 404
e-mail: info@zamek-klasterec.cz
zamek.klasterec.cz
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Zima vpřed
Mariánských
Zvonička
zámkem vLázních
Peruci

Perucký zámek

Oldřichův dub v Peruci

Po stopách dávných
pověstí v Poohří
„Jednoho dne totiž, vraceje se skrze selskou ves z lovu, uviděl řečenou ženu,
jak pere roucha u studánky, a prohlédnuv si ji od hlavy až k patě, vpil do hrudi
nesmírný žár lásky.“ Tak podle českého kronikáře Kosmase začíná vztah, díky
němuž se rod Přemyslovců udržel na českém trůně další tři staletí. Už víte,
kdo byla ona pradlena? Kdo se vracel z lovu? A kde se setkali?
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Když malí nevědí, velcí poradí…

Zámek v Peruci

Muzeum české vesnice v Peruci

sýpku s Muzeem české vesnice. Nejmladší muzeum na Lounsku bylo vybudováno metodou „národ
sobě“ – tedy kdo co našel na půdě nebo ve stodole. Podařilo se tu shromáždit neuvěřitelné množství
strojů, nástrojů, nářadí i běžného vybavení venkovských domácností, které zabírá celá tři patra. V přízemí stojí velké zemědělské stroje, vozy i hasičská
technika, v prostředním patře najdete nejrůznější

1. Kdo se podle pověsti v Peruci setkal?
a) Oldřich a Božena
b) Břetislav a Božena
c) Achilles a Božena
2. Jaké muzeum v Peruci nalezneme?
a) Muzeum města
b) Muzeum české vesnice
c) Muzeum českých regionů
3. Kdo se podílel na rekonstrukcích peruckého zámku?
a) Benedikt Rejt
b) Antonio Porta
c) Petr Parléř

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Pro deset autorů
správných odpovědí má Destinační agentura Dolní
Poohří, o. p. s., připravené věcné ceny.

facebook.com/DolniPoohri
www.dolnipoohri.cz

text a foto © DA Dolní Poohří, o. p. s.

Události, které v Kronice české popisuje Kosmas, se odehrály před více než tisícem let, a tak
není jisté, jak to vlastně doopravdy bylo. Každopádně se Božena stala druhou ženou knížete Oldřicha a dala mu syna, knížete Břetislava I., kterému
se pro statečnost přezdívalo český Achilles. Podle
pověstí dalo ono setkání jméno osadě, neboť Přemysl svou vyvolenou spatřil „perúc prádlo“. Otázky
jsou zodpovězeny. Pojďme tedy pátrat po nejstarší
české historii do Peruce na Lounsku!
Nejznámější upomínkou jejich setkání je Oldřichův dub u potoka pod zámkem. Památný třicetimetrový strom už pomalu dožívá, pohromadě
ho drží obruče a lana, ale jeho sláva zatím nepohasíná. Pokud se ti dva skutečně v Peruci setkali,
bylo to někdy kolem roku 1001, a mohutný dub byl
tudíž jen malým výhonkem.
Pokud vystoupáte nahoru do městyse (jak jinak než ulicí Oldřichovou), narazíte na další možné místo jejich setkání – Boženinu studánku, dnes
opatřenou malebným altánem.
Na ni už navazuje další perucká historická
památka – rokokový zámek s parkem, na jehož
přestavbách se mimo jiných podílel slavný italský
architekt Antonio Porta. Býval centrem kultury a inspiroval řadu významných umělců, jak se můžete
dozvědět na informačních tabulích. Zámek prošel
rozsáhlou rekonstrukcí a v jeho vstupní bráně, expozici či zahradě budete mile přivítáni.
V Peruci se vyplatí zůstat i dále. Když projdete zámeckým parkem, narazíte na bývalou

pracovní i domácí nástroje a děti mohou usednout
do starých školních škamen. Horní patro zaručeně
nadchne malé slečny, protože takovou sbírku kočárků jen tak neuvidí.
Pokud ještě nejste správně uspokojeni turistikou, můžete pokračovat. Z centra Peruce vychází asi
dvanáctikilometrová naučná stezka Perucko. Značená cesta vás provede všemi historickými zajímavostmi obce a potom dál lesy na krásnou vyhlídku
s odpočinkovým altánem a rozhledem po Českém
středohoří, osadu Chrastín, okolo studánky v Debeřském údolí s železitou vodou až ke kempu a hotelu
Oldřichův dub. Odtud si můžete trasu zkrátit zpět do
Peruce po silnici nebo pokračovat přes Débeř.

