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Dobrou zimou
začíná dobrý rok

ZDARMA
„Je to tak: čím
horší neřád, tím
víc se má k světu.“
-Karel ČapekZahradníkův rok
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ročník X., červen 2016

po Česku

ZDARMA

-Karel IV.-
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Turistický magazín

ročník IX., duben 2015

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

po Česku

ZDARMA

Turistický magazín

Dobrého je
v řádu světa víc,
ale to zlé člověk
cítí silněji.
-Tomáš Garrigue Masaryk-

www.kampocesku.cz

www.kampocesku.cz

Ohlédnutí
za první
republikou

KAM na
rodinný
výlet?

Co třeba
na výstavu…

ročník XIV., květen 2020

po Česku

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

Výlety nekončí...

Turistický magazín

ročník XI., listopad 2017

po Česku
www.kampocesku.cz

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

Turistický magazín

ročník XIII., listopad–prosinec 2019

po Česku
www.kampocesku.cz

ZDARMA
Člověk musí jet
daleko, hrozně
daleko, aby se
dostal co nejblíž
k domovu.
-Karel Čapek-

Už zase jen
vánoční
kapři

Památky drží jak
helvétská víra

Chtíc, aby spal,
tak zpívala, synáčkovi…

Aprílové sluníčko
není ještě na tričko
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Kraj mého srdce X. ročník ankety

Hlasujte o kraj vašeho srdce výběrem z kategorií volnočasových aktivit a získejte jednu z PĚTI CEN od
všech partnerů ankety. Slavnostní vyhlášení vítězných krajů proběhne v rámci aktuálních možností pořádání
veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD v Praze v roce 2022. Seznam pěti
výherců bude zveřejněn na www.kampocesku.cz a v dubnovém vydání magazínu KAM po Česku 2022.

Hlasujte na www.kampocesku.cz/anketa
do 28. února 2022.

Milí čtenáři,
slušelo by se v prvním vydání nového
roku 2022 nějaké to ohlédnutí za rokem
minulým. Ale věřte mi to nebo ne, dobrého vidím pomálu a veselého? Viděno
turisticky chválím řadu novinek, jako cyklověž v Milovicích, rozhlednu na Větrově
nebo zelenou značku v Broumovských
stěnách. Letos se můžeme těšit také na
řadu novinek. V dubnu bude například zpřístupněn hrad Strakonice a dálkošlapy potěší projekt trasy Hřebenovka z Libereckého do
Ústeckého kraje a dále přes Krušné hory do kraje Karlovarského. Co
nás čeká, napoví také proroctví skeptického astrologa Michala Eurasiana Siskina, který tvrdí, že v roce 2022 budeme cestovat na neznámá místa česká, moravská i slezská, a mnozí s kočárkem. Jako naše
vydavatelka Lucka, která si načas odskočí do země krále Miroslava
zatančit a zazpívat s malým Adámkem.
KAM se v roce 2022 vydat, nám také napoví hejtmani a starostové, kteří v novoročním vydání již tradičně zvou vás, naše čtenáře,
právě k nim. Navzdory případným pravděpodobným omezením jsou
jejich pozvání zdravě optimistická, a tak by to mělo být. V souvislosti
s rokem naděje mě napadá antické řešení „deus ex machina“, doslovně přeloženo „bůh ze stroje“ či „bůh na kladce“. Antičtí dramatici tak
totiž řešili neřešitelné situace, ve kterých uvízl hlavní hrdina. Na jeviště na kladce spustili boha (sochu), který vše vyřešil. Ale proč chodit tak daleko, náš Cimrman to řešil zvídavým invalidou Karáskem,
což bylo totéž. Říkám si, že je načase spustit na jeviště domácí scény
v dramatu „Covid a čtyřicet loupežníků“ někoho na kladce, co zdánlivě neřešitelnou zápletku konečně vyřeší.
Letopočet plný dvojek 2022 se bude podle numerologů zpočátku jevit jako rok neřešitelných situací, drahoty a ztráty hodnot. Tedy
dokud nepochopíme a nezatoužíme po jistotách a klidu v duši. Teprve potom se karta obrátí k lepšímu. Vykročme tedy směle do roku
naděje, návratu jistot a mezilidského pochopení. Přeji všem našim
čtenářům v roce 2022, bez ohledu na pohlaví, věk, náboženské vyznání, politické smýšlení a počet dávek proti koronaviru, jen vše dobré. Ale především každému pevné zdraví, které plní i ta nejtajnější
přání.
Luděk Sládek, šéfredaktor
PRAŽSKÝ
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KAM to vidí
(730 let)

foto © Wikimedia Commons

Poslední zástupce Přemyslovců
na českém trůně. Manželka Jana
Lucemburského a matka Karla IV.
Eliška se narodila 20. ledna 1292
a vychovávána byla
v klášteře. V pěti letech přišla o matku
a neradostné dětství poznamenalo
i umírání otce na
tuberkulózu (1305)
nebo vražda bratra
Václava III. (1306).
Roku 1310 pojala
Busta Elišky Přemyslovny, triforium
za chotě o čtyři roky
svatovítské katedrály
mladšího Jana Lucemburského. Těsně před rozpadem manželství se
narodil Václav (1316), pozdější císař Karel IV. Psychicky zlomená, nemocná na sklonku 38letého
života propadla sběratelství svatých ostatků. Zemřela 28. 9. 1330 na Vyšehradě a 1. 10. byla pohřbena na Zbraslavi vedle otce Václava II. a bratra
Václava III.
-babok-

Rytíř Žižka (600 let)

foto © redakce

V kronice Adama z Veleslavína se
dočteme, že „bratr Žižka rytířem
učiněn, pasován“. Přestože se tento akt
jeví být důležitým, písemné historické
prameny mlčí.
Další zmínku o pasování
Žižky na rytíře
najdeme pouze ve Starých
letopisech českých Františka
Palackého, kde
klade pasování
Žižky do ledna 1421. Zdá se,
že Palacký tuto
událost vložil
do textu po
logické úvaze,
Jan Žižka na obraze Ant. Brunera,
Historie českého národa v obrazech
ale datum i obsah jej usvědčují z omylu. Kdo má pravdu? Byl Žižka vůbec kdy
pasován?
Alois Rula

2 | www.kampocesku.cz

KAM na výlet s MILANEM HEINEM
Herec, moderátor a divadelní principál Milan Hein se narodil
13. srpna 1946 v Hranicích. Původně chtěl vystudovat žurnalistiku na Karlově univerzitě, avšak
nakonec dal přednost divadlu
a studia nedokončil. V roce 1970
nastoupil do angažmá v Těšínském divadle, kde odehrál tři
sezony. Následně působil v Městském divadle v Mostě, Divadle
A. Dvořáka v Příbrami a také
v Divadle J. Průchy Kladno – Mladá Boleslav. Po sérii angažmá se
Herec a principál Divadla Ungelt Milan Hein
nakonec rozhodl jít na volnou
nohu, během které se svou sestrou a televizní hlasatelkou Martou Skarlandtovou tvořil autorské divadlo. V polovině 90. let nadešel čas splnit si sen,
a tak otevřel jednu z prvních soukromých divadelních scén Divadlo Ungelt, kde i dnes excelují přední
herecké osobnosti. V současné době se Milan Hein
věnuje vedle divadelní činnosti také moderování.

majitelkou zdejšího zámku byla
baronka Sidonie Nádherná. V Ungeltu jsme o ní uváděli původní
komorní muzikál mé sestry Marty
Skarlandtové a skladatele Karla
Štolby s Martou Kubišovou a Anetou Langerovou v hlavních rolích.
Zámek a jeho zahrada určitě stojí
za vidění.
Děkuji Vám za zajímavý tip
na výlet a dovolte mi, abych Vám
v novém roce popřála mnoho
úspěchů v profesním i osobním
životě.
Tereza Blažková

foto © Wikipedia Commons; Jan Malíř

Eliška Přemyslovna

Kam byste pozval naše čtenáře
na výlet po České republice?
Máme s partnerem kamenný dům ve Vrchotových Janovicích mezi Voticemi a Sedlčany, kde

Dopisy čtenářů
Děkuji Vám za krásná odpočinutí při pročítání Vašeho skvělého časopisu Kam po Česku. Přeji
pohodové adventní období i krásné vánoční svátky a těším se na novoroční číslo. Miroslav Buchar,
Nová Paka
Vážený pane Buchare, děkujeme za Vaše psaní
a jsme rádi, že náš magazín je v dnešních časech
dobrým důvodem k odpočívání. Když čtete tyto
řádky, pohodu vánoční máme za sebou a hledíme s nadějí do roku 2022. Ať je pro Vás rokem

Zámek Vrchotovy Janovice

prožitým ve zdraví, které je na výlety tím nejlepším
vybavením.
Díky za nádherný a poučný časopis! Ve zdraví
prožijte nejen vánoční svátky, ale celý příští rok,
a dál se budeme těšit na každé číslo, které vyjde.
Jana Voříšková, Zbiroh
Vážená paní Voříšková, děkujeme za uznání
i milé přání. I my se těšíme v roce 2022 na každé další
číslo, jen doufáme, že se nám společně podaří prokličkovat křivolakými uličkami všemožných omezení,
co nás nejspíš ještě čekají.
Luděk Sládek, šéfredaktor

Malované přání
od Karla Procházky, Volary

Volba Vojtěcha (1040 let)

Zikmund a husité. Nekonečný příběh střetů a zápolení. Jedno z nejdůležitějších
proběhlo po částech o Kutnou Horu. Pro katolickou církev muselo být dění
v Čechách hořkou pilulkou.

Poté co v Praze skonal 2. ledna 982
první pražský biskup Dětmar, probíhala
jednání o jeho nástupci. Není jasné,
kolik bylo kandidátů, zvolen byl jediný.

Vzdor a otevřené protesty měly srovnat křížové
výpravy. Do jejich čela se postavil Zikmund, ale nedokázal
si s husity poradit. Koncem
léta 1421 bylo vše připraveno k druhé křížové výpravě
do Čech. Vojska obou stran
se utkala těsně před Vánocemi v Kutné Hoře, resp. před
hradbami města. Situace byla
pro Žižku složitá, protože katoličtí kutnohorští měšťané
vpustili do města Kolínskou
branou oddíl křižáckého vojŽižka před Kutnou Horou, Historie českého národa v obrazech, Josef Mathauser, 1930
ska. Okamžitě došlo k masakru místního husitského obyvatelstva, a tak Žižka
rozkaz k ústupu, a prchající křižáci v noci město
zavelel k ústupu směrem ke Kolínu. Zdání vítězství
zapálili. Husité se nejdříve pustili do hašení a pak
ukolébalo křižáky a ti upustili od pronásledovásvé soupeře rychlým pochodem dostihli 8. ledna
ní. To se jim stalo osudným. Žižka přes Nový rok
u Habrů. Následovala ještě série střetů, ale událoszmobilizoval další oddíly a 6. ledna 1422 se objevil
ti z Kutné Hory a u Nebovid se staly rozhodujícím
u vesnice Nebovidy, kde bez problémů zlikvidoval
faktorem druhé křížové výpravy. Král Zikmund
předvoj Zikmundova vojska. Zikmund po poraztratil iniciativu a byl nucen vyklidit české území.
dě s válečnou radou vše vyhodnotil tak, že vydal
-babok-

Vojtěch, syn Slavníka a Střezislavy, se
narodil v Praze kolem roku 956. Kritik
pohanství, obchodu
s křesťanskými otroky, manželství kněžích a alkoholismu
byl zvolen pražským
biskupem 19. února
982 za účasti knížete Boleslava II. v LeVojtěch na Votivním obrazu
vém Hradci. Do úřaJana Očka z Vlašimi
du ho uvedl císař
Ota II. (983) ve Veroně a biskupské svěcení přijal
od metropolity Willigise. Zabit pohanskými Prusy
23. 4. 997 byl pohřben ve Hnězdně a kanonizován
v Římě (999) Silvestrem II. Vojtěch byl pro svou
smrt misionáře v Prusku při pozdější evangelizační činnosti římskokatolickou církví považován za
mučedníka.
Antonín Fridrich

Václav Lucemburský, zvaný Český (685 let)

Starší bratr (700 let)

Aby nedošlo k mýlce, nejedná se o Václava IV., pozdějšího krále českého
a římského. Jedná se o vévodu lucemburského (od 1353), brabantského
a limburského (od 1355). Tedy třetího syna Jana Lucemburského a jeho druhé ženy
Beatrix Bourbonské, která jej porodila císařským řezem, jejž přežila. A o tomto
vpravdě zázraku vypráví vlámská kronika Brabantsche Yeesten.

Jan Jindřich byl druhým synem Jana
Lucemburského a Elišky Přemyslovny.
Mladší bratr Karla IV. se narodil
12. února 1322 na královském hradě
Mělník.

Václav se narodil 25. února 1337 v Praze, patrně ne
na Hradě, ale v rezidenci ve
Štupartské ulici, kde Jan Lucemburský bydlel. Jméno
Václav, tedy jméno po zemském patronu z přemyslovské
dynastie, mohl dostat jako
Markéta Brabantská
poděkování za zázrak při porodu. Král Jan chtěl syna ožeharmonické. Václav udržoval
nit s dcerou římského císaře
dobré vztahy se starším braLudvíka IV. Bavora, ale pro
trem Karlem IV., se kterým
rozkol obou panovníků ze
pomáhali svým francouzským
sňatku sešlo. Druhé zásnuby
synovcům po bitvě u Poitiers.
teprve desetiletého Václava
Do dějin vstoupil Václav jako
sjednala ovdovělá matka Beamecenáš kronikáře a básníka
Václav Lucemburský, svatovítská katedrála
trix s brabantským vévodou
Jeana Froissarta, autora 79 básJanem III. s dědičkou Braní milostné trubadúrské poebantska a Limburska, pětadvacetiletou ovdovělou
zie. Zemřel 8. 12. 1383 v Lucemburku, snad na lepru.
Johanou Brabantskou (24. 6. 1322 – 1. 11. 1406).
Pochován byl v klášterním kostele v Orvalu (dnes
Obřad proběhl v březnu 1352. Jan měl několik leBelgie). Jeho dědicem se stal synovec Václav IV.
vobočků, ale manželství zůstalo bezdětné, přesto
Alois Rula

foto © Wikimedia Commons

Zikmund, husité a Kutná Hora (600 let)

Erb Jana Jindřicha

V pěti mu otec
Busta Jana Jindřicha,
dojednal sňatek s kokatedrála sv. Víta
rutanskou dědičkou
Markétou, zvanou Pyskatou, sňatek 16. 9. 1330. Po
smrti Jindřicha Korutanského (1335) mu nárok na
dědictví „uloupili“ Habsburkové a Markéta se s ním
dala rozvést pro impotenci. Karel udělil bratrovi
26. 12. 1349 v léno Moravské markrabství, Jan se
oženil s Markétou Opavskou a měli šest dětí. Po její
smrti se oženil ještě dvakrát. Byl oddaným diplomatem Karla IV., sídlil v Brně, které pro bratra zadlužil. Jan Jindřich zemřel 12. 11. 1375 v Brně.
Josef Grof

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

foto © redakce
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Historia magistra vitae Akce kláštery! (240 let)

9. 1. 1942 (80 let)
Dříve než byly zahájeny deportace českých Židů z Terezína do
Osvětimi, vypravovali nacisté
transporty do Pobaltí. Z ghetta odjelo prvních tisíc Židů
začátkem ledna do Rigy. Do
října 1944 bylo odtud vypraveno do ghett a vyhlazovacích
táborů v Pobaltí a východním
Polsku 86 933 Židů.
11. 1. 1952 (70 let)
Bývalá obchodní loď Michigan
vyplula poprvé pod československou vlajkou s názvem
Republika. Loď byla postavena
v roce 1920 ve Velké Británii.
V roce 1950 byla prodána
do Řecka (jako Evanthia)
a v roce 1951 ji zakoupilo
Československo. Do šrotu
v italském Terstu byla prodána
v roce 1962.
12. 1. 1962 (60 let)
Vladimír Škutina byl odsouzen
za urážku prezidenta, když prohlásil že „prezident Novotný je
vůl, gauner a vyložený despota“.
Tuto větu vyřkl v říjnu 1961
v pražské restauraci U Jelínků
jako reakci na zákaz promítání
filmu Hvězda jede na jih.
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Bylo zrušeno přes 700 klášterů, které se nezabývaly výukou,
vědeckou činností nebo se nestaraly o nemocné. Rušeny byly do října 1784 především mužské i ženské
žebravé a rozjímavé kláštery, jako
třeba kartuziáni, benediktinky, celestinky, cisterciačky, dominikánky,
františkánky, karmelitky, klarisky,
premonstráti aj. K nejznámějším
takto postiženým klášterům patřil
třeba klášter sázavský, kladrubský,
zbraslavský, plaský, zlatokorunský,
sedlecký, velehradský, starobrněnský aj. V Čechách bylo ze 154 konventů zrušeno 71, na Moravě ze
74 dokonce 41. Klášterní budovy
byly užity jako kasárna, nemocnice
nebo byly prodány do soukromých
rukou pro potřeby manufaktur

Císař Josef II.

a továren. Současně s rušením klášterů byly zavírány i některé „zbytečné“ kostely a kaple. Jen v Praze bylo
takto postiženo 37 církevních budov včetně Betlémské kaple. Rozprodaný majetek byl převeden do
tzv. Náboženské matice, jejímž prostřednictvím bylo financováno vybudování asi 1700 nových farností
v monarchii. Náboženský fond byl
zřízen v každé zemi monarchie a byl
spravován zvláštní komisí za účasti
katolické církve. V Čechách vznikl český a na Moravě a ve Slezsku
moravskoslezský náboženský fond.
Stát převzal dohled nad matičním
hospodařením a každý duchovní
byl považován za státního zaměstnance a církev za státní instituci.
-babok-

foto © Wikimedia Commons

6. 1. 1937 (85 let)
Atlet Ludvík Daněk se narodil
6. 1. 1937 v Hořicích u Blanska
(† 16. 11. 1998). Byl olympijským vítězem (1964 stříbrná,
1968 bronzová a 1972 zlatá
medaile). Byl mnohonásobným
československým reprezentantem a světovým rekordmanem
v hodu diskem (1974 – český
rekord 67,18 m).

Josef II. se nebál pustit do velkých akcí. Na podzim 1781 vydal pokyn k rušení klášterů.
Od roku 1782 se vše rozeběhlo ve velkém.

