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Milí čtenáři,
zatím máme stále plné popelnice
potravin, které jsme nesnědli. Plné jsou
i ve školách, kde děti nedojídají svačiny
a obědy, a nesnědené potraviny hlásí také
závodní kuchyně, jídelny a restaurace.
Ovšem pozor, ceny potravin letí nezadrži‑
telně vzhůru. Britská centrální banka do‑
konce cenové nárůsty v oblasti potravin
považuje za apokalyptické. A když už se
Britové uchýlí k takovým superlativům,
znamená to, že je fakt zle. Nám naštěstí na rozdíl od afrických zemí
a zemí třetího světa hladomor nehrozí, ale drahota určitě. Bude stále
těžší, lépe řečeno dražší žít zdravě.
Už jsme zapomněli na hrozbu covidu, ale asi nezapomenou ti, co
nakoupili statisíce vakcín, které na podzim nikdo chtít nebude, a tak
zůstanou na ocet, protože po mutaci viru bude potřeba krycí dávka
jiného složení. Je to stejné, jako si vzít vakcínu proti opičím neštovicím
a myslet si, že neotěhotníme. Přestože ze všech stran slyšíme hlásá‑
ní o návratu k normálu, je normálem stav věcí roku 2019? Ne, tomu
se naopak vzdalujeme. Optimistické reportáže, pozvánky k výletům
a dovoleným neberou konce, ale je tu ale. Inflace cestovnímu ruchu
nepřeje, stejně jako růst cen energií, potravin a dopravy, které pocítí‑
me na vstupném, ubytování a stravování. A to tu jsou ještě vykukové,
co zneužili situace a nabízejí sklenici 660 g sterilovaných okurek za
77 Kč nebo litr slunečnicového oleje za 374 Kč. Zdražují také kompoty
nebo sterilovaná zelenina, ale ty jsou loňské, ne letošní. Tak proč i ony?
Možná jen v těch plechovkách a sklenicích cenově dozrály, kdo ví.
Na červen jsme pro vás připravili opravdu nebývale pestrou na‑
bídku výletů pro rodiny s dětmi. Témat se sešlo tolik, že jsme museli
mnohé odmítnout pro tištěný magazín a uveřejnit je rovnou na por‑
tálu www.kampocesku.cz. To jsme ještě nezažili a jsme za to opravdu
moc rádi. Je tedy z čeho vybírat napříč Českou republikou. Jen si tak
říkám, kdo bude chtít navštívit všechna místa z tohoto vydání, má do
konce roku co dělat. Nač tedy otálet? Pěkně sbalit věci, přibalit děti
a hajdy na výlet. Počasí vám bude přát, sluníčko bude hřát a může se
nakrásně stát, že se bude dát už i koupat. Prosím, jen buďte opatrní,
pamatujte, že přepravujete drahocenný náklad. Buďte jim příkladem,
podpořte jejich zvídavost, touhu po poznání, učte je naslouchat, vcítit
se do konání druhých i zajímat se o dění kolem sebe. Vím, je to těžké,
vyčerpává to a bere sílu i nervy. Ale pamatujte, že co zasejete, to také
sklidíte, a u dětí to platí dvojnásob. Nenechte se odradit! Dál jim po‑
souvejte laťku výš v duchu „přelez, přeskoč, ale nepodlez“.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM to vidí

Kagan Kurszán a císař Arnulf zaútočili
v letech 892–893 na Velku Moravu.
Dobyté moravské území získal
maďarský kagan. Asi roku 896 Maďaři
vedeni Arpádem překročili Karpaty
a došli do Panonie.

foto © Wikimedia Commons

Arpád a šest maďarských vůdců, Chronicon Pictum, 1360

Právě tito Maďaři vtrhli do severní Itálie (899),
porazili knížete chorvatské Panonie Braslava a roku
901 útok na Itálii zopakovali. Snad v červnu roku
902 vytáhli na severní Moravu, porazili Moravany
a vyvrátili Velkomoravskou říši. Pro papeže a císaře
bylo nástupnickým státem Maďarské velkoknížec‑
tví (Uherské království).
Alois Rula

Čechové vítězní (965 let)
Vratislav II. byl druhorozeným synem
Břetislava I. a Jitky ze Svinibrodu.
Z otcovy vůle zdědil olomoucký úděl
a hledal spojence v císaři Jindřichu IV.

foto © Wikimedia Commons

Přemyslovská
plamenná orlice

Zaskvěl se v bitvě u Homburgu (9. 6. 1075),
kde Jindřich přesvědčen o svém vítězství v bitvě
se Sasy padl do léčky, ze které jej vysekal a bitvu
zvrátil právě Vratislav s českým vojskem – v říši po‑
važovaným za divoké, nesmiřitelné, barbarské, ale
vždy vítězné. Vratislavova první manželka zemřela
při předčasném porodu. Podruhé se oženil roku
1057 s Ondřejovou dcerou Adlétou, uherskou prin‑
ceznou z rodu Arpádovců.
-lgs-
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KAM na výlet s IVANEM HLASEM
Skladatel, textař, zpěvák
a kytarista Ivan Hlas se narodil
10. května 1954 na pražských
Vinohradech. Vyučil se knih‑
kupcem a vystřídal řadu za‑
městnání. Jeho první kapelou
byla školní kapela The Mice
(1968). Poté začal hrát sólově,
později vystupoval v řadě sku‑
pin, které zakládal nebo spolu‑
zakládal. Vydal 19 alb, složil fil‑
movou hudbu pro filmy Šakalí
léta, Báječná léta pod psa (s Mi‑
chalem Dvořákem) a k pohád‑
ce Jak si zasloužit princeznu. Spolupraco‑
val s divadly jako muzikant a herec. Získal
ceny Rock Vysočina (1981), Vokalíza (1985),
dvě ceny Grammy (1993) a Českého lva.
Kam by nás pozval Ivan Hlas na výlet?
Jako muzikant jsem se za ta léta po
Česku najezdil spoustu kilometrů. A poznal
opravdu hodně krásných míst. I velice utajených a překvapujících. Soukromě miluji
místo nazývané krajem Oty Pavla. Výlet
z Křivoklátu proti proudu Berounky, přívoz
pana Proška a chalupu v Luhu pod Branovem. Sedával jsem tam občas na lavičce

Dopisy čtenářů
Dobrý den, byl jsem šťastlivec a vyhrál jsem
u Vás soutěž. Rád bych se zeptal, zda se mám zasta‑
vit u Vás, či výhry posíláte poštou? S pozdravem,
Vojtěch Suchý
Dobrý den, pane Suchý, jednalo se o soutěž „Kdo
je Kukula a kdo je Chňapík?“. Ceny výhercům této
soutěže rozesílá město Ústí nad Orlicí na adresu. Srdečně blahopřejeme.
Vážení, již řadu let si chodím do TIC Mělník pra‑
videlně pro váš magazín, celý ho přečtu a čerpám
možnosti na výlety a dovolené. Začátkem dubna
jste ho nemohli doručit kvůli uzavření TIC z důvo‑
du nemoci. Počkal jsem tedy na začátek května, ale
to jsem si odnesl pouze nové číslo na květen. Pro‑
sím vás tedy, pokud je to možné, o zaslání magazí‑
nu KAM po Česku z dubna 2022, abych měl sbírku
kompletní. Předem děkuji za ochotu. S pozdravem
Stanislav Jireš
Dobrý den, omlouvám se za svou smělost, že
jsem si dovolila Vás obtěžovat. Již několik let si pra‑
videlně na pobočce informačního centra vyzvedá‑
vám (a následně nechávám svazovat celý ročník)
Váš krásný časopis „Kam po Česku“. Vzhledem
k tomu, že dlouhodobě marodím a nejsem denně
v okresním městě (a ten časopis je hned rozebrán),

Ivan Hlas

pod akátem, díval se na řeku
a chytal inspiraci. Ryby ne, i když
to tam byla velká tradice. A pak
přes řeku k Rozvědčíkovi a třeba
na zříceninu hradu Týřov nebo
na Skryjská jezírka. Těch krás je
v okolí nepočítaně. A řeka Berounka má opravdu magické
kouzlo, jako celý kraj kolem ní.
Děkuji za zajímavé pozvání
a přeji Vám osobně i profesně
jen vše dobré.
Luděk Sládek
Přívoz v Luhu pod Branovem

foto © Ája Dvořáčková; Wikimedia Commons

Maďaři útočí (1120 let)

obracím se tímto přímo na Vás, zda byste mi mohli
poslat výtisky tohoto časopisu za březen až kvě‑
ten 2022. Tento časopis, jak už jsem sdělila, je ve‑
lice zajímavý a já bych si ho ráda doplnila. Věřím,
že i v rámci své velice dobré prezentace mi bude‑
te moci vyhovět, za což Vám předem moc děkuji.
Dana Nováková, Lásenice
Dobrý den, paní Nováková, dobrý den, pane Jireši, předně mi dovolte poděkovat Vám zá zájem o magazín KAM po Česku. Ohledně Vašeho dotazu, je mi to
líto, ale redakce magazíny poštou neposílá. Pro tyto
případy doporučujeme, aby Vám magazíny u nás někdo, kdo jezdí do Prahy, vyzvedl a dovezl Vám je.
Luděk Sládek, šéfredaktor