KAM na výlet

Březno
Obec Březno se i přes nelehké období, které sevřelo celý svět, staví
k životu s optimismem a smělými plány. Část obce, konkrétně lokalita
Zahradní, projde opravou pozemních komunikací a novou instalací
veřejného osvětlení. Součástí tohoto sídliště je nově založený park,
kam přibyly vyvýšené záhony určené pro komunitní pěstování.

soutěžní otázky, které se týkaly převážně 2. světové války. Při skoro dvouhodinovém putování navštívily děti babku kořenářku, krále Lučana nebo
starostu na radnici, vyzkoušely si práci kováře
nebo si ozdobily perníček. Na posledním stanovišti v místním kostele sv. Petra a Pavla je čekal farář,
který děti odměnil sladkým překvapením. Věříme,

Hmatový chodník

V samotném středu obce, v největším místním parku, došlo k instalaci hmatového chodníku,
který pomáhá s odstraněním stresu i proti bolesti
zad. Dalším prvkem, který zde nově vznikl, je hřiště na pétanque, což je klasická hra pocházející
z Francie. Princip hry je velmi jednoduchý, ale
dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje
pravidelný trénink.
Děti, to je budoucnost každé obce! Dobře to
vědí i v Březně, proto vedení obce vkládá nemalé
finanční prostředky do chodu školy a podporuje
i mimoškolní aktivity dětí. Pro ty nejmenší se zde

Park Pod Lesem

Ping-pong u sportovního centra

Stanoviště kováře na Březenské desítce

Březenská desítka

text a foto © Obec Březno

Atmosféra Březenské desítky v kostele

budují nová dětská hřiště. V posledních dnech
loňského roku přibylo několik herních prvků do
lokality Pod Lesem. Obec využila dotačního titulu
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a děti se mohou těšit z houpačky, prolézačky nebo z domku se
skluzavkou.
Dalším bodem zájmu je v této obci vyhledávaná celoroční Pohádková dračí cesta. Jedná se
o cca 5 km dlouhý okruh se soutěžní tematikou
z oblasti životního prostředí a těžební historie, k níž
Březno neodmyslitelně patří. Na tuto cestu volně

navazuje možnost navštívit „draka Severuse“, který má svoji pomyslnou sluj v areálu Severočeských dolů, a. s. Blíže si ho můžete prohlédnout od
května do září, kdy každou sobotu v 10.00, 13.00
a 14.00 hodin probíhají bezplatné prohlídky.
K životu obce patří také akce, jako je Březenská desítka. Jako svou první jarní akci ji pořádala obec Březno pro místní děti a jejich rodiče pod
názvem Březenská desítka neboli 10 tisíc kroků
březenskou historií. Na celkem 8 stanovištích byly
pro děti připraveny poznávací úkoly a pro dospělé

že všichni si užili nejen slunného počasí, ale odnesli si i dobrý pocit, že udělali něco pro své zdraví.
Dojde-li v nadcházející turistické sezoně k očekávanému uvolnění, rádi vás u nás přivítáme na
některé další akci.
Infocentrum
ul. Štefánikova 82, 431 45 Březno
tel.: +420 474 692 016
mobil: +420 607 028 661
e-mail: breznoinfo@seznam.cz
www.obecbrezno.cz
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Zima v Mariánských Lázních

Nudit se tu nebudete

Lázně Běloves

oáza klidu u Náchoda
V roce 2019 otevřelo město Náchod v místní části Běloves novou odpočinkovou
zónu, kterou si oblíbili jak turisté, tak i místní obyvatelé. Jedná se o areál Malých
lázní, jejichž dominantou je obnovená Vila Komenský. Návštěvníci se tu mohou
projít po kolonádě, ochutnat minerální vodu z přírodních léčivých zdrojů Jan
a Běla, posadit se a dopřát si sluneční lázeň na lehátkách nebo využít pro ochlazení
oblíbený masážní Kneippův chodník.