Práva pro zločince (235 let)
Postupný vývoj úcty k lidskému životu lze snad nejlépe sledovat v dějinách zločinu
a práv zločinců. Důležitým posunem v pohledu na práva zločinců byl rok 1787.
V lednu 1787 začal totiž
a naopak zavádí výčet poplatit Všeobecný zákoník
lehčujících a přitěžujících
o zločinech a trestech, který
okolností. Pouhým přestupbyl v mnohém přelomokem se stává rušení nábový. Byl součástí úsilí Marie
ženství a manželská nevěra
Terezie a jejího syna Josese mění na soukromo-žafa II. za celkovou humanizaci
lobní delikt. Celkově se jeda modernizaci říše. Zákoník
nalo o výrazný posun od
se dělil na dvě části, kde řeší
zákoníku z roku 1768, který
provinění a tresty hrdelní
uznával inkvizici a pracoval
a politické. Celkově upouští
s mučením a tresty v podood krutých feudálních trestů
bě oběšení, stětí, čtvrcení,
a zákroků na těle odsouzenéupalování a zahrabání zaNávody na tortury,
Všeobecný zákoník o zločinech
ho. Ponechává však vypaloživa. V přílohách dokonce
trestní zákoník,1768
a trestech, 1787
vání cejchů, trest bití, pranýř,
uváděl návod na torturu
zneuctění jména pachatele a výkon
pokus o ni. Zákoník zamezuje souda formuláře pro sestavení rozsudku. Jistrestu v žaláři s okovy na nohou a rucům trestat dle volné úvahy a stanotě to byl krok správným směrem. A co
kou. Byl zrušen trest smrti v řádném
vuje, že přestupek a zločin se rozlišují
dnes, nezašli jsme v právech zločinců
řízení, ale po smrti Josefa II. byl v roce
dle společenské nebezpečnosti. Nové
příliš daleko…?
1795 obnoven za velezradu nebo
nařízení již nezná delikt čarodějnictví,
-liban-

1517

(505 let)
Bohuslav Felix
Hasištejnský
z Lobkovic
* 13. 1. 1517
† 27. 8. 1583
český šlechtic,
nejvyšší zemský
komorník a sudí

1782

(240 let)
Josef Božek
* 28. 2. 1782
† 21. 10. 1835
český mechanik
a konstruktér,
známý konstrukcí
prvního parovozu
v českých zemích

1877

(145 let)
Fráňa Šrámek
* 19. 1. 1877
† 1. 7. 1952
český básník,
spisovatel
a dramatik, jehož
většina děl se
odehrává v Písku

foto © Wikimedia Commons

6. 1. 1882 (140 let)
Spisovatel, novinář a překladatel Ivan Olbracht (vlastním jménem Karel Zeman) se
narodil 6. 1. 1882 v Semilech
(† 20. 12. 1952). Jeho otcem byl
Antal Stašek (vlastním jménem
Antonín Zeman). Ve svém díle
se věnuje sociálním otázkám,
vrcholem je pak inspirace
Podkarpatskou Rusí.

foto © Wikimedia Commons
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Ač rodilý Němec, stál při Češích (215 let)

Historia magistra vitae

Spisovatel, pedagog, libretista a historik Josef Wenzig (* 18. ledna 1807) pocházel z rodiny
s důstojnickou tradicí a německou výchovou. Po dokončení pedagogických studií působil
šest let jako vychovatel v rodině hraběte Karla Chotka.

14. 1. 1347 (675 let)
„Veliké toho dne zatmění měsíce bylo. A potom roku toho, silný mor začal se ve Frankrajchu
a odtud procházel do jiných
zemí a trval po pět let, od něhožto čtvrtý díl lidí zahynul…
týž mor i do Čech se vplenil.“
(Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 47)

Stýkal se s řadou výtaké řadu divadelních her
znamných osobností českéa operních libret. Byl prvho kulturního a společenním předsedou Umělecké
ského života, od roku 1833
besedy a Matice lidu. Jeho
byl profesorem německého
literární práce vycházely
jazyka a zeměpisu na pražtaké v zahraničí, několik
ské stavovské reálce. V roce
jeho původních básní zhu1853 byl jmenován ředitedebnil skladatel J. Brahlem českých vyšších škol rems. Překládal do němčiny
álných. Zasadil se o vydáváPalackého Dějiny národa
Hrob Josefa Wenziga, Olšanské
ní pedagogického časopisu
českého a část KomenskéJosef Wenzig, kresba Jan Vilímek
hřbitovy v Praze
Škola a život, propagoval
ho Labyrintu světa. Josef
česko-německé jazykové vyrovnání,
dalších pokusech byl roku 1864 proWenzig zaujímá čestné místo v dějipsal o dějinách školství v zemích moti své vůli penzionován. Nadále však
nách české kultury svým celoživotním
narchie. Byl poslancem českého sněmu
pracoval v českém školství a angažoval
úsilím o pokrok v oblasti školství. Zea prosadil na městských školách s česse ve veřejném dění. Je autorem libret
mřel 28. 8. 1876 v Turnově a slavnostně
kou majoritou češtinu jako vyučovací
ke Smetanovým operám Dalibor a Libyl pohřben na Olšanských hřbitovech
jazyk. Již před rokem 1860 bylo jeho
buše, překládal do němčiny české náv Praze.
jazykové úsilí předmětem kritiky a po
rodní písně, pohádky a poezii. Napsal
Marie Petrušková

Český sochař evropského významu (185 let)

foto © Wikimedia Commons

Ludvík Šimek (německy Ludwig Schimeck) se narodil v Praze na Malé Straně v rodině obchodníka
Karla Viléma Schimeka 19. ledna 1837. Jako jeden z mála talentovaných českých kamenosochařů
své doby se dokázal prosadit i v zahraničí.
Vyučil se u sochaře EmaKarlova mostu na Kampě
nuela Maxe a studoval manebo sousoší svatých Cyrila
lířství na pražské akademii,
a Metoděje v Třebíči. Někokde získal velkou praktickou
lik sochařských figur vytvořil
zručnost v práci s mramopro náhrobky významných
rem a pískovcem. Patrně
osobností nebo plastiky proabsolvoval i studium sochařroků pro hlavní oltář Chrámu
ství v Mnichově. V roce 1864
sv. Víta na Pražském hradě.
získal tzv. Římskou cenu,
Spolupracoval s architekty
státní stipendium na pobyt
na rekonstrukcích Prašné
v Římě, kde strávil šest let.
brány a Rudolfina. Šimek byl
Mezi jeho přátele patřili sopovažován za nástupce VácLudvík Šimek, kreslil Jan Vilímek, 1880
Socha Bruncvíka u Karlova mostu
chař Václav Levý a architekti
lava Levého, byl oceňován
Ignác Ullmann a Antonín Barvitius, se
vojevůdců třicetileté války). Z Říma přeza všestrannost a smysl pro harmonii.
kterými často spolupracoval na svých
sídlil do Prahy, kde si v roce 1870 pronajal
Věnoval se sochařství portrétnímu, hisdílech. Proslul jako tvůrce monumentálateliér na Újezdě. Mezi jeho nejznámější
torickému i církevnímu. Zemřel ve věku
ních pomníků, což ho přivedlo k zakázce
díla patří pomník Josefa Jungmanna
49 let 25. 1. 1886 a pochován byl na Olvýzdoby dvorany vídeňského vojenskév Praze na dnešním Jungmannově nášanských hřbitovech v Praze.
ho historického muzea Arsenal (sochy
městí, socha rytíře Bruncvíka u pilíře
-alba-

1892

(130 let)
Josef Skupa
* 16. 1. 1892
† 8. 1. 1957
český
loutkoherec
a režisér,
tvůrce Spejbla
a Hurvínka

1892

(130 let)
Karel
Opočenský
* 7. 2. 1892
† 16. 11. 1975
český šachový
mezinárodní
mistr, mistr
Československa

1912

(110 let)
Jiří Trnka
* 24. 2. 1912
† 30. 12. 1969
český výtvarník,
loutkář, ilustrátor,
a režisér
animovaných
filmů

20. 1. 1092 (930 let)
Novým českým panovníkem
byl po smrti svého bratra
Vratislava II. zvolen údělný
moravský kníže Konrád I.
Brněnský. Vládl však jen necelých 8 měsíců (zemřel 6. 9. 1092).
Konrádovou smrtí se definitivně
uzavřela 37 let dlouhá éra vlády
synů Břetislava I. v Čechách.
25. 1. 1437 (585 let)
Král Zikmund udělil po předchozím smíru jihočeskému
Táboru privilegia královského
města (s právy Starého Města
pražského) vydáním listiny
pod zlatou bulou. Na znamení zvláštní přízně povolil
Táborským užívat v městském
znaku černou císařskou orlici,
která tak nahradila rudý kalich.
26. 1. 1907 (115 let)
Císař František Josef I. schválil
soubor volebních zákonů, které zaváděly všeobecné a rovné
hlasovací právo. Návrh volební
reformy schválilo nejdříve
1. 12. 1906 plénum poslanecké
sněmovny a poté i panská sněmovna (21. 12. 1906). Změny
byly obsaženy ve čtyřech
zákonech.
28. 1. 1437 (585 let)
„Císař Zigmund, přijat jsa za
krále českého, seděl osobně
v soudu zemském na hradě
pražském a tu sadil a vyhlásil
úředníky a soudce zemské,
i sám přísahu jim dával, přikazuje a napomínaje přísně, aby
jak bohatému, tak chudému
za spravedlivě činili.“ (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 88)
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Historia magistra vitae Osobitý tvůrce (150 let)

5. 2. 1422 (600 let)
Husitští politici a měšťané Prahy, konkrétně Starého
Města, zrušili radikální změny,
které tam provedl novoměstský
kněz Jan Želivský. Od poloviny
roku 1420 začal Želivský upevňovat svou moc včetně likvidace svých protivníků. Sám pak
stanul před soudem a 9. 3. 1422
byl popraven.
5. 2. 1507 (515 let)
Papež Julius II. upravil poměry eremitských poustevníků v rožmberských lesích
a potvrdil privilegia poustevny sv. Pavla. Poustevna eremitů
řádu sv. Pavla ve Výtoni byla
Rožmberky založena v roce
1384. Ve stejné době založili
i klášter klarisek v Krumlově
a augustiniánů v Třeboni.
9. 2. 1742 (280 let)
Prusko-saská armáda vedená králem Fridrichem II. začala obléhat Brno. Blokáda
města hájeného rakouským
vojskem polního maršála Jana
Kryštofa Seherr-Thosse trvala
do 7. dubna 1742. Ani jedna
ze stran nepřistoupila k vojenským akcím či dělostřeleckému
odstřelování.
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Žák architekta Otto Wagnera se po
studiích na vídeňské Akademii výtvarných umění ve Vídni usadil a otevřel
tu vlastní projekční ateliér. Předtím
ještě absolvoval dvouletý studijní pobyt v Itálii a Francii. Na raných pracích
Plečnika je zřetelný vliv vídeňské školy,
secesi však brzy opustil a začal využívat
výrazové prostředky ovlivněné antikou
a ranou italskou renesancí. Budovy
navrhoval včetně interiérů, nábytku,
designu a užitkových předmětů, dokonale ovládal techniku stavění. Měl
mimořádný smysl pro detail a užití
kvalitních materiálů. Vrcholné období
jeho tvorby je svázáno s dostavbou
a úpravami Pražského hradu. Další

Josip Plečnik, 1952

Býčí schodiště, Pražský hrad

významnou stavbou v Praze je kostel
Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí
Jiřího z Poděbrad. Plečnikovy stavby
a návrhy byly realizovány nejen v Praze,
Lánech nebo Vídni, hlavně však v rodném Slovinsku. Od roku 1910 působil
jako profesor dekorativní architektury
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

Architektem Pražského hradu byl
od roku 1920, kdy se svým žákem
O. 
Roth
mayerem pracoval na jeho
úpravách do roku 1934. Úkolem byl
Masarykův požadavek „hrad monarchistický přeměnit na hrad demokratický“.
Plečnik umírá 7. 1. 1957 v Lublani, kde
byl také pohřben. V roce 2021 byly nejvýznamnější autorovy stavby v Lublani
zapsány na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Alice Braborcová

foto © Wikimedia Commons

4. 2. 1932 (90 let)
Československá hráčka basketbalu Dagmar Hubálková
se narodila 4. 2. 1932 v Praze
(† 5. 5. 2019). Je zařazena na
čestné listině zasloužilých mistrů sportu a v roce 2005 byla
uvedena do Síně slávy České
basketbalové federace. Za reprezentaci odehrála 167 utkání.

Přestože se nejedná o architekta s českými kořeny, jeho jméno
neodmyslitelně patří do dějin naší architektury. Josip (Jože)
Plečnik byl slovinské národnosti, narodil se 23. ledna 1872
v Lublani. Znám je jako urbanista, pedagog a vynikající kreslíř,
který svými stavbami ovlivnil podobu mnoha měst a míst.

První „SKOL“ u nás (135 let)
Proboha, co to je? Jacísi podivíni s prkny na nohou sjíždějí zasněžené Václavské náměstí.
Prvně to bylo za tmy a zřejmě beze svědků.
Podivín s prkny na
botách nebyl nikdo jiný
než tehdy 17letý Josef
Rössler-Ořovský a jeho
bratr Karel. Po Novém
roce 1887 jim dorazila
záhadná prkna z Norska
a hned je pod rouškou
tmy museli 5. ledna vyzkoušet. Sjezd náměstí
se povedl a první krůček
k masovému rozšíření lyží
byl učiněn. Sportovní
nadšenec Ořovský tou
dobou už měl „na svědomí“ založení Bruslařského klubu a další sporty
postupně přibývaly. Jeho neúnavný
organizační duch takto dal v Čechách
vzniknout veslování, rychlobruslení, lednímu hokeji, tenisu, jachtingu,

1912

(110 let)
Nataša Gollová
* 27. 2. 1912
† 29. 10. 1988
česká filmová,
televizní
a divadelní
herečka

svým bratrem je, jak už
víme, také ozkoušel. Rozkvět lyžníků v Čechách
započal. Bratři postupně
učili své kamarády zvláštnímu umění, dováželi
další páry lyží i z jiných
zemí a z nadšení se vyvinul Český Ski klub Praha,
který se stal prvním lyžařským spolkem ve střední
Evropě. Spolu s Jiřím Guthem-Jarkovským přes
Josef Rössler-Ořovský (uprostřed) s bratrem Karlem (druhý zleva)
mnoho překážek založili
lehké i těžké atletice, fotbalu a kanoisČeský olympijský výbor a pod jeho
tice. A jak už to tak bývá, lyže byly pouvlajkou zajistili samostatnou českou
há náhoda. K objednaným bruslím mu
výpravu na několika olympijských
totiž obchodníci ze Skandinávie přihrách i v období před vznikem samobalili i ceník lyží. Ořovský nelenil. Jako
statného Československa.
správný nadšenec je objednal a se
-babok-

1932

(90 let)
Leoš Suchařípa
* 15. 2. 1932
† 14. 6. 2005
český herec,
dramaturg,
předkladatel
a divadelní
teoretik

1932

(90 let)
Miloš Forman
* 18. 2. 1932
† 13. 4. 2018
česko-americký
režisér, scenárista
a herec, držitel
dvou Oscarů za
nejlepší režii

foto © Wikimedia Commons

3. 2. 1622 (400 let)
„Vydal Ferdinand II. t. zv. generální pardon, jímž daroval
čest i život, všem, kteří ještě
pokutování nebyli a kteří jakkoli se provinili proti němu,
ale s podmínkou, že každý
vyzná své provinění a zároveň
vyjeví své jmění.“ (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 110)

Moderní krajinář (135 let)

Historia magistra vitae

Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě se 5. ledna 1887
narodil Oldřich Blažíček. Pocházel z velmi skromných poměrů,
přesto se dokázal prosadit jako vynikající krajinář a malíř
interiérů, zátiší a portrétů.

11. 2. 1437 (585 let)
„Barbora, císaře Zigmunda
druhá manželka, v kostele
sv. Víta na hradě pražském od
Filiberta, biskupa konstantského… korunována. Odtud jela
v koruně a ozdobě své královské do svého dvoru v Starém
Městě pražském.“ (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 130)

Nejprve se vyučil malířem pokojů
a odešel do Prahy na zkušenou. S pomocí hraběte Gudenuse se dostal na
Vysokou školu umělecko-průmyslovou
a poté i na Akademii výtvarných umění. Stal se profesorem kreslení a malby
na ČVUT, jeho pedagogická dráha se
uzavřela za druhé světové války. Mimořádná pracovitost mu vynesla úspěchy
nejen u nás, ale i v zahraničí. Cestoval
po Evropě (Itálie, Francie, Holandsko,
Belgie, Bulharsko), kde nejen tvořil, ale
i vystavoval. Nejvýznamnějších ocenění
dosáhly jeho obrazy na výstavě v Paříži
(1921) a na mezinárodních výstavách
ve Spojených státech. Blažíček byl malířem plenéru, krajiny zachycoval ve
všech ročních obdobích, dokázal také

Oldřich Blažíček
Oldřich Blažíček, Krajina s vesnicí, 1939, olej na
plátně, 100 x 123 cm

mimořádně vystihnout interiéry architektur. K jeho nejznámějším dílům patří Chrám sv. Víta v zimě (1910), Interiér
sv. Víta a Interiér kostela sv. Mikuláše na
Starém Městě (1911). Patřil ke generaci
umělců, která se uplatnila se vznikem
první republiky a byla nadšená pro ideje

nového státu. Blažíček působil jako veřejně činná osoba, věnoval se výstavní
a spolkové činnosti. Jeho obrazy jsou
zastoupeny ve význačných sbírkách
umění. Své vzpomínky sepsal v knize Mládí na Vysočině. Oldřich Blažíček
zemřel 3. 5. 1953 v Praze a pochován byl
na hřbitově Šárka v Praze-Dejvicích.
-aba-

Encyklopedie českého filmu (85 let)

foto © www.cas.sk

Český filmový archivář, historik a publicista Karel Čáslavský se narodil 28. ledna 1937 v Lipnici
nad Sázavou. Po studiích na Střední filmové škole v Čimelicích působil ve Filmovém studiu
Barrandov jako asistent produkce, později jako asistent režie (1956–1963). V roce 1963 nastoupil
do Československého filmového archivu.
Známým se stal především díky pořadům Československé, později České televize. Byl specialistou na němý
film a americkou filmovou
grotesku. Na tomto základě
připravil 228 dílů pořadu Komik a jeho svět, které uváděl
herec Milan Neděla. On sám
pak uváděl dokumentární seriál Hledání ztraceného času
(1992–2012), který měl přes
500 dílů a mapoval především období let 1918 až 1945.
Velkou popularitu si získal
i spoluuváděním oblíbeného televizního soutěžního
pořadu Videostop s Janem

1947

(75 let)
Martin
Štěpánek
* 11. 1. 1947
† 16. 9. 2010
český divadelní
a filmový herec,
režisér, novinář
a politik

Historik Karel Čáslavský

1947

(75 let)
Michal Tučný
* 11. 1. 1947
† 10. 3. 1995
český zpěvák,
jeden
z nejvýznačnějších
představitelů
české country

Rosákem, kde byl autorem
celé jedné třetiny scénářů.
Z filmové produkce je podepsán pod filmy: Kdyby tisíc
klarinetů (1964, asistent režie), Všichni moji blízcí (1999,
odborný poradce) a Obsluhoval jsem anglického krále
(2006, odborný poradce).
V roce 2009 byl v rámci ankety TýTý uveden do Dvorany
slávy. Karel Čáslavský zemřel
2. 1. 2013 v Praze.
Pavel Edvard Vančura

1947

(75 let)
Wabi Daněk
* 30. 1. 1947
† 16. 11. 2017
český folkový
písničkář
a trampský bard,
vlastním jménem
Stanislav Daněk

13. 2. 1992 (30 let)
ČVUT v Praze se připojilo
k internetu, byla předvedena funkční zahraniční linka
do Lince. Československo se
do světové počítačové sítě
připojilo 7. 1. 1991 z Ústavu
výpočetní techniky MU (do sítě
EARN). V listopadu 2008 mělo
připojení k internetu 32 %
domácností.
14. 2. 1402 (620 let)
Král Václav IV. na jednání
v Hradci Králové svěřil své
vladařské pravomoci svému
bratru Zikmundovi. Václav mu
postoupil i všechny královské hrady a královská města.
Václav IV. měl zůstat do konce
svého života zachován v hodnosti českého a římského krále.
16. 2. 1477 (545 let)
„Král Vladislav, jsa v Praze,
pozval k sobě na dvůr měšťanů
pražských i s manželkami jejich
a dcerami a kvasil s nimi vesele
v masopust, ten druhý i třetí
den v hodech, tancích a rozličných kratochvílích.“ (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 147)
16. 2. 1862 (160 let)
„Byla konána první valná
hromada Sokola v Praze.
Starostou zvolen Jindřich
Fügner, jemuž po boku stáli
Miroslav Tyrš, Emanuel Tonner,
a oba Grégrové. Cvičení zahájeno 5. března téhož roku v tělocvičně J. Malypetra.“ (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 148)

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

foto © www.artplus.cz

KAM to vidí
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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

Žižkovská raketa

Proč v roce 2022
do středních Čech?