Shledání po třiceti měsících

KAM to vidí

foto © Wikimedia Commons

Po smrti otce zdědila
Anna Marie rozsáhlé panství
a statky v západních, střed‑
ních a severních Čechách.
Díky tomu se z ní stala velmi
žádaná nevěsta. V roce 1690
se poprvé vdala za prince
a falckraběte z Neuburgu Fili‑
pa Viléma Augusta, se kterým
měla dvě dcery, z nichž jen
jedna se dožila dospělosti.
Již ve 21 letech se však stala
Anna Marie Františka
vdovou. Na naléhání svého
Toskánská,
švagra, císaře Leopolda I., se
kolem roku 1690
roku 1697 znovu provdala za
toskánského velkovévodu Giana Gastona di Me‑
dici, posledního potomka slavného rodu, který jím
vymřel po meči. Manželství bylo bezdětné a v pod‑
statě nefunkční z důvodu manželovy jiné orienta‑
ce. Velkovévodkyně se celý život věnovala zvele‑
bování svých statků. Stavěla nové zámky, kostely,
hospodářská stavení, kupovala ostatky svatých,

Erb Anny Marie Františky Sasko‑Lauenburské

roku 1718 zakoupila dnešní Toskánský
palác na Hradčanském náměstí. Na
zámku v Zákupech žila 52 let a nechala
zde postavit sousoší Nejsvětější Trojice
a vybudovat zámecký rybník. Zesnula
15. 10. 1741 ve věku 69 let a byla po‑
hřbena v kostele sv. Fabiána a Šebestiá
na v Zákupech po boku svého prvního
manžela.
-mp-

Na stolec pražský byl povolán Vladislav
Jindřich, aby převzal vládu také nad
Moravou. Syn Vladislava II. a jeho druhé
ženy Judity Durynské volbu přijal.

Vladislav Jindřich zvolen knížetem 1197, Josef Mathauser

Vladislav Jindřich (asi 1160/1165 – 12. 8. 1222,
Znojmo), druhorozený syn, vyrůstal v době rozepří
Přemyslova rodu. Nový kníže‑biskup Jindřich Břeti‑
slav jej při tažení na Moravu (1194) zbavil úřadu, do‑
pravil na Hrad a po neúspěchu tažení Přemysla na
Prahu jej vsadil do vězení (1197). Když Jindřich Břeti‑
slav zemřel (15. 6. 1197), šlechta Vladislava Jindřicha
osvobodila a 23. června 1197 si jej zvolila za knížete.
Josef Grof

Zámek Zákupy

Emancipovaná šlechtična (340 let)

Koruna pro Václava

Eleonora Amálie Magdalena ze Schwarzenbergu se narodila 20. června 1682
ve Vídni jako dcera knížete Ferdinanda Augusta z Lobkowicz. Kněžna ze
Schwarzenbergu a vévodkyně krumlovská byla od roku 1732 až do své smrti
regentkou Schwarzenberského dominia.

(725 let)

Osudem jí byl sňatek
s dědičným princem Ada‑
mem Františkem Karlem
Eusebiem ze Schwarzen‑
bergu. Manželství nebylo
zpočátku příliš šťastné,
pár žil dokonce několik let
v odloučení. Ze svazku se
narodila dcera a nakonec
i vytoužený následník rodu
Josef I. Adam Jan Nepo‑
muk. Eleonora Amálie byla
na svou dobu velmi eman‑
cipovanou ženou, ráda se
účastnila lovů, a dokonce
kouřila tabák. Potýkala se
s vážnou a dlouhodobou
nemocí a pomoc hledala
nejen u lékařů, ale i u růz‑
ných léčitelů, což vzbu‑
zovalo v tehdejší společ‑
nosti a u církevních kruhů
značnou nevoli. Kněžna se

Portrét Eleonory Amálie ze Schwarzenbergu s knížetem
Josefem Adamem, kolem roku 1727

zajímala i o mystiku, ezo‑
teriku a alchymii, vlastnila
knihy s okultní tematikou.
Z toho zřejmě vzniklo
i nepodložené podezření
z upírství. Po tragické smrti
manžela Adama Františka
v roce 1732 proslula kněž‑
na Eleonora svou zbož‑
ností a votivními dary na
ma
riánská poutní místa.
Konec života trávila na
zámku v Českém Krumlo‑
vě, jezdívala do lázní v Kar‑
lových Varech nebo za
synem do Vídně. Zesnula
5. 5. 1741 ve Vídni, její tělo
bylo převezeno do Čes‑
kého Krumlova a uloženo
v kapli sv. Jana Nepomuc‑
kého v kostele sv. Víta.
-aba-

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons, autor VítVit

Jedna z nejvýznamnějších šlechtičen v Českém království, Anna
Marie Františka Terezie, princezna Sasko‑Lauenburská, hraběnka
z Neuburgu a velkovévodkyně Toskánská, se narodila v Ostrově
nad Ohří 13. června 1672. Proslula jak nákladným životem, tak
paradoxně i svou zbožností.

Přemyslovské
třenice (825 let)

Adolf Nasavský v říši ztrácel příznivce
svou politikou i bezohlednými metodami
vymáhání územních požadavků. Ale
bojovat za peníze Angličanů proti Filipu
Sličnému byl vrchol.

Václav II. vjíždí do Prahy 24. 5. 1283, Josef Mathauser

Dojednat detaily svrhnutí římského krále Adol‑
fa Nasavského se podařilo 2. června 1297 v Praze
při korunovaci Václava II. Mezi hosty nechyběl Al‑
brecht Habsburský a významní říšští šlechtici. Zde
se pravděpodobně dojednaly další kroky k nasto‑
lení Albrechta římským králem. Úspěch jednání
i korunovace zkalila smrt Václavovy ženy Guty
Habsburské.
Antonín Fridrich

foto © Luděk Sládek

Milovala luxus a zbožnost (350 let)
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KAM to vidí

Historia magistra vitae Potkali se u Kolína (265 let)

Červen 1217 (805 let)
Papež Honorius III. žádal krále
Přemysla Otakara I. o uzná‑
ní práva pražského biskupa
Ondřeje na desátky, dále
o jeho právo ustavovat kněží
a rozhodovat o jejich přísluš‑
nosti výhradně před církevní
soudy. Honorius III. schválil
Ondřejovo vyhlášení interdiktu
nad pražskou diecézí.
Červen 1302 (720 let)
Tlak ze strany papeže
Bonifáce VIII. proti Václavu II. se
stupňoval. Protičeské
tažení směřovalo i proti
vlastnictví polské koruny.
Na stranu papeže přešel
i Albrecht I. Habsburský. Vznikla
protiváclavovská koalice Říše
a římské církve. Václava naopak
podpořil Řád německých rytířů.
Červen 1417 (605 let)
Sjezd husitské šlechty ve snaze
zmírnit narůstající krizi hledal
cestu ke kompromisu s konci‑
lem. Zaslal do Kostnice spis, kte‑
rý měl na podkladě citací z textů
významných křesťanských osob‑
ností dokázat, že na „obřadu
kalicha“ není nic rouhačského.
Koncil tuto vstřícnost odmítl.
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Po květnovém výprasku od Pru‑
sů v Praze a okolí se Rakousko v roce
1757 ocitlo na hraně své existence.
Marii Terezii zbýval už jen poslední
schopný velitel, který by mohl zachrá‑
nit pražskou posádku, a tím zabránit
postupu Fridricha II. na Vídeň. Leo‑
pold Daun byl dar z nebes, který měl
zachránit existenci celého mocnářství.
Obě vojska proti sobě stanula 18. červ‑
na za svítání a hned v úvodu se Pru‑
sům dařilo. Maršál Daun ale využil zna‑
losti terénu a chvilkového vyčkávání
Fridricha. Přeskupoval mazaně vojska
a po několikahodinovém přetahová‑
ní a taktickém manévrování dokázal
odrazit soustředěný nápor Prusů. Ce‑
lodenní úporné zápolení se nakonec
překlopilo na stranu Rakušanů, kteří

ale už za nastalé tmy, kvůli
nedostatku munice a po
celkovém vyčerpání, re‑
zignovali na pronásledo‑
vání protivníka. Bilance
bitvy u Kolína na obou
Památník bitvy u Křečhoře

sta důstojníků, rakouská
strana s mnoha českými vo‑
jáky přišla o necelých devět
tisíc mužů a tři sta šedesát
důstojníků. Jednalo se
o jednu z největších bitev
sedmileté války, která zatla‑
čila Prusy zpět a Rakousku
Bitva u Kolína (neznámý malíř)
vrátila významné mocen‑
stranách byla následující. Prusové ztra‑
ské postavení v Evropě.
-baboktili zhruba čtrnáct tisíc vojáků a čtyři

foto © Wikimedia Commons

Červen 1142 (880 let)
Kníže Vladislav II. (český král
Vladislav I.) získal podpo‑
ru římskoněmeckého krále
Konráda III. Stali se příbuzný‑
mi, neboť se Vladislav oženil
s Konrádovou nevlastní sestrou.
Říšské vojsko tak vstoupilo do
Čech, Konrád Znojemský přeru‑
šil obléhání Prahy a vrátil se na
Moravu.

V tomto případě nejde o slavné medvědy, ale o vojska
Pruska a Rakouska. Svedly zde důležitou bitvu, která
nasměrovala další vývoj uprostřed Evropy.