Dětský den

Vnitřní prostory Vily Komenský slouží jako
kulturní prostor otevřený veřejnosti. V přízemí se
nachází kavárna, v prvním patře informační centrum, jehož součástí je expozice věnovaná historii
místního lázeňství. To má v Náchodě dlouholetou
tradici, na kterou se vybudováním Malých lázní
podařilo úspěšně navázat. Můžete si prohlédnout
vrtnou hlavici, ukázky průřezu hornin či první vzorky vody odebrané ze dvou nových vrtů. Informační
tabule s fotografiemi vás seznámí s historií lázní,
novou výstavbou i současností. Na celou expozici
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Pítka s minerální vodou

her a soutěží pro děti. To vše odstartuje již v neděli
20. června 2021 Slavnostním otevřením lázeňské
sezony! Pokud patříte mezi příznivce moderních
technologií a netradičních zážitků, i vy si v Malých
lázních přijdete na své. Postačí vám chytrý telefon
se staženou mobilní aplikací Geofun, díky které si
tu můžete zahrát výletní geolokační hru s názvem
Zachraň princeznu!.

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Kdy proběhlo slavnostní otevření prameníku minerální vody v Malých lázních
Běloves?
a) 15. 12. 2018
b) 15. 1. 2020
c) 15. 12. 2019
2. Kolik lehátek se nachází v areálu
u Vily Komenský?
a) 5
b) 10
c) v areálu nejsou žádná lehátka
3. Jak se jmenují dva nové vrty, které
v Malých lázních Běloves napájejí pítka
na kolonádě přírodní minerální léčivou
vodou Běloveské bublinky?
a) Jan a Běta
b) Jan a Běla
c) Jan a Ida

?

dohlíží soška sv. Jakuba, která byla původně umístěna v běloveské kapličce, na místě, kde pramenila
známá minerální voda Ida. Hlavní sál infocentra
slouží také jako společenský prostor, ve kterém se
pořádají besedy a přednášky.

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

Po celé léto bude ve venkovních prostorách
Vily Komenský probíhat také doprovodný program
s názvem Kulturní léto v Malých lázních Běloves.
Těšit se můžete na akce pro velké i malé návštěvníky v podobě koncertů, fotografických výstav či

Městské informační centrum Malé lázně
U Starých lázní 129, 547 01 Náchod
mobil: +420 771 128 492
e-mail: infocentrum.lazne@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz

foto © archiv města Náchod, Nikol Zemanová

Malé lázně v Bělovsi

KAM na výlet

Svátova
zázitková
cesta

Rekreační areál Brand
okolo rybníku Rosnička
ve Svitavách nabízí hustou síť
cyklostezek, ﬁtness stezek,
naučných tras s herními prvky,
dětská hřiště a nově i Sváťovu
zážitkovou cestu.

Ostrava – nejvyšší radnice v ČR
a středověká tvrz
Nejen z industriálu živ je turismus v Ostravě. Přijměte pozvání na místa, která jsou
trochu stranou od hornické a hutnické minulosti moravskoslezské metropole.

Při putování se Sváťou narazíte
na 8 herních prvků.
Pro hru použijte dřevěnou kuličku.
Vyražte za dobrodružstvím.

Jedno pamatuje Ostravu středověkou, druhé
souvisí se stavebním rozvojem prvorepublikovým.
Jedno leží na slezském, druhé zase na moravském
břehu řeky Ostravice. Jsou od sebe vzdálena půl
hodinky pěšky nebo pár minut na kole. Zkrátka
ideální pro strávení pěkného odpoledne.

Na kole, pěšky, na vozíku
nebo s kočárkem.

text © Jakub Otto; foto © Adam Popelka; archiv Černá louka, s. r. o.