(30 let)

věřím, že nadcházející rok už bude ve znamení definitivního ústupu pandemie koronaviru, což
mimo jiné umožní cestovat jen s minimem omezení. To ale bohužel v uplynulých dvou letech neplatilo, kvůli čemuž v Praze výrazně ubylo turistů
ze zahraničí. Naopak nás těší stále silný zájem o návštěvu metropole ze strany návštěvníků ostatních
regionů Česka.
Největším lákadlem je pro ně pochopitelně
památková rezervace v centru města, která je zařazena na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO, ale také pestrá nabídka kulturního vyžití,
ať už se jedná o divadla, muzea či galerie. A nemůžeme pominout ani nepřeberný výběr ze zdejších
gastronomických zážitků. Praha přitom ve svých
institucích zodpovědně přistupuje k aktuálně platným opatřením proti šíření koronaviru, čímž minimalizujeme riziko dalšího šíření. Ze stejného důvodu je bezpečné i cestování městskou hromadnou
dopravou.
Jedním z vůbec nejoblíbenějších míst české
metropole je zoologická zahrada v Troji, kde aktuálně dokončujeme nový pavilon goril. A při návštěvě Prahy byste neměli minout ani sousední botanickou zahradu, která se zejména v posledních
letech intenzivně rozvíjí. Hlavní město také každoročně hostí množství sportovních, hudebních
i jiných kulturních akcí s mezinárodním přesahem.
V neposlední řadě mi nedá nezmínit unikátní
pražskou přírodu. K odpočinku zde slouží desítky
upravovaných parků s vodními prvky, trasami pro
cyklisty i bruslaře nebo dětskými hřišti, ale pečlivě
chráníme i lokality s divokou přírodou, kde se daří
mnoha druhům vzácných živočichů.
Budeme rádi, když se rozhodnete navštívit
Prahu, k vidění je toho tady skutečně mnoho. A do
nového roku vám přeji především zdraví a hodně
času stráveného s vašimi blízkými, třeba právě při
prohlídce našeho města.
Zdeněk Hřib,
primátor hlavního města Prahy

8 | www.kampocesku.cz

foto © Wikimedia Commons, autor Huhulenik

Vydejme se společně k výraznému
orientačnímu bodu Prahy, na pražský
Žižkov, k vysílači. Než si mohl odvysílat
svých 30 let, předcházela tomu
odborná, až nerudovská dilemata
„kam s ním“, když výkonný vysílač
rozhlasového a televizního signálu
Praha moc potřebovala.

Osazení vysílače do Petřínské rozhledny bylo
provizorní, ze kterého památkáři doslova „kvetli“.
Tak se jim podařilo roku 1984 vybrat coby vhodnou
lokalitu zpustlé Mahlerovy sady. Vysílač začali stavět v roce 1985 IPS Ostrava dle návrhu arch. Václava Aulického a statiků Jiřího Kozáka a Alexe Béma.
Ještě předtím si ale musel Aulický z 20 různých návrhů prosadit futuristickou variantu „rakety“. Toho
roku, kdy započala stavba vysílače, si má maminka
bláhově plánovala, jak bude se mnou v kočárku
drandit ne až tak zpustlým Mahlerovým parkem.
Stavba její plány razantně ukončila, stejně jako se
zasadila o nenávratnou devastaci pohřebiště zdejšího židovského hřbitova, kdy byly během stavby
hroby i náhrobky ničeny a ve velkém odváženy na
skládku. Jen část ostatků byla přemístěna na Nový
židovský hřbitov na Olšanech. Zkušební vysílací
provoz proběhl v březnu 1991 a 3. 5., 38 let a 2 dny
po zahájení televizního vysílání u nás, přešel vysílač
do standardního režimu. Restaurační část (66 m)
a vyhlídková část (93 m) byly otevřeny veřejnosti
17. února 1992. Na pilíře vysílače 29. 5. 2000 vyšplhalo 10 „miminek“ Davida Černého a od 22. 5. 2006,
u příležitosti 125. výročí povýšení Žižkova na město a 15. výročí zprovoznění vysílače, je vysílač každý večer nasvícen v barvách trikolory. V letech
2011–2012 vzniklo ještě díky rekonstrukci nad restaurací luxusní hotelové apartmá. Proměnou prošly i Mahlerovy sady. Žižkovská věž je nejvyšší stavbou v Praze s výškou 216 m.
Lucie Sládková

Kdo z nás by neznal rozmanitou a tajuplnou
Tolkienovu Středozemi. Svět elfů, hobitů, trpaslíků,
lidí a pak i velmi nepříjemných bytostí. Když vynechám skřety a jiné obludy, tak právě v rozmanitosti
a hojnosti zajímavých a tajuplných příběhů si ten
náš Středočeský kraj s fiktivní krajinou z Pána prstenů nezadá.
Psala se tu památná historie. V uplynulém roce
jsme si připomínali 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na Tetíně. Kraj je plný nádherných královských
hradů v čele s Karlštejnem. A v roce 2022 se jednou
z filmových událostí stane jistě premiéra filmu Jan
Žižka, který se natáčel právě v malebných kulisách
středních Čech. Určitě bude stát za to vypravit se po
stopách husitského vůdce a navštívit třeba čarokrásný lom Amerika. Odtud to je mimochodem jen co
by kamenem dohodil k tomu již zmiňovanému a se
skvělým muzikálem spojenému Karlštejnu.
Kromě velkých příběhů ale najdete v celém kraji
řadu těch méně známých, ale někdy o to poutavějších. Třeba v malých Vrchotových Janovicích poznáte baronku Sidonii Nádhernou, jejíž osud, svázaný
s Maxem Švabinským, Rainerem Mariou Rilkem
a Karlem Krausem, je jakýmsi symbolem rozpadu
střední Evropy v první polovině 20. století.
Na své si „u nás“ ale přijdou i ti, kdo historii
neholdují. Cyklostezky protkávají kraj a můžete
se vydat ladovskými kopečky, kde jistě děti ocení
i výlet do Hrusic za kocourem Mikešem nebo rovinatým Polabím. Mimochodem atrakcí, které ocení
vaše ratolesti, je v kraji také plno. Je tu Zoo Chleby
nebo třeba zajímavá Parazoo ve Vlašimi, kde je navíc překrásný zámecký park a na náměstí cukrárna
s největšími větrníky. A i když slovo „muzeum“ děti
často odrazuje, tak to Hornické v Příbrami s helmami a sjížděním do šachet jistě ocení.
Mohla bych pokračovat ještě dlouho, ale určitě sami přijdete na to, čím zrovna vás Středočeský
kraj přitáhne. Tak se někdy k nám do kraje vypravte! Slibuju, že určitě nebudete litovat.
Petra Pecková,
hejtmanka Středočeského kraje

KAM na výlet

Stavitel v zapomnění (175 let)

Pozvánka do Poděbrad
a Lysé nad Labem

foto © Wikimedia Commons

Budoucí významný český stavební inženýr
Karel Vosyka se narodil 19. února 1847 v Bělči
na Křivoklátsku. Profesně se věnoval vodním,
dopravním a zemědělským stavbám, je autorem
řady melioračních a regulačních projektů.

Přejeme vám úspěšný nový rok 2022 a budeme
se těšit na vaši návštěvu v Poděbradech a Lysé nad
Labem.

Po studiích na polytechnickém ústavu v Praze pracoval jako technický úředník Buštěhradské
dráhy. Od roku 1874 byl
asistentem vodního a silničního stavitelství u proKarel Vosyka, Světozor 1896–1897
fesora Viléma Bukovského
a byl autorem prvního
meliorace v předmětu „Nauka
návrhu projektu vyšeo melioraci“ ve dvou bězích. Mezi
hradského tunelu. V roce
jeho projekty patří např. návrh vo1879 se habilitoval jako
dovodu v Hradci Králové, projekt
soukromý docent pro
přístavu v Holešovicích, vodovod
stavbu vodovodů. V leplzeňského pivovaru nebo projekt
tech 1880–1884 působil
vodárny v Libni s vodárenskou
Libeňská vodárenská věž Mazanka, 1904
v bulharském městě Slivěží Mazanka, jež byla postaveven jako inženýr železničních staveb. Od roku 1884
na roku 1904 ve stylu holandského majáku, dnes
byl inženýrem České zemědělské rady a současně
soukromá rezidence. Ve studijním roce 1895/96
docentem pražské techniky. Roku 1891 byl jmenozastával funkci rektora c. k. České vysoké školy
ván řádným profesorem zemědělství na technice
technické. Zemřel předčasně 3. 3. 1897 v Praze na
a byl prvním profesorem meliorací na c. k. České
následky úrazu a pohřben byl v rodné Bělči.
vysoké škole technické. Profesor Vosyka přednášel
M. Foltýn

Kladenský
zámek

Vánoční Poděbrady

Vánoční Lysá nad Labem

PRUH POLABÍ, s. r. o.
provozovatel TIC
v Poděbradech a Lysé nad Labem
www.pruhpolabi.cz, www.turistpropag.cz

Expozice Krtečka potěší malé i velké
Stálá expozice Zdeněk Miler nejen Krtek přibližuje život
a tvorbu významného výtvarníka a kladenského rodáka
Zdeňka Milera, autora legendárního Krtečka.
Expozice má tři části:
• Pro malé návštěvníky originální Krtkovu hernu, kde se mohou
dosyta vyřádit nebo se dívat na oblíbené pohádky.
• Prostřední část je věnovaná Milerově tvorbě pro dospělé, jeho
působení ve studiu Bratři v triku a spolupráci s Jiřím Trnkou.
Dále také dvěma slavným cestám Krtka do vesmíru, kterého
s sebou na palubu amerického raketoplánu vzal astronaut
Andrew J. Feustel, jenž má vazbu na Českou republiku
a byl Milerovým přítelem.
• Poslední část expozice představuje umělcovu autentickou
pracovnu, ve které si lze prohlédnout jak původní nábytek,
tak i Milerovy pomůcky, s nimiž více jak 50 let pracoval.

v zimeˇ nespí…
Spolu s Krteckem
ˇ
vás zve do Kladna

S touto výstavou souvisí také prohlídka zámecké důlní štoly,
která mapuje historii hornictví na Kladensku, protože dle pověsti
první kladenské uhlí „objevil“ právě krtek.

www.kladenskyzamek.cz

Důlní
štola

Zdeněk Miler a jeho
Krteček
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Milí Jihočeši,
návštěvníci, turisté,
milovníci našeho
krásného kraje,

Pro turisty
e
sledujnta
nás

!$*

@jiznicechy

www.jiznicechy.cz

jižní Čechy, to je prostě láska na celý život. Nejen pro nás, Jihočechy, kteří zde žijeme a víme, že
náš domov má pro nás nespočty tipů na zajímavý
výlet. Nechte se zlákat i vy ostatní a zjistěte, že za
výjimečnými zážitky nemusíte cestovat přes půl
světa. Seznamte se s poklady, které na vás čekají
v jižních Čechách.
Za majestátními hrady a romantickými zámky
přece nemusíte jezdit až do Francie. U nás na jihu
Čech jich máme nepřeberné množství. Milujete
moře? Zkuste to naše, jihočeské. Lipenská přehrada nabízí zábavu všem milovníkům vodních sportů. Lyže? Běžky? Snowboard? Jihočeská lyžařská
střediska jsou připravena poskytnout vám potřebné zázemí. Zdravý vzduch a nedotčená příroda?
Stačí říct. Novohradské hory, Šumava, Toulava
nebo Česká Kanada se vás nemohou dočkat. Svou
širokou náruč nabízí pěším turistům, běžcům, horolezcům, cyklistům či milovníkům jízdy na koni.
Za rybníky můžete vyrazit na Třeboňsko. Za krásnými výhledy na nejstarší kamennou rozhlednu
na Kleti, za historií na Krumlovsko či Budějovicko.
Za zvířaty do jedné z našich zoologických zahrad.
A bohatá nabídka gastronomických specialit jen
podtrhne dokonalý zážitek z návštěvy našeho kraje. Co vám budu vyprávět, jižní Čechy prostě musíte zažít. Přijeďte a ochutnejte všemi smysly vše,
co vám nabízí. Věřím, že v roce 2022 najdete dost
dobrých důvodů k návštěvě jižních Čech.
Martin Kuba,
hejtman Jihočeského kraje
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Pro odborníky
e
sledujnta
nás

JIHOČESKÁ
CENTRÁLA
CESTOVNÍHO
RUCHU

! @jihoceskacentralacestovnihoruchu
veškeré potřebné informace naleznete na

www.jccr.cz

KAM na výlet
světelných efektů a videoprojekce, která je jedinou
svého druhu v České republice a druhou v Evropě.

TOP AKCE 2022

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Na výlet či dovolenou v roce 2022

do Jindřichova Hradce
Milí čtenáři, rád bych vás co
nejsrdečněji pozval do jižních
Čech, do krásného historického
města Jindřichova Hradce. Historie města sahá až do poloviny
13. století a zcela určitě patří k jedněm z nejkrásnějších měst v České republice.
V roce 2022 plánuje město
spoustu zajímavých akcí, na které
vás tímto zvu. Muzeum Jindři-

Ing. Jan Mlčák, MBA starosta města

Muzeum Jindřichohradecka, atrium

chohradecka prodloužilo svou ojedinělou výstavu HIC ET NUNC Patrik Proško – visual artist v minoritském klášteře, v rámci níž můžete zhlédnout
ojedinělý projekt – anamorfní portrét Tomáše Krýzy, tvůrce místního pohyblivého betlému. Po dvou
letech na konci měsíce srpna nebe nad Jindřichovým Hradcem opět zaplní pestrobarevné balóny
při Mistrovství České republiky v balónovém
létání. Bezmála po celý týden budeme moci sledovat opravdovou krásu tohoto tichého a půvabného sportu. Konec srpna bude patřit tradičnímu
opernímu představení pod širým nebem na třetím
nádvoří zámku. Letos se můžete těšit na operu
Georgese Bizeta Carmen v podání operního souboru Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni.
Vřele doporučuji návštěvu největší dominanty města Státního hradu a zámku, třetího

3.–5. 6. Dny města Jindřichův Hradec
/ centrum města, Husovy sady, park pod
Gymnáziem V. Nováka
1.–2. 7. Jindřichohradecká činohra – Veselé
paničky windsorské / známá komedie anglického renesančního autora Williama Shakespeara /
Státní hrad a zámek J. Hradec, III. nádvoří
23.–27. 8. Mistrovství České republiky v balónovém létání / Nebe nad Jindřichovým Hradcem opět zaplní pestrobarevné balóny / Letiště
Jindřichův Hradec
27. 8. Opera Carmen / Státní hrad a zámek J. Hradec, III. nádvoří
24. 9. Svatováclavské slavnosti / náměstí Míru
Opera na třetím nádvoří zámku

největšího památkového komplexu v České republice. Za návštěvu
stojí také Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, interaktivní muzeum s ukázkou tradičních
technologií ručního tkaní tapiserií a představením odkazu Marie
Hoppe-Teinitzerové, zakladatelky gobelínových dílen ve městě.
V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií najdete
Náměstí Míru

jak díla předních domácích a zahraničních autorů,
tak i práce amatérských fotografů. Výstavní dům
Stará radnice nabízí výpravu do historie i současnosti autorů tvořících pro děti. Jiná část výstavního
domu se věnuje lokální raritě – Jindřichohradecké
úzkokolejce nebo historii města. Neotřelým zážitkem, který si určitě nenechte ujít, je také aqua
show ve sv. Floriánu. Jedná se o kombinaci hudby,

Město Jindřichův Hradec má co nabídnout i ve
svém okolí, jelikož je součástí turistické oblasti
Česká Kanada. Milovníci pěší turistiky se mohou
letos těšit na velkou novinku. Destinační management Česká Kanada připravuje a s novou sezónou
spustí informace o nově připravované dálkové
pěší stezce Českou Kanadou. Trasa stezky, která
povede z Jindřichova Hradce přes Novou Bystřici,
Staré Město pod Landštejnem a Slavonice až do
Dačic, vám dá ochutnávku toho nejlepšího a bude
mít bezmála 120 kilometrů rozdělených do 8 denních etap.
Poskládejte si svou dovolenou v České Kanadě
a v Jindřichově Hradci plnou zážitků, na které budete jistě dlouho vzpomínat. Rozhodně doporučuji nevynechat jízdu parním vlakem Jindřichohradecké úzkokolejky z Jindřichova Hradce do
Nové Bystřice. Na své si ovšem přijdou i milovníci
památek a historie, sportovci hledající aktivní odpočinek, cyklisté, rodiny s dětmi, rybáři, ale i objevitelé neznámých míst.
Věřím, že i přes všechny překážky, které nám
tento rok jistě připraví, to bude rok dobrý, plný naděje a nových začátků.
Hodně zdraví, spokojenosti a lásky v roce 2022
vám přeje a v Jindřichově Hradci se na vás těší
Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města Jindřichův Hradec
www.jh.cz
infocentrum.jh.cz
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Milí výletníci,