Kapelníkem ve Vítu (215 let)
Robert Jan Nepomuk Führer (* 2. června 1807, Praha) byl český varhaník
a hudební skladatel. Napsal 400 skladeb chrámové hudby a více než
20 let působil v katedrále sv. Víta. Začínal v chlapeckém pěveckém
sboru, později tu působil jako varhaník a zastupující kapelník.
Varhaníkem byl i ve Strahovském klášteře, ale také se stal jedním
z prvních učitelů pražské varhanické školy.
V dětství byl žákem
Jana A. Vitáska. Své pů‑
sobení započal v kated‑
rále sv. Víta, kde byl od
roku 1839 kapelníkem.
Nejdůležitější
skladby
pocházejí z jeho pražské‑
ho působení. Kvůli své
komplikované
povaze,
přesněji díky alkoholu,
padělání a podvodům,
byl nucen opustit Prahu
(1845). V příštích letech
Katedrální varhaník Josef Kšica a Melzerovy varhany
se pohyboval po němec‑
kých a rakouských městech. V Salc‑
slavnostech a v Mnichově jako učitel
burku vystupoval na mozartovských
a varhaník. Skládání se věnoval při

1722

(300 let)
Jiří A. Benda
* 30. 6. 1722
† 6. 11. 1795
český klasicistní
skladatel,
zakladatel
melodramatu,
inspirován
J. J. Rousseauem

1737

(285 let)
Arnošt K. z Kounic
* 6. 6. 1737
† 19. 5. 1797
moravský šlechtic,
mecenáš malířů,
hudebních
skladatelů,
mj. W. A Mozarta

Robert Jan Nepomuk Führer

pobytu v Aspachu a Riedu,
ale bohužel nejen jemu. Za
podvody byl dokonce dva‑
krát uvězněn. Zbytek života
strávil pronásledován věřite‑
li ve velké chudobě ve Vídni,
kde zemřel 28. 11. 1861 ve
vídeňské nemocnici. Jeho
poslední skladbou byly Čtyři
mariánské antifony, zkom‑
ponované těsně před smrtí.
Petra Matznerová

1747

(275 let)
Leopold Koželuh
* 26. 6. 1747
† 7. 5. 1818
český hudební
skladatel,
autor kantáty
ke korunovaci
Leopolda II.
českým králem

foto © Wikimedia Commons; Tomáš Binter

Červen 1077 (945 let)
V Norimberku se konal dvor‑
ský sjezd, kterého se zúčast‑
nil i kníže Vratislav II. Císař
Jindřich IV. pověřil pražského
biskupa Jaromíra vedením své
kanceláře a jmenoval ho kanc‑
léřem. To dočasně utlumilo spo‑
ry mezi knížetem a biskupem,
které se mj. týkaly obnovení
jediné diecéze.

foto © www.gmct.cz
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Plnou parou lodí vpřed (205 let)

Historia magistra vitae

Mechanik a konstruktér Josef Božek představil v neděli 1. června 1817 ve Stromovce v náhonu
Císařského mlýna v Praze‑Bubenči první parní loď vlastní konstrukce v Čechách, tzv. paroloď.
Byla dlouhá 13 metrů a široká téměř 3 metry.

Červen 1632 (390 let)
Císařské oddíly vedené generá‑
lem Matyášem Gallasem vytla‑
čily saské vojsko z Čech a hlav‑
ní voj císařské armády pod
Valdštejnovým velením postou‑
pil do Bavor, obsazených z velké
části Švédy. V polovině června
obsadil Albrecht z Valdštejna
říšské město Norimberk.

Pronajatou nákladní loď vy‑
bavil Božek dvouválcovým par‑
ním strojem, který vytvořil podle
anglického vzoru. Anglický par‑
ní stroj přivezl do Prahy hrabě
Buquoy v dílech, které Božek
složil. Úspěšnou prezentaci však
překazila náhlá bouřka, při níž
kdosi Božkovi v nastalém zmat‑
ku zcizil všechny vybrané peníze
za vstupné, což jej tak rozlítilo,
že svůj stroj rozbil a už se k této
práci nikdy nevrátil. Josef Božek
(1782–1835) byl český mecha‑
nik a konstruktér, který proslul
zejména konstrukcí prvního pa‑
rovozu v českých zemích. Jeho
prezentace proběhla v Královské
oboře 24. září 1815. Před vlastní

Josef Božek

parolodí sestavil nejprve cca 1,5 metru
dlouhý model, který představil na ryb‑
níku ve Valdštejnské zahradě. Poté co
zanevřel na parostroje, otevřel si vlastní
podnik „Strojírny Božek a synové“, který
se zabýval konstrukcí čerpadel pro vo‑
dárny. Vyráběl i vagóny pro koněspřež
nou dráhu České Budějovice – Linec
stavitele Františka Gerstnera.
Pavel Edvard Vančura

1. 6. 1642 (380 let)
Torstensson úspěšně táhl
Slezskem, 1. 6. proběhla bitva
u Svídnice, v níž zvítězilo
švédské vojsko nad císařskými
oddíly sasko‑lauenburského
vévody Františka Alberta.
Tímto vítězstvím si Torstensson
otevřel cestu dál na Moravu,
vydal se na Olomouc, přičemž
nejprve obsadil Opavu.

Uhlobaronství mě baví… (165 let)

foto © Wikimedia Commons

Mezi uhlobarony byl ten největší. Na vrcholu svého „uhelného“
podnikání kontroloval polovinu hnědouhelného průmyslu v Evropě.
Ignaz Petschek patřil mezi nejbohatší osobnosti předválečného
Československa.
Těžko byste našli lepší příklad ši‑
kovného podnikatele, který se vypra‑
coval sám vlastní pílí. Narodil se jako
nejmladší syn 14. června 1857 v Kolí‑
ně do rodiny židovského obchodníka
Mosese Petschka. Vychodil sice jenom
šest tříd gymnázia, ale zásadní vliv na
jeho budoucí život měl otec. Byl úspěš‑
ný a všechny tři syny vedl k pracovi‑
tosti, houževnatosti a tvrdé obchodní
nátuře. Mladý Ignaz se po krátké praxi
v pražské bance a u uhlobarona Jakoba
Weinmanna v Ústí nad Labem rozhodl
založit v roce 1880 vlastní „uhelnou“
firmu. Zaměřil se na prodej uhlí, skupo‑
vání akcií hnědouhelných společností
a do konce století ovládl polovinu seve‑
ročeského hnědouhelného průmyslu.

1757

(265 let)
Jan Rudolf
Czernin
z Chudenic
* 9. 6. 1757
† 23. 4. 1845
český šlechtic,
spoluzakladatel
buditelských
spolků

Ignaz Petschek, 1923

v polovině Evropy. V soukro‑
mí to byl veselý chlapík, který
miloval hudbu, organizoval
koncerty, sponzoroval uměl‑
Petschkův palác v Praze (dnes Ministerstvo průmyslu a obchodu)
ce, podporoval řadu sociál‑
Jenže uhlí bylo i za hranicemi a Ignaz
ních projektů atd. Když v roce 1934
se k pozici evropského hráče dostal ob‑
v Ústí nad Labem zemřel, jistě by ho
nenapadlo, že honosná pražská budo‑
ratným manévrováním po krachu důlní
společnosti knížecí rodiny Hohenlohe,
va centrály všech aktivit rodiny Petsch‑
po rozpadu monarchie a v poválečném
kových bude o pár let později sloužit
inflačním vývoji v Německu. Postup‑
nacistům k nelidským výslechům.
-libanně významně ovládl obchod uhlím

1882

(140 let)
František Cína
Jelínek
* 6. 6. 1882
† 3. 2. 1961
český krajinář
malující v plenéru,
lyžař a cyklista

1. 6. 897 (1125 let)
Svatopluk II., velkomoravský
údělný kníže, navštívil Arnulfa
Korutanského ve Wormsu a za‑
vázal se být jeho spojencem.
Nato Mojmír II., Svatoplukův
bratr a poslední historicky zná‑
mý panovník Velkomoravské
říše, vyslal proti Svatoplukovi
vojsko, nicméně Mojmír sám
utrpěl porážku od Arnulfa.