Nová radnice s vyhlídkovou věží
Je jedním ze symbolů ostravských panoramat.
Výhled z terasy o výšce 73 metrů nad zemí, kdy se
před návštěvníky rozprostře nejen město a okolí,
ale třeba i Beskydy s Jeseníky, je dechberoucí. Pomoci s orientací mohou zdejší průvodci, kteří zde
v rámci vstupného pravidelně podávají výklad.

Slezskoostravský hrad
Byl postaven na skalnatém ostrohu při soutoku řek Ostravice a Lučiny pravděpodobně ve
13. století. Kvůli rozsáhlé těžbě pod Slezskou Ostravou v průběhu času klesl o těžko uvěřitelných
16 metrů! Hrad se podařilo v roce 2004 rozsáhlou
rekonstrukcí alespoň částečně zachránit a zpřístupnit veřejnosti. Dnes jsou zde k vidění různé

Nová radnice s vyhlídkovou věží

expozice a probíhají zde i prohlídky. Především se
ale Slezskoostravský hrad stal místem konání desítek kulturních akcí, které se zde konají celoročně.

Jak na kuličku?

Více na
www.vyhlidkovavez.cz
www.slezskoostravskyhrad.cz
www.visitostrava.eu
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Štramberská trúba

MÁME SVĚTOVÝ KRAJ

zámek Raduň

Jezerní oblast, Anglie
Slezská harta

Azay-le-Rideau, Francie

Galatská věž, Istanbul

surová krása
severní Moravy
a Slezska

OSOBLAŽSKÁ
ÚZKOKOLEJKA

KOSÁRNA
KARLOVICE
SLEZSKÁ
HARTA
PĚCHOTNÍ
SRUB MO S-5
DOLNÍ
VÍTKOVICE

VODNÍ MLÝN
WESSELSKY

Poznejte příběhy lidí
severu Moravy a Slezska,
jejichž srdce a pracovité ruce
přetvářejí suroviny na energii
a ušlechtilou krásu.

surová krása

DŮL
MICHAL
VAGONÁŘSKÉ
MUZEUM

EXPOZICE
KLOBOUKŮ

technotrasa.cz
FB/technotrasa

OPEVNĚNÍ
ŠANCE

KAM to vidí

Oblíbené informační
centrum roku 2021

Turistické informační
centrum, první krok
na vašich cestách

Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR)
vyhlašuje anketu o nejoblíbenější turistické informační centrum letošního roku.
Anketa bude probíhat v období od 21. června do 31. srpna 2021 formou hlasování
na stránkách www.kampocesku.cz, kde ji partnersky zajišťuje Vydavatelství KAM
po Česku, s. r. o. Informace o anketě budou zveřejněny také na webu asociace
www.aticcr.cz s přímým linkem do hlasování.
Hlasování
Hlas bude možné poslat jednomu z více než
460 certifikovaných turistických informačních center (dále jen TIC), tedy takovému, které máte v oblibě, které vám pomohlo, příjemně vás překvapilo
na cestách atp.
Hlasování v anketě je možné z jedné IP adresy
pouze jedenkrát pro jedno TIC v každém z krajů
ČR. Vícečetné hlasování bude eliminováno použitím e-mailové adresy hlasujícího, který bude muset vyjádřit souhlas s všeobecnými podmínkami
ankety a vepsat náhodně generovaný kód.

společenského večera říjnového členského fóra
A.T.I.C. ČR, informačním centrům na 2. a 3. místě
v kraji bude udělen diplom.
Informační centrum v Plzni

Sháníte na svých cestách pohled? Obecně
nejširší výběr pohlednic můžete očekávat v informačních centrech. Informační centra (TIC) mají
k dispozici široký sortiment pohlednic různých vydavatelů. Výhodou TIC je, že se nacházejí v centru
města, většinou na náměstí. V informačních centrech máte na výběr také z množství suvenýrů
a upomínkových předmětů. Získáte zde mapu příslušné oblasti, zjistíte si vlakové a autobusové spojení a více než kdy jindy se vám budou hodit tipy
na výlety, které budou alternativou k vašemu plánu, jak strávit dovolenou v místě vašeho pobytu.