Vodní nádrž Jordán

Pozvánka do Tábora
Nejen na oslavy nejstarší údolní nádrže střední Evropy Jordán

přijměte pozvání do malebného města s působivým historickým příběhem.
Jaký je Tábor? Skalní ostroh vtěsnán mezi
vodní plochu nádrže Jordán a řeku Lužnici nabízí
historii i současnost, přírodu i památky, kulturu
i sport, klid i aktivní život. To vše je zde ve vzájemném a unikátním spojení. Město Tábor je druhým
největším městem Jihočeského kraje. Jeho zrod je
spjat se jménem Jana Husa, reformátora katolické
církve. Husovi stoupenci, vedeni hejtmanem Janem Žižkou, založili Tábor roku 1420 jako mocenské centrum husitství. Myšlenka samostatné táborské republiky s sebou nesla celou řadu bouřlivých
událostí a vliv jejich aktérů poznamenal evropský
dějinný prostor.
Urbanismus města – nového i starého – není
nedotknutelný. Bydlí se zde i podniká, ve stínu historických dominant má své místo kultura i sport,
hrají si tu děti. Právě ona symbióza časových
epoch vepsaná do architektonické tváře města je
v Táboře skvělá a provokující.
Kulturní aktivity také často vycházejí z odkazu
historie, jako například mohutný středověký festival Táborská setkání. „Potkáte“ zde ale i jazzový, divadelní či literární festival, klubové akce, gastronomické slavnosti nebo vrcholné události sportovní.
Tomu, kdo není zaměřen úzce na památky a historii, otevírá Tábor své krásné okolí pro možnosti
aktivního trávení volného času a relaxaci. Okouzlující lehce zvlněná krajina zve k pěší turistice, vyjížďkám na kole i vodáckým dobrodružstvím.
Jednoduše shrnuto – silný historický odkaz je
v současném Táboře promíchán s živou kulturou,
nabízí kulinářské zážitky, zajímavé vyžití pro rodiny s dětmi, aktivní dovolenou, a to vše v kulisách
poetické architektury a doširoka rozprostřených
přírodních krás okolí.
Vítejte tedy v bráně do jižních Čech!
Štěpán Pavlík,
starosta města Tábor
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Tábor je druhé největší jihočeské město se slavnou historií a množstvím
architektonických památek. Je neodmyslitelně spojeno s husity, kteří ho založili
roku 1420. Během staletí město rostlo a prošlo mnoha proměnami, ale svůj
středověký charakter si uchovalo až dodnes. Stačí se projít v křivolakých uličkách
historického jádra.
Top kulturní nabídka roku 2022
23. 4. | festival Loutkohrátky
30. 4. | Magická noc a rej čarodějnic
16. 6. | festival Jazzový Tábor
5.–7. 8. | festival Komedianti v ulicích
16.–18. 9. | festival Táborská setkání

Světelná show na Jordáně

Jordán žije Táborem
Tábor, město nad Jordánem, který je nejstarší
údolní nádrží ve střední Evropě. Letos si připomeneme 530. výročí jeho založení v roce 1492 jako
zásobárny pitné vody pro město. Nádrž o ploše asi
50 ha a maximální hloubce 14 m měla původně
pro Táborské sloužit také k chovu ryb, ale nadměrné rozměry nádrže neposkytovaly k tomuto účelu

plovárně na Jordánské pláži či si dopřát oddych
na protějším klidném břehu. K Jordánu patří také
další přírodní zajímavost, 18 m vysoký Jordánský
vodopád, kterým při vysokém stavu přepadá voda
z nádrže do Tismenického potoka.

Oslavy na Jordáně

Tábor a Jordán…

dobré podmínky. Přesto je Jordán známý rybářský
revír s kapitálními úlovky. Pod hrází se nacházejí
rybí sádky a velká štičí líheň. V letech 1830–2011
nebyl Jordán vypuštěn a nadále zůstával užitečný
především jako vodní zdroj. Od konce roku 2011
do roku 2014 procházel velkou obnovou, při které
byla vybudována spodní výpusť a také proveden
archeologický průzkum, při kterém bylo odhaleno
mimo jiné sídliště ze starší doby bronzové a středověká cihelna. Jordán je dnes hojně využíván
k rekreaci. Volný čas můžete strávit na Sokolské

2.–3. 7. | Múzy u Jordánu, Plovárna Jordán
červenec | Středověkou lodí po Jordáně, unikátní replika středověkého rybářského říčního člunu
červenec | Husovy ohně na Jordáně, znovuobnovená tradice připomínek výročí mistra Jana
Husa od 19. století
17. 9. | Velkolepý ozvučený ohňostroj z Jordánské pláže – Sokolské plovárny a pontonů na
hladině

Infocentrum Město Tábor
Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor
tel.: +420 381 486 230–4
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
https://www.facebook.com/mutaborcz/
www.taborskasetkani.eu; www.visittabor.eu
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Vážení přátelé,

Archivář a spisovatel (170 let)
Dnes již zapomenutý český úředník, spisovatel,
archivář a kronikář Vilém Nikodém se narodil
10. února 1852 v Třebíči. Čestným občanem
rodného města se stal roku 1916, nicméně
Nikodémova ulice v třebíčské části Domky
existuje již od roku 1928.

národní i místní historie, napsal
pojednání o třebíčských zvonech,
mlýnech, kostelních stavbách, zámku. Psal také o městě do moravské
Vlastivědy a Ottova slovníku naučného. Začal psát do městské pamětní
knihy, kdy následoval svého předNejstarší známá fotografie Třebíče, foto Knaus, před 1868
chůdce Adolfa Kubeše, a vedl ji do
Studium na německém gymnáziu v Jihlavě
roku 1924. Na sklonku života začal sepisovat dějiny
sice nedokončil, ale nakonec přece jen dostudoval
města od roku 1468. Krátce po vánočních svátcích
a poté jako úředník vstoupil do služeb města Třebí28. 12. 1930 Vilém Nikodém umírá a pohřben byl
če. Kdyby nic jiného, uspořádal zbytky městského
ve své rodné Třebíči.
archivu, stál u pojmenování ulic jmény osobností
Kadlík

foto © Wikemedia Commons

Vilém Nikodém, 1890

Přírodní rezervace Krašov (70 let)
Malebná krajina v okolí obce Bohy náleží do přírodního parku Hřešihlavsko,
zřízeného v roce 1978. Najdeme ho na levém břehu zalesněného údolí Berounky
a Radnického potoka. Součástí parku je Přírodní rezervace Krašov.

Zřícenina hradu Krašova

Krašovská přírodní rezervace byla zřízena
28. ledna 1952 na ploše necelých 37 ha, poté znovu o 36 let později 29. 11. 1988. Důvodem vzniku
byla ochrana teplomilné a suchomilné vegetace na
skalnatých jižních svazích břidlicových a spilitových
skal, pokrytých stepním porostem, který postupně
přechází v tzv. lesostep. Protékají tudy Brodeslavský
a Všehrdský potok, levostranné přítoky řeky Berounky. Součástí rezervace je areál zříceniny hradu Kra
šov, dost možná postaveného na místě dřívějšího

Přírodní rezervace Krašov

dřevěného opevnění, které tu již v 9. stol. střežilo
cestu do českého vnitrozemí. Přírodní rezervaci
Krašov i stejnojmennou hradní zříceninu můžete
navštívit celoročně, s ohledem na roční dobu a počasí, díky naučné stezce. Začíná v obci Bohy-Rohy
(GPS: 49.9424,13.5656) a končí u zříceniny hradu
Krašov. Trasa vede po žluté turistické značce, měří
2 km (náročnost: lehká) a nabízí pět zastavení u informačních panelů. Doporučuji, je tu krásně…
-lgs-

foto © Wikimedia Commons

o Plzeňském kraji se neskromně říká, že je turistů ráj. Je to odvážné tvrzení, ale pro mě osobně
to platí bezezbytku. Věřím, že když do našeho kraje
zavítáte, budete to cítit stejně.
Máme tu pro každého něco. Krásnou přírodu,
historické památky, jednu z nejkrásnějších zoologických zahrad v Čechách a unikátní Dinopark.
Máme také skvělá muzea a galerie. Chodsko je
zase srdcem lidových tradic.
Co mě nikdy neomrzí, je cesta a následný pohled na jezero Laka. Šumava je takovým balzámem
pro duši. Zalesněný pás u hranic s Bavorskem je
opravdu zelenou střechou Evropy, která nabízí vyžití malým i velkým návštěvníkům. Neměli byste
vynechat ani Brdy, kde je překrásná a hlavně nedotčená příroda.
Pro ty, kteří mají rádi historii a kulturu, doporučím návštěvu Mariánské Týnice. Loni tam navíc
byl podle původního Santiniho projektu dostavěn ambit, který byl v jeho plánech od samého
počátku. Kousek od Týnice je navíc cisterciácký
klášter v Plasích. A mohli bychom pokračovat:
klášter Kladruby, Chotěšov, zámky v Manětíně, Nebílovech a samozřejmě Šumavské trojhradí, které
tvoří nejvýše položený královský hrad v Čechách
Kašperk, dále Rabí a Velhartice.
Vyhledávanými turistickými cíli v Plzeňském
kraji jsou také industriální památky. Jedinečný je
například vodní hamr v Dobřívi, který je jako jediný
v republice stále funkční. Kaolinový důl v Nevřeni,
kde se točila pohádka Čertí brko, anebo hornické
muzeum v Plané či ve Stříbře.
V roce 2022 chceme nadále podporovat agroturistiku. Spojení turistiky, ubytování, nauky o zvířatech a tradiční gastronomie je oblíbeným trendem
nejen u nás, ale i v zahraničí. Do našeho kraje bych
návštěvníky pozvala třeba na Manětínsko na farmu
U Hrušků anebo na Dvůr Krasíkov ležící nedaleko
Konstantinových Lázní. A nemohu nevzpomenout
na podzimní tradiční Slavnosti jablek v Nebílovech.
Plzeňský kraj vám toho nabídne mnohem více,
než jsem zmínila. Najdete-li si čas jej navštívit, určitě se vám odmění krásnými zážitky a rádi se k nám
budete vracet.
Těšíme se na vás.
Ilona Mauritzová,
hejtmanka Plzeňského kraje
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Antonín Hudeček (150 let)
Významný český krajinář se narodil v Loucké
u Ředhoště 14. ledna 1872. Po maturitě na reálném
gymnáziu v Roudnici byl zapsán ke studiu malby
na Akademii výtvarných umění v Praze.

Antonín Hudeček, před rokem 1920

Karlovarský kraj je nádherný, o tom není pochyb. Nedotčená příroda, starobylé památky, stovky kilometrů cyklotras a stezek. A pak – kde jinde
byste měli v příštím roce relaxovat a oddat se do
rukou odborníků než v našich lázních…
Určitě už jste zaznamenali, že Karlovy Vary, Ma
riánské Lázně a Františkovy Lázně letos úspěšně
vstoupily na seznam světového dědictví UNESCO.
Tato známá lázeňská města vás rozhodně okouzlí už
při procházce kolonádami a lázeňskými parky, nabídkou léčivých minerálních pramenů i perfektními
službami, kterými je zdejší lázeňská léčebná péče proslulá. Ale za pozornost stojí i další lázeňská města – Jáchymov, s vynikajícími účinky blahodárné radonové
vody při léčbě pohybového ústrojí, nebo Lázně Kynžvart, kde kromě dětí, jež trpí dýchacími či kožními
obtížemi, mohou odpočívat i dospělí. Nabídku blíže
prozkoumejte na portálu cestovního ruchu Živý kraj.
Lákají vás hrady a zámky? V prvních měsících
roku 2022 si určitě nenechte ujít výstavu korunovačních klenotů na hradě Loket. Unikátní výstavní
projekt je k vidění do 27. března. Minout byste neměli ale třeba také město Cheb, kde můžete kromě historického centra a hradu navštívit chebské
muzeum, Galerii výtvarného umění, Retromuzeum
nebo Galerii 4 – galerii fotografie. V září 2022 vás
zveme právě do Chebu na národní zahájení Dnů
evropského dědictví, jejichž tématem bude „Suistainable Heritage – Udržitelné památky“.
A až sleze sníh z krušnohorských skiareálů a běžeckých tras okolo Jelení, Bublavy či Aše, sluníčko
vysuší všechny cesty a začne pořádně hřát, je nejvyšší čas oprášit kola a vydat se na cesty. Svou odvahu
a zdatnost si můžete vyzkoušet v trail parcích Karlovarského kraje. Trail Park Klínovec je vhodný pro začátečníky i zkušené jezdce. Příznivce adrenalinu na
kole ale určitě nadchne i Trailpark Plešivec. Nejmladší z těchto stezek je Boží trail na Božím Daru.
Přeji vám v novém roce pevné zdraví, krásné
cestovatelské zážitky a na viděnou u nás!
Petr Kulhánek,
hejtman Karlovarského kraje
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krajiny, lesní zákoutí i kompozice
s rybníky. Roku 1898 se účastnil
první výstavy spolku Mánes. Ze
svých cest po Sicílii v letech 1902
a 1908 přivezl celou řadu skic,
V dešti, olej na plátně, 1909
které dále rozpracoval. V jeho
V roce 1887 začínal s figurální kresbou u profedíle se střídají fascinující obrazy moře s až lyrickou
sorů Maxe Pirnera a Václava Brožíka. V letech 1891
krajinou středních Čech. Objevíte u něj scenérie
až 1893 studoval v Mnichově. Po návratu do Prahy
Alp, Malých i Vysokých Tater, Orlických hor, Podpokračoval ve studiu na Akademii. Jeho tvorba
karpatské Rusi, ale i Písecka a Šumavy. V roce 1930
byla částečně ovlivněna impresionismem. V jeho
byl jmenován řádným členem České akademie
díle však převažuje realismus. Se skupinou malířů
věd a umění a obdržel její cenu. Národní cenu za
soustředěnou kolem krajináře Julia Mařáka vyjížděl
malířskou tvorbu získal v roce 1940. Zemřel 11. srpspolečně s Antonínem Slavíčkem do okolí Okona 1941 v Častolovicích, kde je i pohřben.
ře. Zde objevoval hru světla a stínů, průhledy do
-felix-

Chebské krovy edukativní
Euregio Egrensis podporuje přeshraniční spolupráci v česko-bavorském
příhraničí i v oblasti vzdělávání. Virtuální vyučovací hodina po virtuální
prohlídce chebských historických krovů nabídne tesařům na české
i německé straně speciální vzdělávací projekt.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu

Město Cheb vlastní rozsáhlý komplex historických krovů, mimo jiné ideální edukativní materiál
pro učně-tesaře. Proto byl naskenován 3D krov domu
č. 474 a vznikla virtuální prohlídka s průvodcem.
Dron nasnímal střechy centra Chebu pro dobrou
orientaci. Druhá část projektu bude virtuálním setkáním mladých tesařů posledních ročníků a jejich pedagogů z Německa a Čech. Porovná učební osnovy
obou zemí a poté třídy dovede virtuální prohlídkou
přes odborný kvíz k praktické části zkoušky. Tou bude
chebská studentská výměna Střední školy řemeslné z Jaroměře a Střední odborné školy v Bayreuthu

Chebské krovy

koncem března a začátkem dubna. Vznikne několik
česko-německých skupin, které budou řešit otázky nářadí, pracovní plán, síly působící uvnitř krovů,
stopy po opracování… Za projektem kromě města
Cheb stojí také Nadační fond Historický Cheb, který získané materiály z projektu tradičně využije pro
zvýšení komfortu obyvatel i návštěvníků města se zájmem o fenomén chebských krovů.

www.historickycheb.cz

oto © Wikimedia Commons, autor Martin Veselka; Galerie moderního umění v Hradci Králové

Vážení čtenáři,
milí přátelé,

KAM na výlet

Vážení přátelé,

(Ne)tradičně „zážitkovat“?

U nás to není problém!
V Poohří nezahálíme a neustále vám nabízíme příležitosti netradičních zážitků. Na
Facebooku a Instagramu zveřejňujeme pravidelné tipy na výlety, ať už se chystáte
na jeden den či s přespáním, sami nebo s přáteli či rodinou, do města nebo do
přírody. V Dolním Poohří, kde vám zážitky připlouvají po meandrující řece Ohři, se
tedy o nudu nemusíte strachovat.
I pro následující turistickou sezonu již máme
v zásobě několik pozvánek na naše hrady a zámky,
královská a historická města či ke zhlédnutí několika českých, evropských i světových NEJ. Pokud budete sledovat webové stránky naší agentury, ne
uteče vám ani ta nejmenší akce v regionu. Věříme,
že se budeme moci setkat i osobně na několika jarních veletrzích, kde si o nabídce v našem regionu
budeme moci popovídat.
Pokud ale už v těchto měsících plánujete letní
výlety a dovolené, dovolte nám nabídnout několik
Válečné muzeum v Libočanech

způsobem dozvíte například o tom, kam všude se
žatecký chmel vyváží, jak se transportuje, a děti
se mohou těšit na hledání pokladu. Na podzim
vás naláká vůně džemů a jiných pochutin. Jeden
takový si můžete sami zkusit vyrobit ve Vernerově
mlýně u Loun, a to z dnes již netradičního ovoce –
kdoulí. Kdoulování zvládnou dospělí i děti, a navíc
si svou dobrotu odvezete domů. Dalším podzim-

Narozeniny Maxipsa Fíka

tipů. Začít můžete třeba v Libočanech u Žatce, kde
vás vtáhne do dějů 2. světové války válečné mu
zeum. Na začátku června se můžete v Kadani zúčastnit oslavy narozenin Maxipsa Fíka. Během celodenního programu mu děti mohou osobně popřát,
vyfotit se s ním, zazpívat si, zasoutěžit a užít si den po
jeho boku. Odvážnější z vás mohou v létě vyzkoušet
jachtařské tréninky na přehradě Nechranice. Se zkušeným instruktorem okusíte zážitek na vlnách.
Za neopakovatelnou lze určit i návštěvu
Chrámu chmele a piva v Žatci, kde se originálním

Jachting na Nechranické přehradě

ním surovinám jsou věnovány akce jako Slavnosti
cibule v Račeticích nebo Jablečný den v Krásném
Dvoře.
To a mnohé další vás čeká na vlně zážitků
v Dolním Poohří!