1882

(140 let)
Rudolf
Těsnohlídek
* 7. 6. 1882
† 12. 1. 1928
český spisovatel,
básník, dramatik,
novinář, autor
bajky Liška
Bystrouška

1. 6. 1862 (160 let)
„V Praze bylo konáno první ve‑
řejné cvičení staroměstské jed‑
noty sokolské. Bylo to ve vzduš‑
né místnosti Apolla v Ječné ulici
na novém městě pražském,
odkud se potom v květnu 1863
přestěhoval Sokol do Konviktu.“
(Kalendář historický národa čes‑
kého, D. A. z Veleslavína, s. 504)
5. 6. 1617 (405 let)
Český sněm přijal za příštího
krále jako jediného uchaze‑
če a dědice trůnu Ferdinanda
Štýrského (budoucího
Ferdinanda II.), bratrance
bezdětného Matyáše i Rudolfa
(podobně i zbylých bratrů
Albrechta a Maxmiliána). Volbu
mu zaručila Oňatova smlouva
mezi rakouskými a španělskými
Habsburky.
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15. 6. 1642 (380 let)
Po čtyřdenní obraně se vzdala
opevněná Olomouc. Zemské
úřady se i s úředníky přesu‑
nuly na jih země a do Vídně.
Okupovaná Olomouc se stala
vojenskou základnou Švédů až
do roku 1650. V příštích dnech
a týdnech byla obsazena další
města střední a severní Moravy.
17. 6. 1917 (105 let)
Za svého pobytu v Rusku
uzavřel Tomáš Garrigue
Masaryk s francouzským mi‑
nistrem A. Thomasem smlou‑
vu na přepravu 30 tisíc
československých zajatců do
Francie. Byla to první smlouva
Československé národní rady
s jiným státem. Pro zmatky
v Rusku se však nerealizovala.
18. 6. 1882 (140 let)
„V Praze byl konán první slet
všesokolský, jehož se účast‑
nilo 76 jednot s 1 600 členy
pod velením Dr. Miroslava
Tyrše. Prvním sletištěm byl
Střelecký ostrov v Praze, kde
veřejně cvičilo 720 Sokolů.
Slet vzbudil značný zájem.“
(Kalendář hist. národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 551)
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prostory. Podnikal i dal‑
Absolonovy vědec‑
ké zájmy se utvářely již
ší výpravy do Bosny,
v dětství, kdy doprová‑
Hercegoviny a Černé
Hory. Roku 1909 došlo
zel svého dědečka při
k objevu Punkevních
výzkumech na Moravě.
jeskyní a Kateřinské
Po smrti otce se rodina
jeskyně. V roce 1914
přestěhovala do Olo‑
se podařilo propojit
mouce, kde absolvo‑
jeskyně se dnem pro‑
val gymnázium, poté
studoval na Filozofic‑
pasti Macocha. Ve 20.
a 30. letech se Absolon
ké fakultě Univerzity
věnoval
archeologii
Karlovy v Praze. Jeho
starší doby kamenné
prvotním zájmem však
a výzkumům v lokalitě
nebyla speleologie, ale
Soška venuše z Dolních Věstonic,
Dolní Věstonice, kde se
biologie. Ve Sloupských
29 000–25 000 př. n. l.
roku 1925 našla zřejmě
jeskyních v Moravském
nejznámější a nejstarší kamenná soška
krasu začal zkoumat bezobratlé živo‑
tzv. Věstonické venuše. U samotného
čichy, souběžně s tím nové jeskynní

Karel Vítězslav Absolon, 50. léta

nálezu osobně nebyl, ale většinou je
za objevitele označován. Výzkumy zde
skončily v roce 1938, kdy Moravu ob‑
sadila německá vojska. Karel Absolon
odešel do důchodu a svého největšího
cíle – vybudování vědeckého ústavu
Anthropos – se za svého života nedo‑
čkal. Zesnul 6. 10. 1960 ve věku 83 let
a byl pochován na Ústředním hřbitově
v Brně.
-ab-

foto © Wikimedia Commons

12. 6. 1887 (135 let)
Český malíř, sochař a medailér
František Zuska se naro‑
dil 12. 6. 1887 ve Svinařově
(† 27. 1. 1955). Působil na
Pardubicku, po 2. světové válce
i na Královéhradecku. Vytvořil
zde například řadu sportov‑
ních trofejí pro automobilové
i cyklistické závody v Lázních
Bohdaneč.

Karel Vítězslav Absolon, významný archeolog a krasový
badatel, byl jednou z velkých postav evropské archeologie
20. století. Vnuk archeologa a speleologa Jindřicha Wankela
se narodil 16. června 1877 v Boskovicích.

Procházka českou modernou (140 let)
Představitel české moderny, malíř, grafik a ilustrátor Antonín
Procházka, se narodil 5. června 1882 ve Vážanech. Po gymnáziu
v Kroměříži studoval na Uměleckoprůmyslové škole a Akademii
výtvarných umění v Praze u Hanuše Schwaigera, Vlaha Bukovace
a Maxe Švabinského.
Během cest po Ev‑
Ve 20. letech přechá‑
ropě (1907–1908) po‑
zí k neoklasicismu,
maluje krajiny, zátiší
znal v Německu svou
i postavy. Stěhuje se
pozdější ženu, malířku
do Brna, kde se stává
Linku Scheithauero‑
profesorem kreslení na
vou. V začátcích bylo
Státním českosloven‑
jeho dílo ovlivněné ex‑
presionismem E. Mu‑
ském dívčím reálném
gymnáziu (1924). Mezi
ncha, poté jej vystřídal
lety 1904 až 1945 vy‑
osobitý
barevnější
kubismus (Procházkův
tvořil více než 140 ma‑
orfismus). Od roku
leb, některé jsou mo‑
Antonín Procházka, Muž a žena, 1915
1910 žil v Moravské
numentální, například
Ostravě, částečně odtržen od výtvar‑
kompozice Prométheus přináší lidstvu
oheň (1938) zaujímá plochu 80 m².
ných přátel z mládí i tvorby svých kubi‑
V jeho díle najdeme i drobné plastiky,
stických vzorů Picassa a Braqua. Tvor‑
jako je jezdecká socha T. G. Masaryka
ba té doby působí osobitě i odlišně.

1912

(110 let)
Viktor Fischl
* 30. 6. 1912
† 28. 5. 2006
český spisovatel,
izraelský diplomat,
nositel Řádu
T. G. Masaryka
III. třídy

1917

(105 let)
Zbyněk Žába
* 19. 6. 1917
† 15. 8. 1971
český egyptolog,
podílel se
na založení ČS
egyptologického
ústavu

Antonín Procházka, před rokem 1932

v muzeu v Lánech. Ve 30. a 40. letech
užíval např. techniku enkaustika, kdy
mísil vosk rozpuštěný v terpentýnu
s barevným práškem. Výsledkem bylo
vrstvení barev vyvolávající dojem
reliéfu. Člen Osmy a S.V.U. Mánes ze‑
mřel 9. 6. 1945 v Brně, kde byl pohřben
na ústředním městském hřbitově.
-felix-

1917

(105 let)
Josef Kainar
* 29. 6. 1917
† 16. 11. 1971
český
básník, spisovatel,
hudebník, textař
jazzové, beatové
a folkové hudby

foto © Wikimedia Commons

11. 6. 1842 (180 let)
Vyšel dvorský dekret, který
povoloval zaměstnávat děti
až od 9 let (za předpokladu,
že navštěvovaly alespoň tři
roky školu) a od 12 let (pokud
školu vůbec nenavštěvovaly).
Pracovní doba pro děti do 12 let
byla stanovena na 10 hodin
a na 12 hodin pro děti od 12 do
16 let.

Prstýnek pro Vlastu

Historia magistra vitae

Málokterá herečka měla v sobě tolik elegance, půvabu a šarmu.
Dostávala role vznešené, vážné, ale i veselé. Měla krásný
podmanivý hlas. I když v životě na růžích ustláno neměla, byla
velmi oblíbená a obsazovaná jak v divadelních, tak i filmových
rolích. Její nejkrásnější role byla bezesporu kněžna ve filmu
Prstýnek.

18. 6. 1942 (80 let)
Po atentátu na Heydricha byl
zradou K. Čurdy odhalen tajný
úkryt parašutistů v kryptě
pravoslavného kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici
v Praze. 18. 6. 1942 ve 4:15 byl
kostel obklíčen a po osmihodi‑
novém boji zde zahynuli oba
aktéři atentátu spolu se svými
pěti druhy.

Vlasta Fabianová se na‑
rodila 29. června 1912 ve
Lvově. Do Prahy se s mat‑
kou přestěhovala až o dva
roky později. Její rodiče
tíhli od mládí ke kultuře.
Proto i její vztah k divadlu
a filmu byl velmi pozitivní.
Chodila na dramatické od‑
dělení Pražské konzervatoře
a poté krátce působila ve
Švandově divadle a v divadle Akro‑
polis. Několik let strávila na prknech
Státního divadla v Brně. V roce 1941
byla přijata do souboru Národního di‑
vadla v Praze, kde zůstala až do penze.

Vlasta Fabianová

Vlasta Fabianová a Otomar Korbelář, Prstýnek, 1944

Byla oblíbenou a často obsazovanou
herečkou i ve filmu. Byla dvakrát vda‑
ná, její první manžel byl rozhlasový
režisér Josef Bezdíček. Po jeho smrti se
provdala za hereckého kolegu Bohuše

Záhorského. Vlasta na sklonku živo‑
ta zůstala sama, děti neměla a o oba
muže přišla. Když ji opustila i životní
kamarádka Dana Medřická, uzavřela
se do sebe. Na bránu hereckého nebe
zaklepala 26. 6. 1991. Pochována je
na Vyšehradském hřbitově v hrobě
označovaném jako „Pomník českým
hercům“.
Martina Jurová