Společné aktivity TIC v roce 2021
1. 7.–31. 8.: Letní soutěž s ČT:Déčko, do níž bude
letos zapojeno 117 turistických informačních
center
Den TIC – Velká Bystřice

Cena pro hlasující

Cena pro vítěze ankety

AVATELST
YD

ww

w.
ka

Ocenění vítězů ankety
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VÍ
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Vítězná informační centra v každém z krajů
budou slavnostně vyhlášena a oceněna v rámci

15. 7.: Vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG na
výstavišti v Lysé nad Labem, do níž řada informačních center přihlásila své propagační materiály
21.–22. 10.: Setkání pracovníků TIC, členů A.T.I.C.
ČR na členském fóru v Trutnově
24. 10.: Oslavte s námi Den turistických informačních center
Podzim 2021: vzdělávací semináře pro pracovníky
infocenter

m p oces

k

Asociace turistických informačních center ČR
Tyršova 32, 572 01 Polička
mobil: +420 603 998 711
e-mail: office@aticcr.cz
www.aticcr.cz

text a foto © A.T.I.C. ČR

Svoji dovolenou vybírej na www.ATIS.cz.
V nabídce je více než 500 pobytových míst. Rozděleno dle zaměření: pro velké rodiny, seniory, bez
dětí, jednotlivce, s pejskem a další. Novinkou je
DOVOLENÁ S VÝHODAMI REGIONU, kdy k pobytu získáte slevovou kartu.

Vyhlašovatel ankety si vyhrazuje právo anketu kdykoli změnit, pozastavit či zrušit. Ankety se
může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem
na území České republiky starší 15 let. Z účasti
v anketě jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora
i zpracovatele a dále osoby jim blízké ve smyslu
§ 116 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku. Účastí v anketě se hlasující, tj. účastníci
ankety, zavazují dodržovat všeobecná pravidla ankety. Hlasující, který uvedl nepravdivé údaje nebo
učiní nepravdivé prohlášení ohledně podmínek
pro účast v anketě, odpovídá za veškeré škody,
které tímto jeho jednáním vzniknou, a je povinen
odškodnit a bránit organizátora před případnými
následky. Všeobecná pravidla v plném znění jsou
zveřejněna na www.kampocesku.cz

cz

Dovolená v Česko-Slovensku
Maďarsko, Polsko, Slovinsko
WELLNESS, LÁZNĚ, TERMÁLY

Všeobecná pravidla

u.

V anketě bude vylosováno 14 hlasujících, kteří
budou za svůj hlas odměněni hodnotnou cenou
od cestovní kanceláře ATIS. Nezbytnou podmínkou pro zaslání ceny je následné poskytnutí poštovní adresy výherce vyhlašovateli po oznámení
výhry hlasujícímu.

Informační centra zvou

Poděbrady

Vyšší Brod
Poděbradská samička

Vyšebrodské kulturní léto

Recepturu skvělého bylinného likéru dovezl z Bavorska do Poděbrad kníže
Filip Arnošt Hohenlohe. Weibchen – SAMIČKU si můžete koupit u nás:
0,04 – 95 Kč | 0,2 – 165 Kč | 0,5 – 295 Kč |
0,7 – 365 Kč | 1 l – 550 Kč

Vyšší Brod, nejjižnější město
České republiky a pokladnice přírodních
krás, vás vítá a zve. Sáhněte si pro zážitky na samý jih. Mňága a Žďorp – 22. 7.,
Chinaski – 23. 7. a další vychytávky zažijete
ve městě na Vltavě.

www.pruhpolabi.cz

www.ivyssibrod.cz

Spálené Poříčí

Boží Dar
Spálené Poříčí

Boží Dar

Město Spálené Poříčí vás zve ve
dnech 22.–28. 7. na zámecké letní retro kino.
Z klasických 35mm kotoučů vám promítneme filmové „pecky“, jejichž kvalitu prověřil
čas.