Kdoule – váš zážitek

www.facebook.com/DolniPoohri
www.dolnipoohri.cz

text a foto ©DA Dolní Poohří

v našem kraji je mnoho krásných míst, která lákají k navštívení stále více turistů. Je to dáno mimo
jiné podporou rozvoje cestovního ruchu v rámci
čtyř destinačních oblastí, kterými jsou České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory a Dolní Poohří. Všechny tyto destinační oblasti jsou prezentovány v rámci dlouholetého projektu Ústeckého
kraje Brána do Čech (www.branadocech.cz), který
slouží turistům nejen z České republiky, ale i ze
zahraničí.
Náš region má turistům rozhodně co nabídnout. Počátky české státnosti připomíná památná
hora Říp, obec Stadice s pomníkem Přemysla Oráče či Oldřichův dub v Peruci. Nachází se tu Krušné
a Lužické hory, vrcholky Českého středohoří protkané řekou Labe s Portou Bohemicou či unikátní
Labské pískovce v Českém Švýcarsku. Máme zde
řadu kulturních památek s opravenými královskými městy. Nádherné historické jádro má například
město Kadaň s nejdelším dochovaným pásem
hradeb, kterému vévodí hrad nad řekou. Kadaň
má dokonce na svém náměstí nejužší ulici v Česku, a to tzv. Katovu uličku, která v nejužším místě
měří 66,1 cm. V Ústeckém kraji je však mnoho dalších míst, na kterých lze prožít nezapomenutelné
chvíle.
Pro návštěvníky našeho kraje neustále zkvalitňujeme služby a rozvíjíme infrastrukturu. Turisté
jistě ocení nové silnice i vysoce rozvinutou síť cyklostezek, například Labskou stezku, i turistických
tras, o které se nám stará Klub českých turistů. Rád
bych podotkl, že výhodou Ústeckého kraje je jeho
rozmanitost, díky níž si na své přijdou všichni, od
milovníků historie přes milovníky architektury až
po sportovce.
Zavítejte v roce 2022 do našeho úžasného kraje a zažijte nevšední a jedinečné zážitky.
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
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Tip do stopy

Pohled z Meluzíny

Krušné hory jsou turisticky vlídné pohoří protkané sítí značených tras i stezek. V létě
i v zimě nabízejí ze svých vrcholů neopakovatelné výhledy do krajiny, ale také mnoho
skrytých zákoutí, která z vás učiní objevitele. Díky svému kontrastu hlubokých údolí
a náhorní plošiny jsou Krušky vyhledávaným cílem pro aktivní pohyb v přírodě.
Zimní Königsmühle

Mědník u Měděnce

V minulosti se o rozvoj turistiky v těchto horách
staraly turistické spolky, dnes tak činí KČT, destinační společnosti v Karlovarském a Ústeckém kraji,
jednotlivé obce a podnikatelské subjekty v území
a v rámci bezpečnosti návštěvníků pak Horská služba ČR. Některé části pohoří jsou více exponované
a jiné zůstávají neobjeveny, což je vlastně dobře.
Pomáhá to udržet rovnováhu mezi konzumním
a individuálním přístupem k turistice. Chcete-li si
tyto hory v zimě opravdu užít, můžete vyrazit po
některé ze značených či protažených běžkařských

stop. Nástupištěm vám může být vybraná horská
obec, v jejíž blízkosti udržovaná trasa vede. Všem
mohu doporučit stopy mezi Měděncem, Horní
Halží a Loučnou pod Klínovcem. Můžete zde zažít
„větrníky“ v zimě, kochat se zasněženým pohledem na hornickou krajinu UNESCO, prohlédnout
si technickou památku v podobě vápenky u Kovářské nebo se zasnít v údolí Königsmühle. Když
vám to nebude stačit, tak lze vystoupat na Meluzínu, jednu ze zdejších tisícovek, nebo pokračovat
až na vrchol Klínovce či do Božího Daru, který je

skutečným běžkařským rájem. Vždy však myslete
na svou bezpečnost a nepřeceňujte své síly. Kvalitní vybavení, zajištění mobilní komunikace a znalost trasy vám přinesou nejen jedinečný zážitek,
ale také spolehlivý návrat domů.
-mf-

foto © Miroslav Foltýn

Apolenka

Ústecký masopust 2022
V sobotu 26. 2. 2022 se uskuteční další ročník oblíbené akce Ústecký masopust.

masopustní průvod
soutěž o nejlepší jitrnici
zabijačkové farmářské trhy
hudební doprovod
malování na obličej

Přijďte, bude zábava!
Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
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Klášterec nad Ohří v zimním hávu

text © Mgr. Lenka Fricová; foto © město Klášterec nad Ohří; autoři Štěpán Malast, Vojtěch Marvan, David Kodytek

Přijměte naše pozvání do města Klášterce nad Ohří, perly Podkrušnohoří. Najdete
nás na rozhraní Krušných a Doupovských hor v severozápadních Čechách
v malebném údolí řeky Ohře.

Klášterecká Madona s Ježíškem

Klášterec nad Ohří se pyšní zámkem, ve kterém se nachází muzeum porcelánu. Obklopuje ho
anglický park, na který plynule navazuje lázeňský
areál Evženie. Za návštěvu stojí také thunská porcelánka, která byla založena v roce 1794. Pobyt ve
městě si můžete zpestřit návštěvou Muzea hodin
na náměstí. Naproti muzeu se pod věží radnice
nachází městská galerie Kryt, kde se konají v měsíčních cyklech výstavy výtvarného umění. V lednu
proběhne výstava fotografií mladého nadějného
fotografa Milana Pecha.
Na náměstí chvíli zůstaneme. Nachází se na
něm sloup Nejsvětější Trojice, který je někdy mylně nazýván jako morový, ale postaven byl z úplně
opačného důvodu – jako poděkování za to, že se
Klášterci vyhnula morová epidemie. V horní části náměstí se nachází socha s názvem Pocta rodu
Brokofů od sochaře Karla Melouna, která odkazuje na kláštereckou sochařskou dílnu Jana Brokofa.
Rodina Karla Melouna však pro Klášterec připravila
ještě jedno překvapení. V prosinci byl v jejich zrekonstruovaném a památkově chráněném domě

Skiareál Alšovka

Zámek Klášterec nad Ohří

odhalen venkovní oltář kaple Klášterecké Madonny s Ježíškem z Agary a Ciboušova. V domě bydlel
například Karel Venier, jeden z ředitelů místní porcelánky, a v roce 1906 ho zakoupila hraběnka Kristýna-Thun-Salm, aby zde zřídila školku. V nikách nad
vchodem jsou umístěny sošky sv. Floriána a sv. Jana
Nepomuckého. Mezi nikami se nachází terakotový
portrét sv. Josefa. V písemných pramenech je v místě také doložena modlitební kaple a majitelé se ji
rozhodli obnovit. V kapli je umístěna soška Klášterecké Madony s Ježíškem. Stojí na torzu originálního
mariánského sloupu. V pozadí za soškou je triptych
s vitrážemi od vitrážistů manželů Kantových. Ve zlacených kazetách triptychu jsou pod vitrážemi vsazeny dva leštěné drahé kameny, pod kterými jsou
umístěny kované držáky svící dle originálních gotických prvků z kaple sv. Kříže z Karlštejna.
Na vnější straně kaple je umístěn umělecky
ztvárněný oltář, který tvoří mříž. Na korunkách Panenky Marie a Ježíška jsou osazeny drahé kameny
ze stejného naleziště u Ciboušova poblíž Klášterce, kde nechal Karel IV. těžit polodrahokamy pro

Klášterecká kometa

výzdobu stěn kaple sv. Kříže na Karlštejně a kaple
v Chrámu sv. Víta v Praze.
V lednu se pak v Klášterci koná ještě jedna tradiční akce, a to Klášterecká kometa. Za prohlídku
stojí i zámecký park a milovníci hor by si neměli
nechat ujít lyžování v lyžařském areálu Alšovka
kousek od Měděnce v Krušných horách.

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
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Terezínské ghetto
očima dítěte
Tato vzpomínka byla připravována v čase, kdy si připomínáme 80 let od vzniku
terezínského ghetta. Věnována je rodině, která přežila navzdory nacistické zvůli
v Protektorátu Čechy a Morava. Tak vzniklo i terezínské ghetto, koncentrační
tábor pro Židy, který byl pro většinu deportovaných jen přestupní stanicí do
vyhlazovacích táborů, míst „nacistického konečného řešení židovské otázky“.
RNDr. Michaela Eva Vidláková se narodila
30. prosince 1936 v Praze židovským manželům Jiřímu a Irmě Lauscherovým. Tatínek Jiří (14. 9. 1901

Irma a Jiří Lauscherovi s dcerou Michaelou, 1937

Terezín – 16. 11. 1989 Praha) se narodil v Terezíně Siegfriedu (Vítězslavu) Josefu Lauscherovi
(2. 2. 1865 – 18. 10. 1911), vyššímu úředníku v mlýnech na Ohři, kde měl patrně i služební byt. Maminka Jiřího Anna Lauscherová, roz. Schwarzová
(23. srpna 1876 – říjen 1942 Treblinka) pocházela
z Příbrami. Anna se podruhé provdala 28. 9. 1929
za Julia Katze (28. 5. 1874 – říjen 1942 Treblinka),
který pocházel z obce Srbeč u Nového Strašecí.
Pracoval v Praze pro Velimskou továrnu na čokoládu, cukrovinky a kávové náhražky Adolf Slaser
a spol. jako obchodvedoucí, na Havlíčkově náměstí 8. S manželkou žili v Havlíčkově ulici 60 na Žižkově. Tatínek Michaely Jiří měl ještě o dva roky staršího bratra. Ing. František Lauscher (10. 12. 1899
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– únor 1943 Auschwitz) se narodil v Kolíně a před
válkou studoval chemii. Stal se expertem na výrobu droždí a zakládal drožďárenské továrny například ve slovinské Lublani.
Tatínek Jiří Lauscher dosáhl vzdělání na nižší
obchodní škole, ale studovat dál nemohl, protože jeho starší bratr už studoval na vysoké škole
a ovdovělá matka, která nepracovala, by nebyla
schopna podporovat oba syny na školách. Jiří proto musel po škole do zaměstnání a podporovat
maminku, stejně jako jí vypomáhal její bratr až do
doby, než se podruhé vdala. Jiří byl od mládí založením sionista a později pracoval v židovské sionistické organizaci jako účetní. V roce 1921 odjel na
rok do USA, kde se měl v Kalifornii naučit pěstování
pomerančů, aby se jejich výsadba dala aplikovat
v Palestině. Dostal však úpal či úžeh, nesnášel sluníčko, proto odjel do New Yorku k bratranci, kde se
chtěl alespoň naučit jazyk. Poté se vrátil do Prahy,
kde se připravoval na odjezd do Brity mandatorně
spravované Palestiny. Odcestoval v roce 1925. Patřil k přistěhovalcům z Československa, kteří založili
kibuc Sarid v Jizre‘elském údolí. Onemocněl však
malárií a po pěti letech se vrátil do Prahy, kde se
chtěl vyléčit, oženit a poté vrátit do kibucu.
Michaely maminka Irma Lauscherová
(* 2. 5. 1904) pocházela z Heřmanova Městce,
z židovské rodiny. Její tatínek Jaroslav Kohn

Michaela s hospodyní Rézinkou, 1938

RNDr. Michaela Eva Vidláková, 8. 11. 2021

(7. srpna 1871 Libáň – 1930 Praha) byl povoláním
obchodní zástupce a maminka Růžena Kohnová, roz. Müllerová (25. 9. 1881 – srpen 1942 Malý
Trostinec), pocházela z Chocně. Irma vystudovala
gymnázium a pokračovala na Filosofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze studiem jazyků (čeština, francouzština, latina) a pedagogiky. Již během
studií v roce 1924 pracovala v židovské obecné
škole v Jáchymově ulici v Praze, kde vyučovala až
do roku 1942, kdy bylo vyučování židovských dětí
zakázáno.
Irma se poznala s Jiřím, ještě když vedl jako
mladík oddíl Techelet Lavan (Modro-bílá), židovské
mládežnické hnutí, jehož členové se scházeli na
Kampě, kde měli klubovnu. Po první sv. válce její
členové organizovali výuku zemědělských prací
jako přípravu na vystěhování do Erec Jisrael. Jiří
s Irmou se vzali v červnu 1932. Byli aktivní sionisté
a působili v řadě přípravných kurzů pro vystěhovalce do Palestiny, kde se také plánovali usadit.
Michaela tím pádem vyrůstala v rodině zaměřené sionisticky. „Dodržovali jsme ty hlavní židovské
svátky, nikdy jsme neměli Vánoce, byla to vždy chanuka, a na velké svátky chodili rodiče do Jubilejní
synagogy.“ (V letech 1940–1945 ulice Sedmihradská, dnes Jeruzalémská. [pozn. aut.]) „Jinak se u nás
náboženské předpisy nedržely, košer jídlo také ne, to
by babička nemohla chodit na párečky k řezníkovi.
Jediný, kdo z celé rodiny byl tak nějak pobožný, byl
dědeček Jaroslav, a to proto, že byl Kohn a patřil ke
Kohnům, tak náboženská pravidla více respektoval,“ vzpomíná dnes Michaela. „Vzpomínek na dětství před válkou mnoho nemám. Narodila jsem se
v roce 1936, a když nás obsadili nacisté,“ (15. 3. 1939
[pozn. aut.]), „mi byly dva roky a tři měsíce. Moje jediná vzpomínka snad ještě před válkou je, že jsme měli
děvče do domácnosti Terezii (Rézi), provdanou Hroníčkovou, kterou jsem moc milovala. Maminka učila
ve škole a byla poměrně přísná. Kdežto Rézinka byla

Reportáž

Michaela před deportací do Terezína, 1942

dolů, babička Růženka šla vedle nás a já byla moc
šťastná.“
V souladu s dalšími nařízeními okupační moci
tatínka vyhodili coby technického vedoucího z továrny na kožešiny. Služebná Terezie musela rodinu
opustit. „Rézinka musela odejít, protože Židé nesměli
mít zaměstnance. Také nás přinutili opustit náš mo-

opět Havlíčkova, dnes ulice Řehořova, podle českého laického kazatele Řehoře zvaného Krejčí.
„S babičkou jsme byly několikrát na Novém židovském hřbitově. Při protižidovských opatřeních jsme si
jako židovské děti mohly aspoň tam hrát a setkávat
se. Jednou jsem byla s maminkou také na Hagiboru.“
V hebrejštině to slovo znamená hrdina. Budova
z roku 1911 a prostranství kolem sloužila od 20.let
židovskému sportovnímu klubu. Za protektorátu
bylo toto místo, kde se směli Židé v Praze částečně
věnovat kulturním i sportovním aktivitám, místem
pro internaci Židů ze smíšených manželství. „Maminka byla cvičitelka a měla tu nějakou skupinu děvčat. Vzala mě s sebou a dala na starost jedné dívence,
ať se o mě stará. Dívenka se příliš nestarala, a já mám
díky tomu tak trochu trapnou vzpomínku, co ale taky
patří k životu. Chtělo se mi moc čůrat, a protože jsem
se hodně styděla, nebyla jsem schopna se někoho
zeptat, kde jsou záchody. Zoufalá jsem bloudila po

Michaela, 1940

mladé děvče, které mě milovalo, a když jsem se někdy
s někým mazlila, tak to byla jen ona. Tatínek mě ale
také pohladil, vzal za ruku a tak. Maminka, když jsem
byla malá, mě jistě také na rukou nosila, ale později
to byla spíše něco jako záchranná kotva, pocit bezpečí, ale ne mazlení. Alespoň si nepamatuji, že by se
kdy se mnou mazlila. Takže má dětská potřeba něhy
se mi dostala právě u té Rézinky,“ dodává Michaela.
„Pamatuji si jednu takovou paradoxní věc. Kočárky
sporťáky bývaly dříve dělané tak, že dítě bylo otočené
k tomu, kdo ho strkal, aby spolu mohli komunikovat.
Kdežto já byla dítko zvědavé, a byla jsem strašně
šťastná, když mě vzal na procházku tatínek, protože
on překlopil držadlo a já mohla koukat dopředu. To
jsou mé jediné vzpomínky na dobu před válkou.“
S příchodem nacistů byl vyhlášen Protektorát
Čechy a Morava (16. 3. 1939) a zakrátko říšský protektor Neurath vydal 21. 6. 1939 první z nařízení
o vyvlastnění židovského majetku a omezení práv
a svobod Židů. Nacisté začali na našem území
uplatňovat tzv. norimberské zákony. Pro Michaelu
platil zákaz chodit na hřiště, kde si dosud hrávala se svými nežidovskými kamarády. „Mé dětství
bylo poklidné, spokojené, až do okamžiku, kdy přišel
zákaz styku Židů a nežidovských obyvatel na veřejnosti. Tím okamžikem se ode mne odvraceli čeští kamarádi. Vzpomínám si, v té době jsme ještě bydleli
na Letné, že tu byl starý dědeček, který měl poníka
Ášenku a za ním zapřažený vozík a vydělával si tak,
že u dnešního Technického muzea vozil děti. To já už
jsem ale nesměla, přestože jsem toho koníčka moc
milovala. Vzpomínám si, že tenhle dědeček, když
jsem nesměla do parku, ale jednou jsem byla někde
poblíž, jel kolem po ulici, uviděl mě a pozval mě, ať si
sednu do toho vozíčku. Kousek mě zdarma svezl ulicí

Strýček, Ing. František Lauscher, 1921

Babička Růžena Kohnová, 1925

Prarodiče Katzovi, Anna a Julius, 1936

derní byt na Letné, bylo to v době, kdy babička s dědou ještě nebyli v transportu. Proto si myslím, že to
byl konec roku 1941.“ Byli jsme přiděleni do společného bytu na pražském Žižkově, Ochranovská ulice č. 13. V letech 1897–1940 se ulice jmenovala Havlíčkova, v letech 1940–1945 Ochranovská podle
města Herrenhut (Ochranów) v Horní Lužici, centra
obnovené Jednoty bratrské, a v letech 1945–1947

Hagiboru, ale narážela jsem jen na dveře, co byly od
šaten nebo někam jinam, jen ne na záchody. Dívka,
co se měla o mě starat, se někam vypařila… Dětské
trauma nakonec vystřídala úleva, když jsem konečně našla ty správné dveře. To je mé štěstí z Hagiboru.“ Ostatní tehdejší mládež, těch málo, kteří přežili, vzpomínají na Hagibor jako na ostrov radosti
v moři nesvobody.
„Za okupace si vzpomínám, jak jsme byli s rodiči
v Senohrabech na výletě, což byl poslední výlet mimo
Prahu, který si pamatuji. Nevím přesně, kdy to bylo,
ale vím, že rodiče šli vepředu, já šla kousek za nimi.
Už mě nějak bolely nožičky, nikdo si mě nevšímal, rodiče se bavili spolu, a já nevěděla, jak je upoutat. Tak
jsem si zula sandál, nechala ho ležet na cestě a volala: ,Táto, bota!‘ Poté se teprve rodiče ohlédli. Zjistili,
že jsem o jedné botě, vrátili se a začali se mi věnovat.
Myslím, že si mě tatínek posadil na ramena.“
Dokončení příběhu na www.kampocesku.cz
Pro Památník Terezín, Luděk Sládek

www.facebook.com/TerezinMemorial

www.pamatnik-terezin.cz
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Milí výletníci /
Milí čtenáři,

Zima je nejlepší
na horách

Proč v roce 2022
právě do našeho kraje?