OK‑ADN unesen (50 let)

foto © www.pomnikyletcu.cz

Únos letounu L-410 A Turbolet 8. června 1972 na trase Mariánské Lázně – Praha (Slov‑Air)
měl tragický průběh. Únosci zastřelili kapitána letounu.
Posádku tvořili Ján Mi‑
Lázních, policie nereagovala
dobře na podnět pracovnice
čica (52), kapitán, Dominik
prodávající letenky a letoun ne‑
Chrobák, 2. pilot. Cestují‑
cími byli JUDr. Klementis,
měl oddělenou pilotní kabinu.
Slov
‑Air, Ing. Smrček, Let
Adamica dal krátce po stratu
Kunovice, Josef Jahn, malíř
signál k útoku v domnění, že na
pokojů, a Josef Hrubý, stu‑
palubě je tajný policista. Beran
a Trčka proto zaútočili láhvemi
dent. Únosci byli Lubomír
Coca‑Cola na cestující, Adamica
Adamica (1949), vrah, orga‑
Policejní
fotografie
únosců:
Dvořák,
Hanzlík,
Adamica,
Černá,
Trčka,
Setnická,
a Vochomůrka pistolemi na pi‑
nizátor únosu, ve vyšetřova‑
Heinzová, Kerbl, Vochomůrka, Beran
cí vazbě spáchal 14. 1. 1973
loty. Adamica usmrtil kapitána
sebevraždu. Jiří Beran (1950), odsouzen
pistole otci, příslušníku VB, jednu do‑
Mičicu, řízení převzal 2. pilot Chrobák
na 7 let († 2010). Milan Trčka (1951), od‑
a po 26 minutách přistál ve Weide‑
stala do letounu, odsouzena na 5 let.
Alena
Heinzová
(1952),
Hanzlíkova
pří‑
souzen na 6 let († 1990). Jiří Vochomůr‑
nu. Pilot i ostatní cestující se po třech
dnech vrátili domů, pachatele soud do
ka (1950), odsouzen na 6 let († 2014).
telkyně, odsouzena na 4 roky. Olga Set‑
ČSSR nevydal. Mimikry, díl ze seriálu
František Hanzlík (1951), odsouzen na
nická (1954), měla s sebou dítě, čekala
30 případů majora Zemana, byly in‑
6 let († 1986). Jaromír Dvořák (1952),
další s Vochomůrkou, dostala na palu‑
odsouzen na 5 let. Jaromír Kerbl (1953),
bu druhou pistoli v kočárku, odsouze‑
spirovány tímto únosem, ale účelově
odsouzen na 5 let († 2018). Alena Čer‑
pozměněny.
na na 3 roky. Únos umožnila absence
Luděk Sládek
detektoru
kovů
na
letišti
v
Mariánských
ná (1950), Trčkova přítelkyně, ukradla

1922

(100 let)
Josef Kemr
* 20. 6. 1922
† 15. 1. 1995
český divadelní,
televizní
a filmový herec,
Cena Thálie za
celoživotní dílo

1932

(90 let)
Bohuslav
Ondráček
* 27. 6. 1932
† 7. 6. 1998
český hudební
skladatel,
producent Golden
Kids

1947

(75 let)
Taťána Fišerová
* 6. 6. 1947
† 25. 12. 2019
česká herečka,
spisovatelka,
moderátorka,
politička,
občanská
aktivistka

20. 6. 1942 (80 let)
V souvislosti s atentátem na
Heydricha bylo v Roudnici nad
Labem zatčeno 84 studentů
reálného gymnázia a průmyslo‑
vé školy. Podnětem bylo vykon‑
struované obvinění, že septimán
Dvořák chystá atentát na
řídícího učitele německé obecné
školy. Studenti byli naštěstí jen
vyloučeni ze všech škol.
28. 6. 1577 (445 let)
Na zemském sněmu
v Olomouci potvrdil
Rudolf II. Habsburský svo‑
body, práva a privilegia
Moravského markrabství
a přijal hold moravských
stavů. V těchto dnech byl
urovnán spor moravských
stavů s olomouckým biskupem
Janem XVIII. Mezounem z Telče.
29. 6. 1617 (405 let)
Ferdinand II. byl v Chrámu
sv. Víta za asistence kardiná‑
la Františka z Ditrichštejna
korunován na českého krále.
Jako český král vládl 20 let
a kardinála přežil jen o půl
roku. František byl rádcem
čtyř Habsburků – Rudolfa II.,
Matyáše, Ferdinanda II.
i Ferdinanda III.
29. 6. 1882 (140 let)
Ministerským nařízením bylo
ustaveno, aby s ohledem na
potřeby státní služby prokázali
všichni posluchači právnické
fakulty české univerzity při stát‑
ních zkouškách znalost němči‑
ny. Studující práva na německé
univerzitě v Praze znalost češti‑
ny prokazovat nemuseli.

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

foto © wikimedia.commons

KAM to vidí
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KAM na výlet
Staroměstské náměstí

Praha slaví výročí 30 let
na Seznamu světového dědictví
Historické centrum Prahy je již 30 let zapsáno na Seznam světového dědictví
UNESCO. Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy letos k tomuto výročí
uspořádá konferenci, a naváže tak na další události chystané v Českém Krumlově
a Telči, které Prahu na prestižní Seznam v roce 1992 doprovodily.
Český Krumlov svoji konferenci uspořádá
začátkem listopadu a nosným tématem bude
konfrontace zkušeností s italským San Gimigna‑
nem, partnerským městem rovněž zapsaným na
Seznam světového dědictví. Telč se chystá své
oslavy rozprostřít do celé turistické sezóny a pro‑
vázat je s celou řadou pravidelných i jednorázově
pořádaných akcí a událostí. Oproti tomu Praha

Náměstí Jiřího z Poděbrad
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plánuje výročí připomenout setkáním, které se
uskuteční 24. listopadu v budově Centra architek‑
tury a městského plánování (CAMP) při Institutu
plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Ten bude parti‑
cipovat i na celkové organizaci konference, pře‑
devším na zajištění obsahové náplně programu,
jenž bude orientován primárně na české odbor‑
níky a publikum.

Stověžatá, královská a zlatá. Taková
je Praha, respektive její historické
jádro, které patří mezi nejkrásnější
památkové zóny v celé Evropě.
Na stovkách umělecky jedinečných
a historicky cenných staveb je
patrný celý 1100 let trvající vývoj
centra české metropole včetně vlivů
všech architektonických slohů.

Zilvarovy vinice na území bývalé Popelářky v Troji

KAM na výlet

„Jsem rád, že třicetileté výročí zápisu
slavíme v situaci, kdy jsou vztahy mezi
Prahou a UNESCO v dobré kondici. Minulý rok
jsme uspořádali úspěšný mezinárodní seminář,
letos jsme jednali s ředitelem Centra světového
dědictví UNESCO v Paříži, zapojujeme se
do mezinárodního dialogu o tom, jak mají
města odpovídat na soudobé výzvy a přitom
ochránit hodnoty minulosti.“ Adam Scheinherr,
náměstek pro dopravu a památkovou péči

V plánovaných tematických blocích se budou
řešit především aktuální problémy, které na péči
o kulturní dědictví dopadají v důsledku celosvě‑
tové situace – zejména úbytek finančních pro‑

Václavské náměstí

Baba

Pankrác

středků spojených s důsledky pandemie, ale také
s celkovou geopolitickou situací. Hovořit se též
bude o možnostech dynamického rozvoje měst při
zachování jejich památkové hodnoty. V neposled‑
ní řadě bude diskutována obecná problematika
nadnárodních programů ochrany památek v ČR,
tedy systémy a dohody, kterými UNESCO chrání
přírodní lokality a kulturní dědictví nehmotné či
písemné povahy.
Pražská památková rezervace patří rozlohou
k největším chráněným územím na světě. Z toho
pramení celá řada výzev spojených s památko‑
vou ochranou, které musí místní samospráva
ve spolupráci s orgány státní správy řešit. Právě
možnost vést otevřený dialog o ochraně kultur‑
ního dědictví v dynamicky se rozvíjejícím městě
je hlavním důvodem, pro který Praha volí tento
formát oslavy.

Pohled na Staré Město z Petřína

www.praha.eu
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KAM na výlet

Má vlast cestami
proměn
V sobotu 18. června 2022 v 11 hodin
zahájí spolek Cestami proměn
s partnery v prostoru Strahovského
kláštera 14. ročník výstavy Má vlast
cestami proměn.
Představí se téměř 100 proměn
z celého Česka i Slovenska a setkají
se Srdce vlasti a Srdce krajů, tepající
zdravím pod dohledem prof. Pirka.

Kladenský zámek
pro celou rodinu

Kladenský zámek může být místem pro ideální rodinný výlet,
na své si v něm přijdou milovníci umění a historie, i rodiny s dětmi.
Vítězné proměny ocení pan arch. Josef
Pleskot s odbornou porotou. Den roztančí sou‑
bory Hořeňák a Hořeňáček, odpoledne vystou‑
pí AG Flek a program uzavře v kostele Schola
strahovských spolubratří. Společně s patronkou
Blankou Stehlíkovou a panem Václavem Žmo‑
líkem pokřtíme katalog proměn. Na řemeslném
jarmarku najdete ve stáncích originální výrobky
i lahodné jídlo a nápoje. Zástupci krajů vám před‑
staví krásy a zajímavosti vlasti. Udržování řemesel
předvedou žáci učňovských škol. Děti potěší dět‑