Městečko Boží Dar vás zve do regionu zapsaného na seznamu UNESCO. Můžete si
prohlédnout štolu Johannes, projít Ježíško
vu cestu nebo Božídarské rašeliniště. Z rozhledny na Klínovci se můžete pokochat pohledy do širokého okolí.

www.spaleneporici.cz

www.bozidar.cz

Šluknov

Ralsko
Šluknovský zámek

Ralsko

Navštivte Šluknov a nechte se
okouzlit atmosférou Šluknovského zámku,
který se po ničivém požáru a chátrání opět
zaskvěl ve své obnovené kráse. Nabízí prvorepublikový okruh, kulturní akce a mnoho
výstav pro malé i velké.

Město Ralsko, jádro oblasti zvané Cykloráj, tvořené krásnou přírodou díky
bývalému vojenskému prostoru, nabízí pěší
a cyklo turistiku, online bruslení a ráj pro
houbaře se spoustou přírodních zajímavostí, historických i technických památek.

https://zamek.mestosluknov.cz/

www.mestoralsko.cz

Ústí nad Orlicí

Hrotovice
TIC Ústí nad Orlicí

Naučná stezka K Novým
rybníkům

Pro turistické sběratele máme připravenou
novou turistickou vizitku s motivem parku
u kostela. Park vám nabízí zajímavý cíl oddechu nedaleko centra města a kromě parkové
zeleně a laviček zde najdete meditační kapli
Jana Pavla II. s moderními prvky.

Projděte se po naučné stezce, která je vhodná pro pěší, cyklisty, kočárky i vozíčkáře.
Náročnost trasy je nízká. Trasa obsahuje pět
zastavení, která jsou vybavena přístřešky s lavičkami, informačními a mapovými tabulemi.
www.muzeumhrotovice.cz

www.ustinadorlici.cz

Jevišovice

Hanušovice
Muzeum Jevišovicka

Kostel svatého Mikuláše

Expozice v Předzámčí Starého
zámku v Jevišovicích nabízí archeologické
nálezy, repliku Venuše z Hlubokých Mašůvek, husitské zbraně nebo vojenské uniformy i připomínku řemesel. Od června otevřeno út–ne: 10–12 a 13–16 hod.

Zveme vás k prohlídce barokního sakrálního areálu tvořeného kostelem
sv. Mikuláše, ohradní zdí kolem bývalého
hřbitova a venkovním schodištěm se dvěma
sochami světců.

www.jevisovice.info

www.ichanusovice.cz

Bílovec

Soláň
Rozhledna Kanihůra Bílov

IC Zvonice Soláň

Rozhlédněte se po okolí Bílovce
z rozhledny Kanihůry. Po vystoupání 137
schodů točitého schodiště se vám naskytne
kruhový a daleký výhled na Moravskoslezské Beskydy, Hostýnské a Oderské vrchy,
Ostravu a okolí.

Zveme vás na MFF Léto na
Soláni, Janáček na Soláni 14. 8. 2021 a ještě
doporučujeme 26. 6. výstavu Malířské cesty – ak. malíř Lojza Baránek, MgA. Kristýna
Fuksová a 21. 8. Valašský salón výtvarných
umělců.

www.icko.kcbilovec.cz

www.zvonice.eu
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
KAM po Česku, květen 2021

Celkem došlo 2 347 odpovědí, 2 308 z internetu a 39 dopisů,
z toho 1 319 žen a 1 028 mužů.
Pravé prázdniny na farmě v Plzeňském kraji
odpověď 1: c) z mléka
odpověď 2: b) hospodářský statek
odpověď 3: a) Český les a Šumava
soutěžilo: 471 čtenářů; 464 správně;
7 špatně
výherci: D. Varmuže, Mikulov; O. Karas,

Králův Dvůr; K. Čuhlová, Olešnice;
R. Karkošková, Kostelec nad Černými lesy;
J. Krejčí, Praha; R. Svoboda, Újezd u Brna;
J. Večerková, Slaný; H. Pecková, Vysoké
Mýto; D. Kopecký, Hlinsko v Čechách; Jiřík
a Vašík Šedivkovi, Všemyslice