Lužické hory jsou jako stvořené pro
pěší výlety a objevování neznámého
v malých horách na severu. Utajeným
klenotem tohoto regionu jsou
upravované běžkařské stopy v celkové
délce okolo 140 km.

přijměte pozvání do Libereckého kraje a jeho
pěti turistických oblastí – Českého ráje, Jizerských
a Lužických hor, Krkonoš a Máchova kraje, které
vás zvou objevit rozmanitou mozaiku výletních
cílů a zážitků. Od aktivní dovolené na horách nebo
u vody přes unikátní soubor rozhleden a technických památek, historických hradů a kouzelných
zámků až po jedinečné Křišťálové údolí. Ať už se
vydáte za sportovními zážitky, historií, relaxací,
přírodou nebo za tradicí sklářství a památkami
UNESCO, určitě nebudete zklamaní.
A co jsme si pro vás připravili na rok 2022 nového? Těšit se můžete na inspirativní kampaně propagující produkty, třeba prostřednictvím projektu
Liberecký kraj sobě, a cíle jednotlivých destinací,
tematické a dálkové trasy (například Hřebenovku vedoucí z Lužických hor až na Praděd), a navážeme na
v loňském roce úspěšné objevování méně známých
míst Libereckého kraje, a pro příští rok i vlakem. Pozveme vás také do Křišťálového údolí, jediného místa
na zemi, kde se již více než 460 let snoubí jedinečná
příroda s vášní pro sklářskou tradici a řemeslo a kde si
sklářské řemeslo můžete vyzkoušet i na vlastní kůži.
I v příštím roce vás budeme zásobovat novinkami, tipy na výlety a setkáními se známými
influencery na našich sociálních sítích, kde nás
najdete jako Region Liberec. Rádi bychom posílili
naši fanouškovskou základnu a oslovili další potenciální návštěvníky našeho kraje. I nadále budeme pokračovat v online marketingu a kampaních
na podporu značky Region Liberec, a to nejen
v Čechách, ale i v zahraničí.
Rok 2022 bude také ve znamení projektů, a to
jak v rámci Euroregionu Nisa, tak i ve spolupráci se
sousedním krajem.
Doufám, že při svých výletech a dovolených
zavítáte v příštím roce i do Libereckého kraje, a těším se, že se potkáme. Přeji vám krásný rok 2022,
plný nových zážitků, pevného zdraví a optimismu.
Na viděnou v Libereckém kraji.
Martin Půta,
hejtman Libereckého kraje

20 | www.kampocesku.cz

Zima v Lužických horách

Zažijeme absolutní relax v čerstvě prořezaných
stopách uprostřed panensky neposkvrněné přírody. Jedním z lákadel je Lužická magistrála vedoucí
od Panské skály na Práchni až pod Luž. Užijeme si
nejklidnější zimní období s jedinečnou atmosférou
vylidněné krajiny, ponoříme se do klidu hlubokých

Stopy pro běžkaře

lesů, ticha pískovcových skal a skalních vyhlídek.
Zimní období se svým lezavým počasím vyzývá k poznávání fenoménů tohoto regionu – sklářství, které je v regionu Lužických hor stále živé.
Můžeme navštívit hutě otevřené návštěvníkům
v Novém Boru, Kunraticích u Cvikova nebo třeba
v Lindavě. Nejen že se prohřejeme u rozpálených
pecí, ale hlavně můžeme obdivovat um a zručnost
českých sklářů. Z toho všeho ohně a žáru nakonec
dostaneme pořádnou žízeň na jedno orosené.
A kam jinam než do jednoho z místních řemeslných pivovarů na Pivní stezce Lužických hor.
#dobijimsevluzihorach

www.pivnistezka.cz
www.doluzihor.cz

Návštěvníci Královéhradeckého kraje se mohou i v roce 2022 těšit na některé novinky. V jarních
měsících se jim po náročné a nákladné revitalizaci
otevře jeden ze stěžejních objektů prvorepublikového pohraničního opevnění – tvrz Dobrošov,
kterou spravuje Muzeum Náchodska. Tento objekt
těžkého opevnění je jednou ze čtyř tvrzí na území
Královéhradeckého kraje. Stomilionová krajská investice zlepšila bezpečnost a komfort při návštěvě
podzemí, přinesla větší autenticitu a na povrchu
zajistila důstojné zázemí této vyhledávané památky. Návštěvníci Náchodska by ji rozhodně neměli
vynechat.
Samo město Náchod již několik let usiluje
o vzkříšení své slavné lázeňské tradice. Není divu,
vždyť sousední polská Kudowa-Zdrój, oplývající
stejnou léčivou vodou, z lázeňství významně těží.
Po nedávném zprovoznění takzvaných Malých lázní učinilo vedení města další významný krok – od
soukromého majitele zakoupilo zchátralý hlavní lázeňský areál v místní části Běloves. Věřím, že
snaha bude korunována úspěchem a Náchod se
v blízkých letech opět zařadí mezi významná česká
lázeňská města.
Ale již od letošního jara začne naplno fungovat
PARK 360 v areálu letiště Hradec Králové. Se svými
40 hektary se stane největším multifunkčním areá
lem v České republice a královéhradecký region
v něm získává zázemí pro kulturní, společenské
a sportovní akce na evropské úrovni a další impuls
k rozvoji cestovního ruchu.
Královéhradecký kraj je připraven podpořit
každou smysluplnou aktivitu vedoucí k rozvoji turistické atraktivity regionu, a bude tak činit i nadále.
Na shledanou v Královéhradeckém kraji.
Martin Červíček,
hejtman Královéhradeckého kraje
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Proč v zimě 2022
právě do našeho
kraje?

Běžkařské trasy v Orlických horách

Tisíc podob zimy v Pardubickém kraji
Milí čtenáři, turisté a milovníci výletů. Pardubický kraj je opravdovým rájem pro všechny fanoušky aktivní turistiky, adrenalinových sportů, ale
i procházek krásnou přírodou. Vybrat ta nejkrásnější místa je opravdu nelehký úkol, jelikož v regionu se jich nachází mnoho.
Co se týče mé osobní preference, rozhodně
bych vám doporučil navštívit oblast Králického
Sněžníku. Vystoupat můžete na stejnojmenný vrcholek, jenž je nejvyšší horou Pardubického kraje,
kde naleznete „za odměnu“ kamennou sošku slona – symbol Králicka. Pokud více dáváte přednost
sjezdovému lyžování, měli byste zavítat do resortu
Dolní Morava. Čekají na vás velice dobře udržované
sjezdové tratě, profesionální zázemí (lyžařský servis,
restaurace, atrakce pro děti atd.) a také již ikonická
Stezka v oblacích, která je otevřena celoročně a je
z ní krásný výhled na českou i polskou stranu.
Pro běžkaře budou nejlepší lokalitou Orlické
hory. V nižších oblastech je mnoho tratí vedoucích
podél řeky Divoká Orlice, které jsou vhodné pro
méně zdatné lyžaře. Pro ty, kteří hledají opravdové fyzické výzvy, jsou připraveny běžkařské trasy
v okolí Bukové hory a Čenkovic.
Pokud byste si chtěli na chvíli oddechnout od
sportu, nelze na vašich toulkách krajem minout
Muzeum v přírodě Vysočina na Veselém Kopci, které po celý rok ukazuje návštěvníkům život našich
předků v předešlých stoletích. Seznámíte se s nejrůznějšími tradicemi a obyčeji. Díky své unikátnosti se místo mnohokrát objevuje i v pohádkách, a to
nejen českých.
Pevně věřím, že zimní pobyt v Pardubickém
kraji vás nezklame a stane se vaší srdeční záležitostí i pro letní aktivity, jelikož region má opravdu co
nabídnout.
Martin Netolický,
hejtman Pardubického kraje

Zimních aktivit a relaxačního odpočinku naleznete v regionu opravdu mnoho.
Vydejte se do Pardubického kraje, který vám nabídne jednu z nejlepších zimních
dovolených v České republice.
Běžkařské tipy
Pro méně zdatné běžkaře jsou připraveny
tratě v Železných horách a Českomoravském pomezí. Milovníkům horských hřebenů a náročnějších výstupů doporučujeme Orlické hory a oblast
Králického Sněžníku. Obě lokality se pyšní jednou
z nejlepších udržovaností běžkařských tratí v České republice. A rozhodně budete i mile překvapeni,
jak dobře funguje síť skibusů, které vám zajistí pohodlné cestování bez starostí.

Sjezdové lyžování
Pardubický kraj nabízí několik skiareálů, které
jsou opravdovou špičkou pro sjezdové lyžování.
Zavítat můžete do Skiareálu Peklák anebo Ski

Vesnické masopustní obchůzky

Masopustní obchůzky
Skiareál Buková hora

Netradičního a zcela ojedinělého zážitku se
vám dostane na Hlinecku, kde se každoročně konají Vesnické masopustní obchůzky, které byly
v roce 2010 zapsány na seznam UNESCO. Pestrobarevné masky, dobré jídlo a především nekonečné masopustní veselí si nemůžete nechat ujít.
Dokonce můžete navštívit celoročně otevřené
muzeum věnované masopustu v Betlému Hlinsko,
kde se dozvíte vše o této nevšední kulturní tradici.
Vzhledem k aktuálním vládním opatřením doporučujeme před vlastní návštěvou turistických
cílů ověření u organizátora.

areálu Buková hora. Pokud hledáte místo vhodné
pro ty nejmenší, tak nejlepší volbou je Sportareál
České Petrovice s moderním edukačním centrem
a velmi oblíbenou atrakcí pro děti – sněhovým
kolotočem.

www.pardubickykraj.cz
www.vychodnicechy.info
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Na Oheb zimní

Vynález lodního šroubu (195 let)

Návrší Oheb nad Sečskou přehradou je
zmiňováno již roku 1315. Označovalo
náčepní loket řeky Chrudimky, do
19. století Ohebky, která tu mění
prudce směr ze západu na východ.

Josef Ressel se narodil 29. června 1793 v Chrudimi do česko-německé rodiny.
Po studiu na gymnáziu v hornorakouském Linci a na univerzitě ve Vídni získal
další vzdělání na lesnické akademii v Mariabrunnu.

foto © Wikimedia Commons

Pozůstatky věže a vstupní brány

První písemná zmínka o hradu je z roku 1405,
poté vystřídal řadu vlastníků. Roku 1455 jej získal
Burian Trčka z Lípy, který tu zřídil rodové centrum
v Železných horách. Poškozen byl po vpádu Uhrů
1468–1469, poté byl opraven a 1478 rozšířen.
Po roce 1490 upadá, 1533 je uváděn coby pustý
a koncem 17. století nebylo známo, kde stával.
Znovuobjeven byl topografem Schallerem (1789).
Okolní krajinou na hrad vás dovede červená značka, okruh z parkoviště Ústupky.
-lgs-

Josef Ressel

Stal se lesníkem působícím na území Chorvatska a Slovinska. Při své práci v Terstu se zabýval využitím Archimedovy spirály pro pohon
lodí. Při zkouškách s lodním šroubem v roce 1826
nabyl přesvědčení o funkčnosti tohoto vynálezu
a podal žádost o jeho patentování. Patent získal
11. února 1827, a to s platností na dva roky. Ta
byla následně prodloužena na dalších 13 let. Pro
prodloužení bylo třeba učinit další zkoušky. To se
mu podařilo 4. 8. 1829, kdy pokusná loď Civetta
vyplula na moře vybavena parním strojem, který

Model prvního lodního šroubu

poháněl Resslův lodní šroub. Mezi jeho další vynálezy patří například lisovací válcový stroj, šroubový lis na víno a olej, silniční lokomotiva s parním
pohonem, kuličkové ložisko bez tření a mazání,
přístroj k určování jakosti dřeva, zdokonalení
pneumatické potrubní dopravy a celá řada dalších patentovaných i nepatentovaných vynálezů
a různých technických vylepšení. Josef Ressel zemřel 9. 10. 1857 na služební cestě v Lublani, kde
byl také pohřben.
-mf-

Na běžkách k rozhledně a ještě dál
Nejen na horách můžete vklouznout do sněhové běžecké stopy a nechat se unášet
zasněženou krajinou. U nás je tato aktivita navíc bezpečná a bez přeplněných tras
a turistických cílů.
Upravené lyžařské běžecké stopy najdete v Ústí
nad Orlicí hlavně při dostatečné sněhové nadílce, kdy
se síť cyklostezek mění na
síť běžeckých stop, které
vás provedou okolím města.
Cílem tak může být například park Javorka nebo Peliny. Nejčastěji to však bývá
tvrz Orlice nebo Muzeum
řemesel.
Pro zdatnější lyžaře jsou
upravené běžecké stopy
v areálu Andrlův chlum,
jehož dominantou je rozhledna. Pokud jste nestihli s KČT tradiční novoroční výstup, můžete k ní
vystoupat na běžkách a i v zimních měsících se
pokochat z jejího ochozu výhledy na zimní vrcholy Orlických hor, Jeseníků, Králického Sněžníku
nebo vzdálených Krkonoš. Vrchol můžete zdolat
také pěší trasou, a to křížovou cestou kolem čtrnácti kapliček. Zahřát se svařákem a posilnit na
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Při podvečerní procházce městem objevíte
zajímavá místa a také novou budovu domu dětí
a mládeže, která vyrostla na místě bývalé textilní
továrny Perla a stala se dominantou vzniklého prostoru. Na dohled od této budovy je secesní Hernychova vila, v níž je stylová restaurace a umístěny
jsou zde stálé expozice městského muzea a tematické výstavy.
Těšíme se na vaši návštěvu.

zpáteční cestu se můžete v chatě Hvězda hned
vedle rozhledny.
Ve městě se můžete ubytovat ve Sporthotelu
Tichá Orlice, v jehož blízkosti je nástup na cyklostezky, a tedy na upravené běžecké stopy, a také sauna
a bowlingová hala. Relaxovat můžete třeba v krytém bazénu se slanou vodou a relaxační zónou.

Turistické informační centrum
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz
www.poznejustinadorlici.cz

foto © Wikimedia Commons, R. R. Marina; Technické muzeum Vídeň
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Do východních Čech
na lyže…

Skiresort Buková hora
Jedná se o moderní horský areál, který svými
parametry dosahuje alpské úrovně. Spojuje dvě
střediska na každé straně Bukovky – na jedné tradiční středisko Čenkovice a na druhé moderní
středisko Červená Voda. Celkem 5 sjezdových
tratí, jejichž celková délka je více než 8 km. Vše na
jeden skipas.
www.skibukovka.cz
Skiareál Buková hora

Dolní Morava

Horský resort Dolní Morava
Nejrozšířenější nabídka je pro vás nachystána v Horském resortu Dolní Morava. Zalyžovat si
můžete na více než 10 kilometrech poctivě připravených sjezdovek. Vyberou si opravdu všichni.
Jak milovníci ostřejších profilů, vyznavači černé
sjezdovky i obdivovatelé panoramat. Čekají vás tu
delší a komfortnější sjezdovky. Díky jejich propojení je možné si na jeden zátah užít až 3,1 km dlouhý
ojedinělý sjezd, jenž se svými parametry řadí mezi
nejdelší v republice. Pobavte se na snow trailech
U Slona, vyberte si terénní vlny na špičkové crossové trati, klopenky a tunely ve fun trailu nebo skokánky a bedny ve snowparku. Těšit se můžete i na
večerní lyžování na sjezdovce Kamila.
www.dolnimorava.cz

Skiareál Hlinsko
Lyžařský areál se nachází na Českomoravské
vrchovině a nabízí ideální lyžařské podmínky pro
rodiny s dětmi. Láká na tři upravené sjezdové tratě
dostupné v různých obtížnostech osazené moderními vleky. Pro nejmenší lyžaře nabízí skiareál cvičnou sjezdovku s dětským vlekem. Dospělí návštěvníci jistě ocení možnost večerního lyžování a pro
všechny lyžaře je zde možnost využití půjčovny
lyží a skiservisu. Areál disponuje umělým zasněžováním, které se stará o kvalitu sněhové pokrývky.
Raritou areálu je zakomponování mostu nad vozovkou přímo do jedné ze sjezdovek.
www.hlinecko.cz/ski

Skiareál Hluboká
Nachází se u Trhové Kamenice v nadmořské výšce 580 metrů a nabízí 2 vleky. Nechybí tu
ani technické zasněžování, které zajišťuje kvalitní sněhovou pokrývku. Díky osvětlení lze pořádat i večerní lyžování. Je zde také škola lyžování
a snowboardingu a možnost zapůjčení výbavy.
Areál je vzdálený 23 km od Chrudimi a 10 km od

Skiareál Hluboká

Skiareál Červená Voda
Nabídne vám dvě nejdelší sjezdové tratě Orlických hor (Heroltická – 2 290 m a Mlýnice – 2 150 m)
a nejmodernější čtyřsedačkovou lanovku, která
jako jedna z mála v České republice poskytuje komfort v podobě vyhřívaných sedaček. Sedačky jsou
navíc kryté „bublinou“, jež chrání lyžaře a snowboardisty při méně příznivém počasí. Pro děti je
zde Dětská sjezdovka a pro nejmenší Kidpark.
www.skibukovka.cz

Hlinska v Čechách. Pro automobily je zde bezplatné parkoviště.
www.skihluboka.cz

Skipark Červená Voda

Skiareál Peklák (Česká Třebová)
Tento areál může svým návštěvníkům nabídnout dvě sjezdové tratě v obtížnosti modrá (80 m)
a červená (800 m). Svahy jsou strojově upravované se
systémem technického zasněžování. Pro malé lyžaře
je v areálu lyžařská škola s pojízdným pásem a pro
dospělé lyžaře je připraveno večerní lyžování. Pro své
návštěvníky tento areál zajištuje také půjčovnu lyží
a jejich servis. Součástí areálu je i snowpark s překážkami. Středisko se může pyšnit výbornou dostupností, ať už vlakem nebo automobilem. Parkoviště pro
cca 200 automobilů je přímo u dolní stanice vleku.
www.peklak.cz

Sportareál České Petrovice
Areál nabízí přívětivé prostředí pro rodiny s dětmi a rekreační lyžaře. Disponuje čtyřmi sjezdovkami
o celkové délce přes 2 km. Tři sjezdovky jsou opatřeny technickým zasněžováním a dvě mají osvětlení
pro večerní lyžování. Na jedné ze sjezdovek je umístěn snowpark se skoky a překážkami. Pro nejmenší
lyžaře je zde dětské hřiště s pomůckami pro výuku
lyžařské a snowboardové školy. U dolní stanice je
půjčovna lyží a snowboardů a také servis.
www.ceskepetrovice.com

Skiareál Čenkovice
Nabízí sjezdovky s různými obtížnostmi, celodenním osvětlením a zasněžovací technikou. Za
dobrých sněhových podmínek je v provozu také
velký Snowpark, jehož platformy (skoky, raily) jsou
určeny spíše středně a více pokročilým. Park je
obsluhován přilehlým vlekem z tratě Svitavy a má
svůj vymezený úsek pro výstup.
www.skicenkovice.cz

Více informací na
www.vychodnicechy.info
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Vážení čtenáři,

Za západem slunce na běžkách
Když napadne sníh, má chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy neobyčejné kouzlo.
Láká pak všechny běžkaře na nikterak náročné túry, které spojují malebné obce
a osady.

Do běžkařské stopy můžete nastoupit na parkovišti ve Vlachovicích nebo u Třech Studní. V prvním
případě vás čeká 25 km, od Třech Studní jen 18 km.
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Mezi vlachovickými kopci
Vlachovice leží mezi dvěma skoro stejně vysokými kopci – jihovýchodně položenou Bílou skálou
se 777 m n. m. a na opačné straně jen o jeden metr
nižším vrcholem Tři smrky. Z obou jsou krásné výhledy do okolí a na západy slunce. Trasa vede přes
Tři smrky, pokračuje kolem rybníka Sykovec na Tři
Studně a k Medlovskému rybníku.