D

o historie a za uměním Vás přenese zejména
návštěva prvního zámeckého poschodí. V Galerii máme novou stálou expozici krásných děl, jejichž autory jsou v uměleckém světě respektované
kladenské osobnosti Cyril Bouda, Karel Souček,
Ludvika Smrčková, Jitka a Květa Válovy, Jiří Hanke a další. Velkorysý prostor zde mají i krátkodobé
výstavy, koncerty nebo Kabinet fotografie Jiřího
Hankeho na téma nejen současné fotografie. Zájemcům o historii rozšíří obzory výtvarně zpracovaná
Časová osa s milníky historie zámku i města a odkazy na někdejší držitele panství nebo Pracovna
břevnovského opata s dobovým vybavením. Řád
benediktinu totiž patřil mezi významné držitele
města, nechali zámek radikálně přestavět a jejich
zásluhou vznikla cenná barokní kaple sv. Vavřince. Další připomínka někdejších držitelů panství
návštěvníky přivede do přízemí, kam byly z původního kostela přeneseny náhrobky některých z nich.
V přízemí se nachází i expozice mapující dílo kladenského rodáka Zdeňka Milera, autora dětmi milovaného Krtečka. K vidění jsou originály skic, oceňovaná černobílá prvotina O milionáři, který ukradl
slunce a výtvarníkova autentická pracovna. Malí

ský koutek ČSOP Vlašim. V infostánku budou k dis‑
pozici zázračná loga výstavy umožňující výhodný
vstup do klášterní knihovny a obrazárny, do gale‑
rie Miro a Muzea miniatur.
VSTUP VOLNÝ

Zámecká zahrada

www.cestamipromen.cz
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Více na www.kladenskyzamek.cz

Důlní štola
návštěvníci se ponoří do Krtečkova světa v milé herně, setkají se s jeho kamarády, dozví se o jeho výletech do vesmíru, a proč se vlastně autor pro zvířátko
krtka pro svou animovanou postavičku rozhodl.
A protože dle legendy na Kladensku našel uhlí
zase krtek, cestou do sklepení se lze vydat zpět do
hornické historie. Interaktivní Důlní štola je simulované důlní pracoviště vybavené stroji a nářadím přímo z uzavřených kladenských dolů. Setkáte
se nejen s krtkem, ale hlavně s člověkem – havířem, s jeho vírou v nadpozemské i jeho činnostmi
a předměty pozemskými. Černé uhlí je velkou kapitolou historie města a malí i velcí zde mohou zažít,
jak to s dolováním na Kladensku bylo.
Zahrada Kladenského zámku kombinuje relax
a kulturní vyžití s historickým kontextem původní
zahrady. Kamenná koule s přetékající vodou je připomínkou někdejší studny a sanktuárium pochází
z původního kostela Nanebevzetí Panny Marie.
V Medvědáriu našly domov dvě
medvědice, Marta a Míša, zanechané cirkusem v Moravských Budějovicích. Dováděním ve
svém bazénku
dělají velkou
radost dětem.
Těšíme se na vás.

KAM na výlet

Závody – soutěže – výlety – hry – koncerty.
Kdo zaváhá, nejede!!!

20. festivalový cyklus | Musica Florea Bohemia 2022

Ve dnech 22.–24. 7. proběhne v Rakovníku již
13. ročník Rakovnického cyklování. C
 yklisté poměří
své síly v různých závodech (MTBO, cross‑country,
silniční kritérium, závod historických kol apod.).
Závody jsou určené pro dospělé i děti.
Nebude chybět ani noční cykloturistický výlet.
Program bude zpestřen několika koncerty.
Rakovnické cyklování pořádá Městská knihovna
Rakovník, Horolezecký klub Rakovník, ve spolupráci
s Kulturním centrem Rakovník.

Akci podporuje město Rakovník, partnerem je
Tradiční pivovar v Rakovníku.
Více informací najdete na webové adrese
www.rakovnickecyklovani.cz.

Městská knihovna Rakovník
Husovo náměstí 114, 269 01 Rakovník
tel.: +420 313 513 310
www.knihovna‑rakovnik.cz

Jiří Antonín Benda: Vesnický trh
3. 7. Valtice, Zámecké divadlo
15. 7. Praha, Florea Theatrum,
Letní scéna HAMU, Malostranské nám. 13

30 let souboru Musica Florea

Rakovnické cyklování

Václav Praupner: Kirké
18. 7. Praha, Florea Theatrum,
Letní scéna HAMU, Malostranské nám. 13
Vstupenky na www.goout.net

www.musicaflorea.cz

Finančně podpořili:

Jiří Antonín Benda.indd 1

14.5.2022 15:09:57

Navštivte ŠKODA Muzeum
a seznamte se s fascinující
historií mladoboleslavské
automobilky sahající
až do roku 1895.
Individuální prohlídka je možná kdykoliv v rámci
otevírací doby a prohlídku s průvodcem si rezervujte
předem na muzeum.skoda-auto.cz/prohlidky.
Otevřeno je denně od 9.00 do 17.00.
Prohlídku muzea je možné spojit s návštěvou
Rodného domu Ferdinanda Porscheho
ve Vratislavicích nad Nisou v rámci kombinovaného
vstupného.

sledujte nás nově
i na Facebooku

ŠKODA Muzeum, tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav
T: +420 326 832 038, E: muzeum@skoda-auto.cz
muzeum.skoda-auto.cz
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Bojíte se rádi?

KAM pro děti

Ať tak či tak, určitě navštivte zábavnou výstavu strašidel a pohádkových
bytostí „Bojíme se rádi“ v táborské Galerii 140.

A kdybyste se báli
málo, můžete navštívit
Strašidelné podzemí.
Strašidelné podzemí se nachází ve
středověkých chodbách 500 let staré‑
ho domu na Žižkově náměstí za koste‑
Pojďte se s námi krásně bát a s veselou myslí si
tajemna užívat!

Strašidla jsou tajuplné bytosti nejrůznějších
podob, které mají jedno společné – svým náhlým
zjevením nebo podobou nahánějí lidem strach,
představují totiž něco hrozivého a nevzhledného.
Na jedné straně výstava ukazuje milou, až laskavou
tvář strašidel, na straně druhé ale také děs a hrůzu,
jež ke strašidlům neodmyslitelně patří. Součástí
expozice jsou výjevy umístěné v kufrech a mno‑
ho pavučin. Celá výstava je doplněna o zvukové,
světelné a další interaktivní prvky, najdete zde
i dětský strašidelný koutek. Exponáty zapůjčil prin‑
cipál strašidel Kočovného muzea Zdeněk Zajíček.
Výstava je k vidění do 30. června, a to každý den
v čase 10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin. Děti za
vstup platí 10 Kč, dospělí dvakrát tolik.

Když malí nevědí, velcí poradí…

lem. V chodbách s tajemnou atmosférou uvidíte to,
co jste ještě neviděli. Tohle podzemí totiž není jen
tak ledajaké, kromě běžných strašidel tu sídlí také
alchymista, kat a upíří rodinka. Ze zvuků, které se
linou z podzemí, vám bude běhat mráz po zádech.
Vezměte sem bez obav i své dospívající děti, uvidíte,
že o tomhle zážitku budou ještě dlouho vyprávět.
Doporučujeme si otevírací dobu předem ověřit.

1. V lidové písni se zpívá, že nějaké zvíře
„běží k Táboru, nese pytel zázvoru“, je to:
a) liška
b) kočka
c) myška
2. Kromě Strašidelného podzemí mohou
děti v Táboře navštívit:
a) Muzeum kočárků a panenek
b) Muzeum lega
c) Muzeum autíček
3. V Táboře naopak nenajdete:
a) jump arénu
b) zrcadlové bludiště
c) zoo

?

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

www.galerietabor.cz
www.visittabor.eu
www.strasidelnepodzemitabor.cz
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KAM pro děti

Vítejte v Dačicích

Státní zámek Dačice

Letní koupaliště

Prázdninová pozvánka
do Dačic
Kostkový cukr, běžná součást každodenního života. Napadla vás ale někdy otázka,
kde se vzal a kdy to bylo? Jeho příběh se začal psát v roce 1841 v rodině Jakuba
Kryštofa Rada, ředitele dačické rafinerie cukru.

Pocta kostce cukru

Cukr se kdysi vyráběl v podobě homolí, či
méně známých klobouků a bochníků. Hospodyň‑
kám dalo velkou práci nasekat z nich malé kousky.
Také Radova manželka Juliana musela vzít do ruky
sekáček, když chtěla přisladit jídlo. Stačila chvilka
nepozornosti a úraz byl na světě. Obrátila se tedy
na svého chotě a sama prý navrhla, aby se cukr
vyráběl v malých kostičkách, které se budou dobře
počítat i skladovat. Jakub Kryštof Rad ještě téhož
roku na podzim věnoval manželce malou bednič‑
ku s 350 kusy bílých a růžových kostek. Byl to tak
převratný nápad, že si ho nechal patentovat – pri‑
vilegium na výrobu kostkového cukru mu ve Vídni
udělila dvorská rada 23. ledna 1843.
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Dačický cykloplácek

Dačice ale nejsou jen kolébkou kostkového cuk‑
ru. Určitě byste neměli vynechat prohlídku Letec‑
kého muzea Viléma Götha v centru města. Na malé
i velké návštěvníky tu čeká množství exponátů včet‑
ně vrtulníku, několika letadel, leteckých přístrojů,
medailí, uniforem a dalších zajímavých předmětů.
Naproti muzeu v Kancnýřově sadu, ve stínu lip,
najdete kostkoviště pro děti, knihobudku, dobíje‑
cí stojany pro elektrokola a nabíječky pro mobilní
zařízení. Největší atrakcí je ale pomník kostky
cukru. Další zajímavosti o historii cukru vám bude
vyprávět městské muzeum. Minout byste neměli
ani zámek s krásným parkem. O prázdninách mů‑
žete vystoupat na 52 m vysokou renesanční věž

s vyhlídkou na Dačice. Město nabízí dětská hřiště,
skatepark, workoutové hřiště, cykloplácek a osvě‑
žení na městském koupališti. Rodinám s dětmi je
určena Stezka hajného Kázka s vyprávěním o rost‑
linách, zvířatech i hmyzí říši. Příjemný den pak mů‑
žete strávit i v nedalekém lesoparku a na rozhled‑
ně U Jakuba, můžete se vyfotit u Ďáblovy prdele
a výlet zakončit třeba koupáním na Zvůli.
Až budete v Dačicích, nezapomeňte se zastavit
v Infocentru. Máme pro vás tipy na výlety, dačický
quest a pro děti pracovní sešity plné zajímavých
úkolů.