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata…
odpověď 1: b) Bob a Pepina
odpověď 2: c) páté
odpověď 3: a) Vilík
odpověď 4: b) papouškům
soutěžilo: 400 čtenářů; 372 správně;
28 špatně

výherci: J. Cvetlerová, Praha 4; J. Šoch
man, Praha 9; T. Slavíková, Napajedla;
J. Hiclová, Mikulov; M. Fára, Louny;
H. Pecková, Vysoké Mýto; P. Bilík, Příbor;
K. Fialová, Karlovy Vary; N. Mádlová, Hradec Králové; M. Fikejzová, Hradec Králové

Edice ČT
otázka: Jak se říká videu, které se rychle
šíří internetem a lidé jej sami sdílejí?
odpověď: a) virál

soutěžilo: 388 čtenářů; 384 správně;
4 špatně
výherci: M. Neumannová, Praha 5; J. Tichý, Rumburk; M. Kočvárová, Boskovice

Na Východní Moravu za zážitky
odpověď 1: a) 3,5 metru
odpověď 2: c) 31,09 metru
odpověď 3: b) Arcibiskupský zámek
Kroměříž
odpověď 4: c) Muzeum Napajedla
soutěžilo: 429 čtenářů; 384 správně;
45 špatně

výherci: J. Sedlák, Rájec-Jestřebí; J. Ritter,
Praha 8; O. Tichý, Chotěboř; J. Nachlingerová, Prachatice; Y. Hamříková, Jihlava;
Z. Boušková, Praha 12; M. Bozděch, Klenčí
pod Čerchovem; M. Fialová, Karlovy Vary;
V. Šafaříková, Lánov; J. Sládková-Skružná,
Čerčany

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) hrad Pecka, rok 1820
soutěžilo: 373 čtenářů; 341 správně;
32 špatně

výherci: P. Albrecht, Jaroměř; V. Kuřimský,
Uherský Ostroh; P. Liprtová, Karlovy Vary

Křížovka
…výstava děl uměleckých kovářů,
kteří…
soutěžilo: 286 čtenářů; 282 správně;
4 špatně

výherci: I. Šebesta, Praha 6; L. Hrabalová,
Olomouc; L. Bednářová, Nová Bystřice

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Nejvíce odpovědí

Poznáte místo
na fotografii?

a) hrad Bouzov,
18. století

na soutěžní otázk
y do redakce
z okolí distribučn
zaslali čtenáři
ího místa Blans
ko. Poměr počtu
v závislosti na
obyvatel
počtu došlých
odpovědí rozho
dl,
že prestižní certifi
kát

Mazaní čtenář
uděluje redakce

i

magazínu KAM
po Česku
za vydání květe
n 2021

b) hrad Křivoklát,
rok 1835
c) h rad Sovinec,
19. století

Blanenská info
rmační
kancelář Blanka
Rožmitálova 6
678 01 Blansk
o

Luděk Sládek
šéfredaktor

Tajenku křížovky a odpověď na fotohádanku nám zašlete do 15. června z www.kampocesku.cz/
souteze nebo na adresu redakce. Dvakrát tři autoři správných odpovědí obdrží mapu věnovanou
vydavatelstvím Kartografie PRAHA.
POZOR: podmínky soutěží najdete na https://www.kampocesku.cz/vseobecne-podminky.
Nevyzvednuté nebo nepřevzaté ceny výhercem do 30 dnů od jejich zveřejnění propadají bez náhrady.
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ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE

03. 07
03.
07.. 2021
– 22.
22. 01
01.. 2022

DANCING
PENTAGON

TYPLT

Smějte se, tady je

*

Vesel ej
kopec

Skanzen v srdci přírody plnej kouzelnejch roubenejch chalup. Tuhle pohádku stojí za to zažít. A zdaleka to není jedinej
důvod, proč letos navštívit Východní Čechy.

www.vychodoceskejsvet.cz