Po dalším mírném stoupání a klesání se přes
rozcestí Nad Kadůvkem dostanete do obce Kadov.
Leží na řece Fryšávce, ve které žijí vranky. Tyto ryby
jsou pozoruhodné tím, že nemají vzduchový měchýř
a pohybují se přískoky po dně. Domov tu má také
skorec vodní, drobný pěvec, který je jedním ze symbolů Žďárských vrchů. Obec má železnou minulost,
jejímž dokladem jsou litinové kříže či čísla na starých
chalupách. Z Kadova se vydáte na Krátkou, kde doporučujeme navštívit Dům přírody Žďárských vrchů
a občerstvit se ve stylové hospůdce Hodůňka.

Zpět přes ledovec
Stopa se stáčí zpět přes Samotín a Blatky kolem
Fryšavské hájenky na Fryšavu. Fryšava je známá
svým ledovcem. I když není pravý, mezi lyžaři a místními obyvateli je Fryšavský ledovec vžitý název pro
chladný kout krytý lesem, kde se nejdéle drží sníh.
Do přírody se s námi můžete
vydat i jinam. Stačí si vybrat na:
www.snamidoprirody.cz
www.nature.cz

Zachránce tisíce dětí (120 let)
Třebíčský rodák Antonín Kalina, nositel ocenění Spravedlivý mezi národy Státu
Izrael, v dubnu 1945 zachránil před smrtí v koncentračním táboře Buchenwald
900 chlapců a dívek, převážně židovského původu.
Narodil se 17. února 1902 v Třebíči (jako jedno
ze dvanácti dětí) do rodiny obuvníka, kterým se
později také vyučil. Po vzoru svého otce vstoupil
v roce 1923 do Komunistické strany Československa
a až do své smrti zůstal přesvědčeným komunistou. Po obsazení Československa byl zatčen a jako
politický vězeň transportován do koncentračního
tábora Dachau a odtud do Buchenwaldu. Díky své
odvaze a průbojnosti se v táboře vypracoval na vedoucího bloku. Toho využil, když bylo do tábora přivezeno mnoho dětí. „Shromažďoval“ je v bloku číslo
66, tzv. dětský blok, obstarával pro ně základní životní potřeby a také vzdělání. Po svolání všech Židů
Děti z Buchenwaldu
před odjezdem
z osvobozeného tábora

Antonín Kalina

ve věznici nechal přešitím žlutých nášivek židovské
děti označit za „křesťany“ a jednotce SS oznámil, že
v bloku 66 žádní Židé nejsou. Po osvobození Československa se vrátil zpátky do Čech a po zbytek svého života pobýval v Praze, kde 26. 11. 1990 umírá.
Uznání za jeho činy se mu za života nedostalo. Až na
počátku 21. století několik zachráněných „dětí“ zahájilo proces, aby Kalina byl za své činy uznán Spravedlivým mezi národy, titulem udělovaným lidem
nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů
před holocaustem. V rodné Třebíči Antonína Kalinu
připomíná pamětní deska na budově bývalé školy.
Jana Výborná

foto © Wikemedia Commons

cestujeme, abychom poznali a zažili něco nového, dosáhli vrcholů, které na pokoření čekaly,
abychom měli krásné vzpomínky nebo si prostě
jen odpočinuli.
Kraj Vysočina vyhledávají domácí i zahraniční
turisté především kvůli památkám UNESCO, biatlonu a čisté přírodě. Vracejí se k nám za dobrým
regionálním jídlem a pitím, za kvalitní kulturou,
folklorem a stále častěji za neopakovatelnými
adrenalinovými zážitky nebo tzv. filmovou turistikou. Zvu vás na vysočinská místa, která znáte
z oblíbených filmů, seriálů a pohádek. Jen namátkou, na pohádkový telčský zámek Šíleně smutné
princezny, do Jaroměřic nad Rokytnou, které se
staly kulisou pro natáčení jednotlivých dílů seriálu
Marie Terezie, do Pelhřimova, kam se v čase vrátili
Návštěvníci, do židovských ulic Třebíče, které hrají
hlavní roli v historickém filmu Zádušní oběť. Scény
z oblíbeného seriálu Četnické humoresky se natáčely například v Jimramově, na zámku v Náměšti
nad Oslavou, ve Štěpánově nad Svratkou nebo
v Tasově. A pak je tu kultovní pivovar z Hrabalových postřižin v Dalešicích s nabídkou tradičních
piv a staročeské kuchyně.
Budeme rádi, pokud si Vysočinu přijdete prohlédnout a hlavně zažít. Přijeďte k nám na kole, na
běžkách nebo se jen tak toulat přírodou. Malou
ochutnávku všeho, co nabízíme, najdete na vysocina.eu. A dejte nám prostřednictvím sociálních sítí
vědět, co se vám u nás líbilo. Na viděnou na Vysočině. Těšíme se na vás.
Vítězslav Schrek,
hejtman Kraje Vysočina

Železná minulost na řece Fryšávce

foto © Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Výhled z Pasecké skály

KAM na výlet

Vážení čtenáři,

Vydej se
na výlet
po jižní
Moravě

Česká republika je plná krásných míst. Nejkrásnější ze všech je jižní Morava. Může vám to připadat subjektivní, ale je to tak.
Většinou si náš kraj lidé spojují s vínem. A to
právem. Víno totiž není jenom nápoj. Jeho stopy
najdete všude – v tancích, zvycích, písních nebo
krojích. Když se do svahů opře slunce, když víte,
kolik tvrdé práce stojí za pohárkem, který držíte
v ruce, poznáte, jak se víno vtisklo do samotné
krajiny.
U nás jsme pořád spojeni s našimi předky. Navazujeme na babičky a dědečky, které zná jen úzký
okruh rodiny a přátel, ale také na ohromné množství slavných rodáků a osobností.
Jedním z nich je například Gregor Mendel.
A příští rok budeme slavit 200. výročí narození tohoto zakladatele genetiky. Mendel bude mít svůj
festival, získá svoji sochu na stejnojmenném náměstí, uskuteční se Mendel day, chystají se Mendelovy podzimní dny. Nebudou chybět výstavy,
populárně-naučné akce, happeningy. Bude toho
hodně, přijeďte.
Ať už zamíříte do Brna, více na jih nebo do přírody Moravského krasu, budeme se na vás těšit.
Stojí to za to!
Jan Grolich,
hejtman Jihomoravského kraje

Vychutnej si moravskou srdečnost
a famózní jídlo. Navštiv památky
světoznámé i ty, kde se netísní davy.
Pro každého něco. Pěšky, autem,
na kole… v červenci i v dubnu.

Bez názvu-8 1
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KAM představuje
Petr David, Vladimír Soukup
České Švýcarsko známé i neznámé
K tradičním atrakcím Českého Švýcarska se řadí zejména plavba
soutěskami a také Pravčická brána, největší skalní oblouk v Evropě. Avšak zdejší kraj – svět divokých skal a hlubokých roklin,
nespoutaných toků i malebných obydlí – skrývá celou řadu dalších pozoruhodností a nečekaných překvapení. Přičtěme k tomu
nádhernou lidovou architekturu, množství značených cest včetně atraktivních ferrat a daleké výhledy, a není se co divit, že
tento kout na severu Čech patří k nejoblíbenějším turistickým
destinacím.
cena: 399 Kč
www.luxor.cz

Toulání Šumavou a Pošumavím 2
s profesionálním průvodcem Josefem Peckou

„Původní odrůdy, láskyplná péče, naslouchání přírodě a skvělé recepty, ve kterých všechny plodiny
spotřebujeme. To je Herbář ze zahrady přímo na
talíř. Už podruhé!“ Takto popisuje autorka pokračování své úspěšné knihy o zahradě a jejích plodech.
Ve druhém díle se věnuje nejen zelenině – jarní cibulce, bramborám, zelí nebo svým oblíbeným dýním a rajčatům –, ale tentokrát i ovoci. Představuje
téměř sto odrůd, včetně jejich historie, přidává své
osvědčené tipy na pěstování i zpracování sklizně
a desítky receptů prověřených jazýčky svých dětí,
kamarádů i široké rodiny.
Nápomocnou rukověť zahradníka od jara do zimy
ocení všichni milovníci zahradničení a vlastnoručně vypěstované úrody.
Tak ať vyklíčí, co má, a sní se, co se navaří!

?

Jak se vyrábí ovocné kůže?
a) sušením ovocného pyré
b) sušením plátků jablek
c) sušením švestek

Své odpovědi nám posílejte do 15. února
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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Peter Wohlleben
Než stromům dojde dech
I kdybychom kvůli klimatickým změnám přivedli planetu na pokraj zkázy, stromy by se za každých okolností dokázaly vrátit.
Dokonce i po obdobích sucha, ničivých požárech, rozsáhlých polomech a zpustošení lidskou činností znovu vyrostou. Osud lesů
a osud lidstva jsou nerozlučně spjaty. Stromy totiž tvoří natolik
efektivní sociální komunity, že se se změnami klimatu, alespoň
tedy s těmi aktuálními, dokážou většinou obstojně vyrovnat. To
všechno stromy nedělají pro nás, ale samy pro sebe.
cena: 369 Kč
www.knihykazda.cz

Jaroslav Foglar
Tajemství Velkého Vonta
Stínadelská trilogie vrcholí v závěrečném dílu s ilustracemi Jiřího
Gruse. Po neklidné éře bezvládí ve Stínadlech zvítězilo vontské
hnutí Žlutý květ. Velkým Vontem se stal Vláďa Dratuš, ale v poslední době s ním cosi není v pořádku – chová se čím dál nervózněji, a navíc se ulicemi šíří zvěsti, že přišel o ježka v kleci. Kdo je
tajemný Cizinec, který Vláďu v poslední době navštívil, a co mu
chtěl? Rychlé šípy musejí záhadě přijít na kloub dřív, než Stínadla
opět zachvátí vlna násilí a nejistoty…
cena: 399 Kč
www.albatrosmedia.cz

Připravila: Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

Kateřina Winterová
Herbář ze zahrady přímo na talíř 2

Profesionální šumavský průvodce Josef Pecka zve čtenáře na další trasy, které křižují jeho oblíbené pohoří z obou stran hranice.
Na svých trasách sestoupil více do vnitrozemí, a nabízí tak výlety
do méně navštěvovaných míst v Pošumaví.
cena: 399 Kč
www.starymost.cz

KAM na výlet

Olomoucký kraj –
dvě tváře, co vás
dostanou!

Nechte se okouzlit krajem dvou tváří – malebnou hanáckou krajinou podél řeky Moravy a Jeseníky –, radostí z ticha a nejčistším vzduchem.
V Olomouckém kraji najdete výběr toho nejlepšího, co tento bohatý region nabízí. Kromě tradiční
architektury, technických, přírodních i historických
památek a gastroturistiky je zde také pestrá nabídka kulturních akcí. Při svém putování můžete
využít turistickou slevovou kartu Olomouc region
Card. Díky ní získáte bezplatné nebo zvýhodněné
vstupy na desítky atraktivních míst.
Haná je jedinečný region, který na území Česka nemá konkurenci. Tradice jsou zde stále živé.
Doporučuji navštívit Hanácké muzeum v přírodě
v Příkazech, které je unikátním dokladem hliněného stavitelství na Hané, nebo fantastické mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, jež
každoročně probíhá na hradě Helfštýn a řadí se
mezi největší kovářské svátky na světě.
Milovníci aktivní turistiky mohou zamířit do
Jeseníků. Nejvyšší moravské hory nabízejí bohatou
síť turistických i cykloturistických tras, které lákají
ke sportování. Zdolat můžete hřebenovku Olomouckého kraje – ta prochází hned přes tři pohoří.
Na vlastní kůži zažijte světoznámé a jedinečné Rychlebské stezky, jež jsou Mekkou trailové cyklistiky. V horách se dá také odpočívat. Léčivé prameny
daly vzniknout slavné tradici lázeňství a unikátní
horské klima udělá dobře na těle i na duši.
Věřím, že si z nabídky Olomouckého kraje vyberete. Je totiž nejen pestrá, ale také celoroční.
Zřejmě nejtěžší úkol, který před vámi stojí, je zvolit
si atraktivitu, kterou navštívíte jako první. Tak šťastnou ruku při výběru. A nebojte, nemůžete sáhnout
vedle.
Milada Sokolová,
uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje
pro oblast cestovního ruchu
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Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Geniální a tajemný

(345 let)

Pouhých 46 let života stačilo Janu Blažeji Santini-Aichelovi
k tomu, aby se nesmazatelně zapsal do historie našeho stavitelství
a architektury. Originální tvůrce se narodil 3. února 1677 v Praze,
na den sv. Blažeje, coby nejstarší syn pražského kameníka Santina
Aichela. Na druhý den byl v Chrámu sv. Víta pokřtěn jako Jan Blažej
Aichel. Narodil se na část těla ochrnutý a chromý, což mu bránilo
pokračovat v rodinné kamenické tradici.
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Klášter a kostel Kladruby u Stříbra

Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie
a svatého Jana Křtitele v Sedlci

kostela v Sedlci u Kutné Hory. Již od začátku svého působení pracuje pro významnou klientelu, je
velmi uznávaným a váženým architektem. Mezi
nejvýznačnější Santiniho projekty a stavby se řadí
konvent s klášterním kostelem v Plasích, klášterní

kostel v Kladrubech u Stříbra, poutní kostel v Mariánské Týnici, ve Křtinách u Brna, benediktinské
opatství v Rajhradě nebo zámek a kostel v Rychnově nad Kněžnou a zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Mimo jiné postavil několik kaplí,
např. v Panenských Břežanech nebo Mladoticích.
V hlavním městě realizoval kromě Zbraslavského
kláštera dostavbu a úpravu poutního areálu na Bílé
hoře nebo stavbu Kolowratského (Thunovského)
paláce. Za vrchol Santiniho tvorby je považován
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře a další stavby v areálu kláštera ve Žďáru nad
Sázavou. Zadavatelem stavby byl opat žďárského
kláštera Václav Vejmluva. Základním prvkem chrámu a kaplí v ambitu je půdorys pěticípé hvězdy,
která symbolizuje nejen pět mučednických ran
Kristových, ale také hvězd, které se objevily nad
místem umučení Jana z Nepomuku. Jedinečná
stavba byla zařazena na seznam památek UNESCO.
Geniální představitel barokní gotiky zemřel po
delší nemoci 7. 12. 1723 a jeho tělo bylo uloženo
do hrobu v kostele sv. Jana Křtitele v Oboře na
Malé Straně. Po zrušení kostela a hřbitova skončily
ostatky Santiniho neznámo kde.
Alice Braborcová

foto © Wikimedia Commons

Přesto se kamenictví vyučil, stejně tak i bratr
František, ale Jan studoval také malířství. Jeho
učitel Jean Baptist Mathey, architekt pražského
arcibiskupa, seznámil mladého Santiniho se soudobou římskou architekturou. Na další léta Janova dospívání měl nepochybně vliv i císařský malíř
a inspektor obrazárny Pražského hradu Kristián
Schöder, s jehož dcerou se později Santini oženil.
Po vyučení, někdy v roce 1696, se vydal sbírat
zkušenosti vandrovní cestou tovaryše. Do roku
1699 prošel Rakousko a Itálií doputoval až do Říma,
kde byl plně zaujat díly o generaci staršího génia
římského baroka Francesca Borrominiho. Radikálního architekta, jeho římskými současníky považovaného za „blázna“. V Itálii pravděpodobně získal
také kvalifikaci architekta a poté přijal do svého
jména otcovo jméno Santini, podobně tak učinil
i bratr František. Po návratu do Čech v roce 1699
začal realizovat své první stavby. Neměl však stavební dílnu ani nebyl podnikatelem. Zůstával projektantem – architektem dohlížejícím na realizaci
vlastních staveb. Během let 1701–1702 mu umírají
oba rodiče a dědictví po otci věnuje svému bratru
Františkovi. To dokládá, že byl již nezávislou a movitou osobností. V roce 1705 kupuje Valkounský dům
v dnešní Nerudově ulici.
Mezi jeho první zakázky patřila stavba konventu cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi a klášterního

KAM na výlet

Ivo Vondrák:
„Surová krása
našeho kraje stojí
za návštěvu.“

Zvu vás do Moravskoslezského kraje, a to nejen
proto, že jsem místní patriot. Náš kraj totiž nabízí
nečekané zážitky, řadu zajímavostí a skvělých míst.
Beskydy a zejména Jeseníky jsou vyhlášené svou
ryzostí a divokostí. Sjíždí se sem více a více milovníků krásné přírody i náročných výzev. Kde jinde
se může konat tak extrémní závod, jako je zdolání
sedmi vrcholů najednou, než právě u nás na severu
Moravy, v Beskydech? Najdete tu i malebná zákoutí,
okouzlí vás například uličky Štramberku s vyhlídkou
na trúbu nebo prohlídka krásně revitalizovaného
zámeckého parku v Bruntále, kde si připadáte jako
v romantickém filmu. Jistě, podobných míst a krásných hor najdete v naší republice spoustu. Moravskoslezský kraj má ovšem důležitý unikát – Technotrasu. Projekt Technotrasa – surová krása propojuje
unikátní místa, na kterých vás čekají výjimečné zážitky připomínající výraznou technickou a řemeslnou minulost severní Moravy a Slezska. Technotrasa
ukazuje nejen surovou krásu našeho kraje, ale přibližuje také autentické příběhy průmyslníků, hutníků, horníků, textilníků, železničářů, kloboučníků,
lesníků, mlynářů či vojáků. Technotrasa provádí více
než třiceti místy, kde mohou návštěvníci vyzkoušet
asi padesát aktivit, jako je výroba levandulového
sirupu, noční procházka uhelným dolem za svitu
havířské lampy nebo třeba získání řidičáku na koňskou bryčku u vodního mlýna. Technotrasa vloni získala ve Velké ceně cestovního ruchu prvenství jako
nejlepší turistický produkt. Pomáhá upozornit na
náš kraj, jeho historii a zajímavosti. A je rok od roku
bohatší. Když před devíti lety vznikala, sdružovala
12 subjektů, nyní jich je 31 a budou přibývat další.
Na mapu Technotrasy ještě letos přibude například
nové Muzeum nákladních automobilů Tatra, které
Moravskoslezský kraj nedávno otevřel. Náš region je
zkrátka plný překvapení a novinek, takže neváhejte
a přijeďte se k nám podívat.
Ivo Vondrák,
hejtman Moravskoslezského kraje