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jak se jmenovala manželka vynálezce
kostkového cukru?
a) Jana Kryštofová
b) Juliana Radová
c) Marie Nováková
2. Co uvidíte v muzeu na náměstí v Dači‑
cích?
a) auta a motorky
b) výstavu loutek
c) letadla a letecké přístroje
3. Jakou barvu měly první kostky cukru?
a) světle modrou
b) bílou
c) bílou a růžovou

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od města Dačice
zajímavé ceny.
Infocentrum Dačice
Palackého nám. 1, 380 01 Dačice
tel.: +420 384 401 265
e‑mail: info@dacice.cz
www.dacice.cz

KAM na výlet

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Zábava pro celou rodinu
Muzeum sídlí v prostorách strakonického hradu a v posledních čtyřech letech
prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Nově si můžete prohlédnout jedinečnou expozici
dud a dudáctví, loutek, historie textilní výroby, zbraní a motocyklů značky ČZ
a v neposlední řadě i expozici věnovanou Suverénnímu řádu maltézských rytířů.
vozu či interiér sanitního vlaku. Přidat plyn na
vystavených motorkách a posadit se na model zá‑
vodní motorky.
Od roku 2008 spravuje strakonické muzeum
také Vodní mlýn Hoslovice, unikátně dochovaný
vodní mlýn na horní vodu. Jeho návštěvnou získá‑
te autentický obraz života na mlýně v 19. století.
Atmosféru dokreslují domácí zvířátka, komen‑
tované prohlídky s průvodcem, pravidelné akce
Vydejte se s námi do historie

Kromě vzdělání a ponaučení přináší také zába‑
vu a nevšední zážitek. Jednotlivé expozice jsou do‑
plněny o nejrůznější interaktivity. Na dotykových
obrazovkách si můžete zahrát puzzle či pexeso,
poskládat dudy a zahrát na ně, pustit audio a video
nahrávky dudáckých skupin či hranou pohádku
v loutkovém divadle. Pohrát si v replice saracén‑
ského stanu. Převléci se za rytíře, potěžkat si re‑
pliku rukavic a meče, prolézt si model husitského

Ve vodním mlýně v Hoslovicích je o zábavu postaráno

s pečením chleba spojené s ochutnávkou, pouště‑
ní mlýnského kola, ukázky řemeslné a zemědělské
výroby, program pro děti, dětské dílničky a bo‑
jovka pana mlynáře. Mlýn si také zahrál ve třech
českých pohádkách. Vidět ho můžete v Kouzlech
králů, Vodníkovi a Karolínce a Třech bratrech.
Tak přijeďte, stojí to za to…

Expozice motocyklů je i hravá

Stezka zámeckých pánů,

www.muzeum‑st.cz
Náměstí Míru, kde stezka začíná

jindřichohradecká novinka turistické sezony
Vycházkový okruh s názvem Stezka zámeckých pánů vás provede
historickým jádrem města, malebným okolím řeky Nežárky nebo
Husovými sady.
Stezka zámeckých pánů

Cestou kolem zámku

Vyhlídka na Karlově

Vycházkový okruh
začíná na náměstí
Míru, vede nás ulicí
Mlýnskou směrem na
vyhlídku Karlov, dále
pak okolo řeky Nežárky
a přes Naxerovu lávku
do Husových sadů. Stezka je dlouhá cca 3,5 km,
procházka je plánovaná zhruba na 1 hodinu.
Na trase je umístěno celkem 5 informačních
tabulí, které seznamují zájemce s historií města

Jindřichův
Hradec,
úzce spjatou se vzni‑
kem hradu a zámku,
a tím pádem i otců za‑
kladatelů našeho měs‑
ta, tedy šlechtických
rodů. Na vycházkovém
okruhu se seznámíte nejen s historií vzniku měs‑
ta, se šlechtickými rody, které život v našem městě
ovlivňovaly, ale také uvidíte propojení do našeho
současného života, ať už díky bohaté architektuře

nebo duchovnímu odkazu. Vycházkový okruh
poutavou formou rozšiřuje celoroční nabídku na‑
šeho města i v době uzavření památek a objektů.
Mimo jiné můžete navštívit i památkové objekty,
které na trase potkáte.

TIPY na nejbližší akce
3.–5. 6. | DNY MĚSTA – tradiční městské oslavy se
spoustou dobré muziky
10. 6. | NOC KOSTELŮ – dny otevřených kostelů
ve městě
1.–2. 7. | JINDŘICHOHRADECKÁ ČINOHRA – Ve‑
selé paničky windsorské Williama Shakespea‑
ra – divadelní představení na třetím nádvoří zámku
Infocentrum Jindřichův Hradec
infocentrum.jh.cz
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Vimperské putování Slavonice – poznáš,
za historií
zamiluješ si, vrátíš se!
Vimperský zámek ze 13. století byl
původně strážním hradem na Zlaté
solné stezce. V průběhu staletí vystřídal
několik majitelů a dnes je národní
kulturní památkou. V rekonstruované
horní části zámku vzniklo Muzeum
Vimperska mapující bohatou historii
zámku i města pod ním.
Interiéry státního zámku Vimperk

Stezka lesních skřítků

Perla renesance, renesanční brána do České
Kanady, místo, kde tradice a umění stále žijí. Snou‑
bí se zde historie s uměním a krásnou přírodou. To
vše jsou Slavonice – malebné městečko na pomezí
Čech, Moravy a Rakouska. I v letošním roce je pro vás
ve Slavonicích připraven bohatý kulturní program:
1. 7. – 30. 9.
3.–6. 7.
7.–16. 7.
23.–26. 7.
3.–7. 8.
6. 8.
17. 9.

Slavonické kulturní léto
Slavnosti Trojmezí
Vivat varhany
ProART Festival 2022
Slavonice Fest
Přepadení řopíků
Slavonický jarmark

www.i.slavonice‑mesto.cz

Váš bezpečný výletní cíl!
www.historicky-park.cz

KAM po Česku 63 x 125,5 mm.indd 1
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Rekonstruovaná městská zvonice

Stejně pohnutý osud měla i městská zvonice
na náměstí Svobody, která přišla kvůli válečným
konfiskacím o své zvony a nevyhnul se jí ani velký
požár (1861). Dnes je přístupná veřejnosti, prohlíd‑
ku si domluvíte v informačním infocentru.
Vycházkový okruh městem po červené turistic‑
ké značce vás provede kolem všech vimperských
památek. Žlutá značka vás zavede k technickým
památkám v okolí, kterými jsou Klášterecký via‑
dukt, úvozy Zlaté solné stezky nebo historická
vodárna Solar. Rodiny s dětmi se mohou vydat
s kartičkou na Stezku lesních skřítků. Když ji zapl‑
ní razítky, získají v informačním
centru zaslouženou odměnu.




www.vimperk.cz
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KAM pro děti

Loukou a lesem za pohádkou

Za mlynáři od Bradavy

Kam na výlet s dětmi?
Do Spáleného Poříčí!!!
Přemýšlíte, jaký zajímavý výlet podniknout s vašimi dětmi nebo vnoučaty?
Přijeďte k nám do Spáleného Poříčí, městečka na jižním Plzeňsku v podhůří Brd –
pro děti máme připravenou spoustu aktivit a zážitků.
Když bude hezké počasí, vydejte se na cestu po
pohádkových naučných stezkách Loukou i lesem
za pohádkou, Za mlynáři od Bradavy a Perličky
víly Terezky. Průvodci vám budou pohádkové by‑
tosti výtvarníka Jiřího Wintera NEPRAKTY. Každá
stezka je spojená se soutěží o tematické odmě‑
ny, které obdržíte v našem „íčku“ v historické cha‑
loupce, kde si před putováním vyzvednete letáky
s mapkami a radami k luštění.
* Loukou a lesem za pohádkou vás provádí
trpaslík a v lese Obecníku, kudy trasa vede, na vás
čeká mnoho zábavných příležitostí – dřevěné so‑
chy, prolézačky, houpačky, stolky na dámu a spe
ciální „člověče“ a další hry.
* Za mlynáři od Bradavy vás provede vodník
údolím říčky Bradavy kolem několika rybníků a se‑
známí vás s historií mlýnů na řece a řemesly „kolem
vody“.
* Perličky víly Terezky provází luční víla
a představuje jednotlivé „perličky“ – zajímavosti
míst, kudy putují.
Na malé dobrodruhy čeká lesní stezka
Pastviště, kde najdou kamenné bludiště, šplha‑
cí stromy, poležení na dřevěných lehátkách pod
mohutným dubem, velkým „naslouchadlem“ za‑
chytí zvuky v korunách stromů a po celém lese si
můžou zasportovat na nejrůznějších prolézačkách
z přírodních materiálů. I leták k této stezce čeká na
zájemce v Infocentru.