Nové Muzeum náklaďáků je o historii
i nejmodernějších technologiích
Do Kopřivnice v Moravskoslezském kraji láká nové Muzeum nákladních
automobilů. Návštěvníci zde uvidí osm desítek užitkových vozidel, technické
skvosty a zajímavosti lidé poznají také prostřednictvím rozšířené reality. Muzeum
postavil Moravskoslezský kraj s významným přispěním EU, většinu exponátů
dodala společnost TATRA TRUCKS, která muzeu poskytla i pozemek a budovu
bývalé slévárny, v níž muzeum sídlí.
„Technické zajímavosti k našemu regionu prostě
patří, a tak vzniklo v Kopřivnici další muzeum. I to
se věnuje bohaté historii a produkci tatrováckého
závodu, který dělá našemu regionu dobré jméno
v celém světě. Obě muzea, tedy všem dobře známé
Technické muzeum Tatra a nově otevřené krajské
Muzeum nákladních automobilů Tatra, si rozhodně
nebudou konkurovat, naopak. Budou spolupracovat a vzájemně se doplňovat. Tím, že jsou umístěné
blízko sebe, nabídnou komplexní pohled na bohatou
historii výroby vozidel v Kopřivnici. Nové muzeum se
stane součástí Technotrasy, která provází technickými atraktivitami našeho regionu,“ uvedl hejtman
Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a doplnil,
že nové muzeum spadá pod Muzeum Novojičínska, které zřizuje Moravskoslezský kraj.
V muzeu bude k vidění osm desítek užitkových
vozů, většinu z nich muzeu zapůjčilo Technické
muzeum Tatra. Expozice bude rozdělená do 14 tematických celků, a to chronologicky, ale i podle zaměření. Od prvních užitkových přes hasičské, vojenské, závodní, expediční až po současné stroje.
K vidění zde budou i historické motocykly Rybičkovy sbírky, kterou nyní vlastní Moravskoslezský
kraj. „Expozice strojů doplní i rozšířená realita, která
se v muzejnictví stala velmi důležitým prvkem. Díky

této technologii jsou expozice bohatší, návštěvníkovi například přímo před očima vyroste z vystaveného reálného podvozku celé vozidlo. Zkrátka co se
do budovy muzea nevešlo, mohou návštěvníci poznat v rozšířené realitě. Takto se také třeba seznámí
s vnitřním interiérem vozu nebo s tím, jak funguje
motor. Nové muzeum ale nabízí nejen edukaci, ale
i zábavu, velký úspěch bude určitě mít řízení modelů
aut, samozřejmě opět v rozšířené realitě. Malí i velcí
návštěvníci si tak budou moci uličkami muzea projet
třeba Tatrou 815 známou svou cestou kolem světa,“

prozradil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš
Curylo s tím, že nové muzeum se bude pyšnit
jako jediné muzeum v republice celoplošným pokrytím rozšířenou realitou v tak velkém rozsahu.
Muzeum počítá i se zahraničními hosty, a tak bude
rozšířená realita také v angličtině a brzy i v polštině
a němčině.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák si prohlídku
nového muzea skvěle užil

Obrovským lákadlem pro milovníky techniky
je rychlovlak Slovenská strela, který je umístěn
v depozitáři vybudovaném v loňském roce. Depozitář je v bezprostřední blízkosti nového muzea.
„Slovenská strela byla před jedenácti lety vyhlášena
národní kulturní památkou. Také proto jsme se jako
vlastník tohoto unikátního stroje rozhodli pro jeho
kompletní renovaci, ale také nákladnou výstavbu
jejího nového depozitáře. Slovenská strela má teď
důstojné umístění, které zaujalo také odbornou veřejnost, depozitář byl letos oceněn v celostátní soutěži Stavba roku. Prvorepublikový vlak je krásným
nositelem dlouholeté tradice výroby dopravních prostředků v Kopřivnici,“ řekl generální ředitel TATRA
TRUCKS Pavel Lazar a doplnil, že návštěvníci Muzea nákladních automobilů budou jistě obdivovat
také další legendární stroje z majetku společnosti,
jako jsou například Drtikolka, Tatra 148 nebo Tatra 111 vyvinutá za druhé světové války.
Nové Muzeum nákladních automobilů Tatra bude součástí Technotrasy.

www.msk.cz
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Dvě světové války a dvě totality v minulém století předurčily osudy mnoha lidí.
Karel Lukas se zařadil mezi ty, kteří se stali hrdiny.
Narodil se 16. února 1897 v Brníčku u Zábřehu na Moravě a po ukončení gymnázia (1915) chtěl
studovat na učitelském
ústavu. Armáda ho však
povolala, a tak se ocitl v rakouské uniformě na ruské
frontě. Jako jeden z mnoha
přeběhl, stal se součástí
vojsk legií a byl přesunut
do Francie. Po válce spojil
svůj život s armádou a působil v mnoha funkcích
v Praze, Hranicích, Košicích i jinde. Mimo jiné byl
součástí štábu ředitelství
opevňovacích prací našich
pohraničních pevností. Po
příchodu nacistů v březnu
1939 Lukas „ustoupil“ do
Francie a odtud do Velké Británie. Účastnil se bojů
u El Alameinu, v roce 1942 byl zraněn a později se
podílel na přípravách pro vylodění na Sicílii. Díky
svým zkušenostem byl koncem války ustanoven

vojenským a leteckým
atašé v USA a Kanadě. Po
válce a návratu do Československa v hodnosti
plukovníka
generálního
štábu působil jako velitel
v Novém Jičíně. Rok 1948
znamenal zlom. Lukas musel do výslužby. Přátelé ho
nabádali k emigraci, on ale
zůstal. Zatčen byl v březnu
1949 a brutálně mučen.
Bití obušky po celém těle,
strhané nehty, nepřestávající chůze se zakrytýma očima vedly k jeho smrti dne
19. 5. 1949. Společenského
uznání se dočkal až v srpnu
1990, kdy byl in memo
riam povýšen do hodnosti
Generálmajor Karel Lukas
generálmajora a následně
vyznamenán Řádem M. R. Štefánika. Jeho vrazi zůstali nepotrestáni.
-liban-

foto © Wikimedia Commons

s hrdostí patriota vás zvu do Zlínského kraje.
Ať už člověk hledá kvalitní kulturní zážitky, má
chuť užít si přírodu, chce zrelaxovat ve wellness,
načerpat síly v lázních, anebo strávit příjemné
chvíle spojené s vyhlášenou gastronomií, Zlínský
kraj je správnou adresou.
Velmi nás těší, že v době, kdy se kvůli epidemii
ztížily podmínky pro cestování do ciziny, objevilo
mnoho lidí právě Zlínský kraj jako atraktivní destinaci. Hned po Praze jsme se totiž stali regionem
s největším nárůstem ubytovaných hostů.
A připsali jsme si ještě jeden úspěch. Zlínský
kraj zazářil ve srovnávacím výzkumu Místo pro
život, kde jsme získali první místo. Tak se přijeďte
podívat, proč se u nás lidem dobře žije.
Mezi nejvyhledávanější turistické cíle patří Zoo Zlín se zámkem Lešná a Valašské muzeum
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Lidé si také
oblíbili originální Kovozoo ve Starém Městě a samozřejmě sezonním magnetem je unikátní Baťův
kanál, který od května do září přiláká okolo 75 tisíc
návštěvníků. O příznivce nemají nouzi ani v Muzeu
jihovýchodní Moravy ve Zlíně s expozicemi věnovanými fenoménu firmy Baťa nebo cestovatelům
Hanzelkovi a Zikmundovi. Někteří se s chutí vydávají za poutní turistikou, kdy objevují oduševnělý
půvab Svatého Hostýna, majestátní krásu Velehradu nebo působivý Archeoskanzen a expozici Živá
voda v obci Modrá. A neměla by vám uniknout ani
místa, jako jsou proslulé zahrady a Arcibiskupský
zámek v Kroměříži, nebo okouzlující Luhačovice,
největší lázně na Moravě.
Každý z našich čtyř okresů nabízí jedinečné zážitky. Přijeďte si je vychutnat na vlastní kůži. Čerpat
inspiraci můžete na stránkách www.vychodni-morava.cz. Pevně věřím, že najdete důvod, proč k nám
vyrazit a proč se k nám znovu vracet.
Těším se s vámi na viděnou!
Ing. Radim Holiš,
hejtman Zlínského kraje

Život na rozbouřených vlnách (125 let)

Neklidný bratr misionář (330 let)
Katolík s protestantskou duší. Celoživotní zakladatel
protestantských osad, exulant, misionář a snílek.
Kristián David se narodil 17. února 1692
v Ženklavě u Nového Jičína do katolické rodiny.
Sudičky mu přisoudily toulavé boty, protestanství
i myšlenky Jednoty bratrské. Vyučil se tesařem
a s řemeslem se toulal světem. Roku 1722 v Horní Lužici na panství hraběte Nikolause Ludwiga
von Zinzendorfa založil osadu Herrnhut, česky
Ochranov, hornolužickosrbsky Ochranow, jež
byla určena pronásledovaným rodinám z Moravy.
Dál šířil „zakázané“ knihy k malé radosti rakouské
vrchnosti. V roce 1727 stál u duchovního znovuzrození obnovené Jednoty bratrské a stal se

Kristián David kácí první strom při zakládání Ochranova

jedním ze čtyř „vrchních starších“. Následovala jeho tříletá
misie v Grónsku, poté
to bylo Švýcarsko,
Holandsko a dnešní
Kristián David
Lotyšsko. V Grónsku se ještě dvakrát objevil v letech 1747 a 1749
a spolupodílel se na stavbách několika domů,
jejichž díly byly přiváženy po částech loděmi. Zajímavé je, že bratrské misie zde fungovaly až do
roku 1900. Neutuchající nadšení ho přivedlo do
Ameriky, kde pomáhal při výstavbě osad Nazareth a Bethlehem v Pensylvánii. Dnes tu je ústředí
církve Moravských bratří. Neobyčejný člověk prostého vzdělání Kristián David dokázal tolik, co by
jiným vydalo na několik životů. Zemřel v Herrnhutu 3. 2. 1751. Nejlépe ho charakterizuje pamětní
deska na rodném domě: „Zde se narodil l. P. 1692
Kristián David, exulant, zakladatel Ochranova,
spoluobnovitel Jednoty bratří, svědek evangelia
mezi pohany. Jeden jest Mistr váš – Kristus, vy pak
všickni bratři jste!“
-babok-

foto © Wikimedia Commons; Křesťanská cestovní agentura

Vážení přátelé
cestování,

Informační centra zvou

Kolín

Tábor
Poklad v srdci Kolína
Areál Bartolomějského návrší v centru
města vás zve na procházku historií.
Nenechte si ujít parléřovský chrám, kostnici
s bohatou výzdobou, budovu bývalé farní
školy s interaktivní expozicí, vyhlídku ze zvonice a parkány. Otevřeno celoročně.

zažijte
Jordán

www.bartolomejskenavrsi.cz

Zbiroh

JORDÁN žije Táborem
Tábor je městem nad Jordánem. Nádrž Jordán, nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě, je jednou z nejcennějších táborských
scenérií. Je táborským pokladem. V letošním roce si připomeneme 530. výročí jeho
založení.
www.visittabor.eu

Kynšperk nad Ohří
Zámek Zbiroh má své expozice
otevřené i v zimních měsících.
Hezká je procházka zámeckým
parkem, odkud se naskýtají výhledy na Brdy
a Křivoklátsko. Prohlídku zámku je možné
zakončit posezením ve středověké zámecké
krčmě U Rudolfovy kratochvíle.

Barokní kostel Nanebevzetí Panny
Marie vystavěný v letech 1721–
1727 stavitelem J. V. Braunbockem stojí na
místě kostela zmiňovaného již ve 13. století.
Z původního kostela je zde umístěna plastika Madony z konce 15. století.

www.zbiroh.cz

www.kynsperk.cz

Rumburk

Semily
Přijeďte zažít atmosféru města,
kdysi zvaného Malá Paříž severu!
Milovníky historie jistě potěší návštěva Lorety, muzea nebo křížové cesty. Turistům nabízíme výstup na rozhlednu a perličkou je fotbalgolfové hřiště s mystickým
Stromem života.

Zveme vás do Semil, kde turisté
využijí mnoho pěších tras v Semilech a okolí, jako např. Riegrovu stezku.
A milovníkům adrenalinu doporučujeme
vyzkoušet via ferratu Vodní brána, na kterou
jim u nás v infocentru půjčíme vybavení.

www.rumburk.cz

www.semily.cz

Telč

Dolní Kounice
Telč slaví 30 let na seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO 1992–2022. Přijeďte do
jednoho z nejstarších a nejkrásnějších měst,
které dodnes vypadá jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce.

Malebné Dolní Kounice v údolí řeky Jihlavy nabízejí množství
krásných památek. Synagogu s rozlehlým
židovským hřbitovem, kostelík s křížovou
cestou ve výši 262 m n. m., ojedinělý komplex hradu a zámku s překrásnou zříceninou
kláštera Rosa coeli.

www.telc.eu

www.dolnikounice.cz

Litovel

Loučná nad Desnou
Litovelské Pomoraví

Ski areály

Zveme vás k zimní návštěvě Litovelského Pomoraví, které se nachází na
severu střední Moravy mezi městy Olomouc
a Mohelnice. Oblast tvoří komplex lužních
lesů a mokřadních luk s tůněmi.

Vyzkoušejte lyžařské terény ve
skiareálech Loučná, Kocián, Kareš, Kouty,
Přemyslov a Šindelná v Loučné nad Desnou.
Vhodné podmínky nejen pro rodinné lyžování, ale i pro náročnější sportovce.

www.litovel.eu

Fulnek

www.icloucna.cz

Hlučín
Jerlochovické stěny
Součástí našeho města je pískovcové těleso v Jerlochovicích. Stěny vzniklé usazováním mají délku cca 150 m
a výšku cca 7 až 12 m a nacházejí se v bývalé
pískovně.
www.ic-fulnek.cz

Vinná hora
Udělejte si zimní výšlap na Vinnou
horu nad Hlučínem, nad řekou
Opavou, potokem Vařešinka a Hlučínským jezerem, v okrese Opava v Moravskoslezském
kraji. Vrchol se nachází ve výšce 287 m n. m.
www.ic-hlucin.cz
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Správné odpovědi a výherci
KAM PO ČESKU, LISTOPAD–PROSINEC 2021

Celkem došlo 4 099 odpovědí, 4 007 z internetu a 92 dopisů,
z toho 2 347 žen a 1 752 mužů.

Lyžování na Lipně
odpověď 1: c) 13,5 km
odpověď 2: a) Fox park
odpověď 3: c) pro lyžaře všech kategorií
soutěžilo: 646 čtenářů; 616 správně; 30 špatně
výherci: L. Turčin, Brno; P. Kopecká, Hlinsko; V. Kmínková, Děčín; M. Macháček, Čerčany;
J. Hejtmánková, Hodonín; P. Els, Chotěboř; J. Cerman, Jilemnice; K. Kadlec, Moravská
Třebová; P. Pavlík, Býšť; B. Hanáková, Ústí nad Orlicí

Zažijte adventní atmosféru v Turnově
odpověď 1: c) lev
odpověď 2: b) Český ráj
odpověď 3: a) Jizera
odpověď 4: a) kostel sv. Petra a Pavla
odpověď 5: b) výrobou šperků s českými granáty
soutěžilo: 650 čtenářů; 562 správně; 88 špatně
výherci: J. Kubelka, Teplice; J. Cestr, Malé Žernoseky; Š. Kracíková, Poděbrady; M.
Vybíralová, Praha 4; J. Rybářová, Jičín; L. Cibulková, Kolín; J. Korpáš, Stráž pod Ralskem;
M. Bugaj, Ostrava; J. Klimešová, Plzeň; M. Procházková, Valašské Meziříčí

Edice ČT
otázka: Žádnému správnému zahrádkáři nesmí na zahradě chybět:
odpověď: a) kompost a zavlažování
soutěžilo: 753 čtenářů; 749 správně; špatně 4
výherci: J. Bouzková, Karlovy Vary; V. Čechová, České Budějovice; M. Šromová, Suchdol
nad Odrou

Kam v zimě s dětmi
odpověď 1: a) Luhačovice
odpověď 2: b) Zlín Film Festival
odpověď 3: c) rozhledna Kelčský Javorník
odpověď 4: b) Karlovské muzeum
soutěžilo: 633 čtenářů; 516 správně; 117 špatně
výherci: M. Bližňáková, Brumov-Bylnice; L. Jelen, Uherské Hradiště; K. Devátý, Zlín;
O. Kačenková, Tuchlovice; M. Magura, Ostrava

Kartografie Praha
otázka: Naše nejníže položená železniční stanice leží ve výšce 127 m n. m. a prohlédnout si zde můžete i unikátní nejstarší nádražní hodiny na našem území. Víte, o kterou
železniční stanici se jedná?
odpověď: a) Dolní Žleb
soutěžilo: 482 čtenářů; 481 správně; špatně 1
výherci: K. Křepelka; Police nad Metují; J. Kovář, Nová Bystřice; M. Černá, Kraslice

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci
soutěžilo: 503 čtenářů; 475 správně; 28 špatně
výherci: L. Březinová, Mistřice; H. Uhříková, Vsetín; S. Čejka, Dobrá Voda

Poznáte místo na fotografii?

Křížovka
Nejvíce odpovědí

na soutěžní otázk
y do redakce
zaslali čtenáři
z okolí distribučn
ího místa Zlín.
Poměr počtu obyv
atel v závislosti
na počtu došlý
odpovědí rozho
ch
dl, že prestižní
certiﬁkát

Mazaní čtenář
uděluje redakce

i

magazínu KAM
po Česku
za vydání listop
ad–prosinec 2021

Městské informa
ční
a turistické stře
disko Zlín
nám. Míru 12
760 01 Zlín

Luděk Sládek
šéfredaktor

a) zámek Jemniště
b) zámek Koloděje
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c) zámek Buchlovice

…nejvyšším vrcholem je Mehelník
soutěžilo: 432 čtenářů; 427 správně; 5 špatně
výherci: J. Trajerová, Prostějov; Helena Hollbergová, Ostrava; J. Matýs, Beroun

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
Tajenku křížovky a odpověď na fotohádanku nám zašlete do 15. února
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce.
Dvakrát tři autoři správných odpovědí obdrží mapu věnovanou
vydavatelstvím Kartografie PRAHA.
POZOR: Podmínky soutěží najdete na www.kampocesku.cz/vseobecne-podminky.
Nevyzvednuté nebo nepřevzaté ceny výhercem do 30 dnů od jejich zveřejnění
propadají bez náhrady.
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LUCEMBURKOVÉ
rodokmen LP 998 - 1458

Lucemburkové jako druhá česká královská dynastie vládli ZEMÍM KORUNY ČESKÉ v letech 1310–1437.
Ručně malovaný rodokmen včetně postav a typických detailů pro období gotiky ocení snad každý milovník historie.
Rozměr tisku na formát A1 zaručuje dobrou čitelnost i přehlednost. Skvělý dárek, unikátní dekorace, didaktická pomůcka.

KOUPÍTE NA E-SHOPU REDAKCE
www.kampocesku.cz/eshop
poštovní zásilka: 299 Kč
osobní odběr v redakci: 50 Kč (+ tubus 49 Kč)
 rozměr A1 (594 x 841 mm)  baleno do tubusu  dodává Česká pošta jako doporučený, pojištěný balík do ruky
KAM po Česku, Kubelíkova 30, Praha 3
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