Neprakta a špejchar Ve Dvoře

pozapomenutých míst – k božím mukám a kaplič‑
kám, vyhlídkám do krajiny, projdete se po historic‑
kých cestách a objevíte malé lesní rybníčky.
Pro procházku ve městě dostanete v infocen‑
tru mapu a otázky Historické stopovačky, bě‑
hem níž se seznámíte s historií města a za správné
odpovědi budete odměněni. Ve městě na vás ale
čekají i další „úžasnosti“, např. špejchar Ve Dvoře se
stálou výstavou laskavého humoru Jiřího Wintera
NEPRAKTY. Děti tu mají pohádkové figury na do‑
sah ruky a můžou se s nimi i vyfotit. Vystoupat mů‑
žete na rozhlednu Šťastná věž s lezeckou stěnou
a dětským hřištěm, navštívit zámek s romantickým
altánkem, židovské památky nebo poblíž Spálené‑
ho Poříčí třeba buddhistickou stúpu nebo přímo
tajuplné pohoří Brdy.
Slibujeme, že se ve Spáleném Poříčí nudit nebudete! Přijeďte a přesvědčte se sami.

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Jaká trojice pohádkových postav provází
po stezkách ve Spáleném Poříčí?
a) vodník, rytíř, víla
b) víla, vodník, trpaslík
c) trpaslík, rytíř, čert
2. D
 o které větší řeky se vlévá říčka
Bradava, protékající Spáleným Poříčím?
a) Úslava
b) Úhlava
c) Radbuza
3. J ak se jmenuje rybník na trase
NS Za mlynáři od Bradavy?
a) Hvížďalka
b) Poříčák
c) Mlýnský

?

Když velcí malým poradí…

Za dalšími zážitky doporučujeme projít se šir‑
ší krajinou našeho domova po pěšinách Podbrd‑
ského labyrintu. Na zajímavých místech najdete
celkem 20 opisových štítků a přenesete je do bro‑
žurky, kterou jste si předtím opatřili v Infocentru.
Tahle nová procházka přivede poutníky na mnoho

Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od města Spálené
Poříčí zajímavé ceny.
Infocentrum Spálené Poříčí
mobil: +420 605 368 410
e‑mail: infocentrum@spaleneporici.cz
N 49° 36.886 E 013° 36.298
www.facebook.com/branajihozapadnichbrd
www.spaleneporici.cz
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Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund
Legenda Z+H
Druhá cesta inženýrů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky
vede tentokrát přes Blízký východ, monzunovou Asii, Indoné‑
sii, Japonsko a asijskou část bývalého Sovětského svazu. Dvoji‑
ce legendárních cestovatelů vyrazila ve dvou vozech Tatra 805
v roce 1959 a do Československa se vrátila roku 1964. Z jejich
obdivuhodného počinu vzešla celá řada reportáží, rozhlaso‑
vých relací a celovečerních dokumentárních filmů. Kniha je vy‑
bavena obrazovou přílohou s doposud nepublikovanými sním‑
ky z archivu Hanzelky a Zikmunda. Přílohou je unikátní barevný
plakát.
cena: 598 Kč
www.jota.cz

Jaromír Jindra
Zajatec osudů: Horoskop pro Valdštejna

O paní Jiřině Bohdalové je známo, že je vášnivou
sběratelkou kuchařských knih i jednotlivých re‑
ceptů, má ráda dobré jídlo a vaření patří k jejím
velkým koníčkům. Není proto divu, že pravidelnou
součástí jejího pořadu Hobby naší doby je i rubrika
o vaření, a to už více než deset let. Do pořadu si
zve své kolegy z umělecké branže, a i když sama
je mistrem také v oblasti kulinařiny, nechává jim
prostor, aby předvedli své kuchařské umění po‑
dle vlastních receptur. Do této, v pořadí již druhé
knihy receptů ke zmíněnému pořadu vybrala hos‑
titelka opět osmdesát receptů od téměř padesáti
známých osobností, které mají jedno společné –
předestírají jídla chutná, ale většinou zároveň ne‑
náročná na přípravu a využívají při tom běžně do‑
stupné suroviny. Šetří tak čas i peněženku.

?

Pravidelná rubrika v pořadu Jiřiny
Bohdalové Hobby naší doby se
nazývá:
a) Dnes vaří…
b) S Jiřinou v kuchyni
c) Vaříme s hostem
Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou
na adresu redakce. Tři autoři správných odpovědí
obdrží od Edice ČT knižní dárek.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti
nebo v internetovém knihkupectví České televize
eshop.ceskatelevize.cz. Novinky můžete sledovat
i na www.facebook.com/ediceCT.
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Z Jeleního příkopu se ozývá řev erbovního lva Českého království
Mohameda a Rudolf II. se marně snaží zapomenout na neblahý
horoskop, který spojuje jeho osud s osudem lva v jedno. Předpo‑
věď, vyslovenou před lety Tychonem Brahem, se mu přesto změ‑
nit nepodaří a císař umírá pouhé tři dny po Mohamedovi. Kepler
odchází z Prahy, kde pochoval svého syna a ženu, a hledá štěstí,
obživu i nové manželství v Německu. Neblahé události se dávají
do pohybu, Kepler se znovu setkává s Albrechtem z Valdštejna
a vytváří pro něj nový horoskop, v němž vojevůdce čte datum
svého vlastního konce…
cena: 359 Kč
www.luxor.cz

Petr Mazný, ilustrace Jiřina Valečková
Šumavská strašidla
Temné a pochmurné legendy ze staré Šumavy znovu ožívají na
stránkách této knihy. Pověsti a legendy z dávno zaniklého světa
starých horalů vyprávějí příběhy ze známých šumavských lokalit
a přibližují historii tohoto kraje – v současné době tak vyhledá‑
vaného návštěvníky z celé republiky. Příběhy vycházejí z díla šu‑
mavských spisovatelů a sběratelů pohádek Hanse Kollibabeho,
Hanse Watzlika či Josefa Pavla. Kniha je bohatě ilustrována a její
přílohou je barevná mapka Šumavy s vyznačením výskytu straši‑
del a přízraků.
cena: 199 Kč
www.starymost.cz

Felix Weiβ
Ptáci
Kniha nabízí srozumitelný a vizuálně atraktivní vhled do světa ptá‑
ků. Obsahuje 100 profilů středoevropských ptáků. Informace jsou
velmi přehledně uspořádané – každému druhu je věnována sa‑
mostatná stránka s přehledným popisem a krásnými ilustracemi.
Všechny důležité vlastnosti jednotlivých druhů jsou vysvětleny
stručnými a srozumitelnými popisky přímo u barevných ilustrací.
Doplňkové texty nabízejí další užitečné odborné informace, s ni‑
miž budete skvěle vybaveni pro pozorování ptactva.
cena: 298 Kč
www.knihykazda.cz

Připravila: Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

Jiřina Bohdalová a její hosté
Když hvězdy vaří… 2

KAM na výlet

Cheb pro celou rodinu

Naučná stezka

Na dovolenou v Chebu lákáme dospělé i děti. Nudit se tu nebude holka
ani kluk. Sportovní a vycházkový areál Krajinka pod Chebským hradem
nabízí mnoho.

Milé děti, milí rodiče, zveme vás
na naučnou stezku, kterou jsme pro
vás připravili při příležitosti oslav
150 let od založení města Aš.

Chebskou Krajinkou na kole i pěšky

mostem k visuté lávce. Unaveným nohám poslou‑
ží pergola u vody a pikniková louka s dětským hři‑
štěm a pískovištěm. Zdatnější mohou dojít k hote‑
lu Stein s výběhem lam, oveček a koní.
(www.tic.cheb.cz/cile/krajinka/)
Za deštivého počasí můžete navštívit areál
FUN areny, který nabízí venkovní i vnitřní adre‑
nalinovou jízdu na motokárách, multiball, lase‑
rovou střelnici a jumparenu se spoustou atrakcí.
(www.funarenacheb.cz)
Lanový most

www.tic.cheb.cz

OBJEVTE
OSTROVSKÉ
POKLADY
KONCERTY V PARKU:
9.7. 13.00 hod. Rodinný den - hlavní host Michal Hrůza
30.7. 20.30 hod. Koncert 4 tenorů
13. 8. 17:00 hod. ABBA MARATÓN, vystopí ABBA World revival

Dětská
naučná
stezka

Stezka vás zábavnou formou provede po růz‑
ných místech, například přes Goethovo náměstí,
kamenný most až do textilního muzea. U každého
místa budete mít lehkou otázku, a pokud odpoví‑
te na všechny otázky správně, tak vás v infocentru
čeká malá odměna. Mapu stezky si můžete stáh‑
nout na www.info‑as.cz/150let nebo si ji vyzved‑
nout v infocentru.
www.info‑as.cz

Klášterní areál

Unikátní expozice

Architektura a památky

Aktivity v přírodě

Rozsáhlý barokní komplex s expozicí
Církevní umění západního Krušnohoří
s doprovodnou výstavou Zničené
kostely na Karlovarsku

text © Bc. Andrea Dusíková

Široký výběr dětských hřišť, sportovních prv‑
ků, kuličková dráha, stezka pro bosé nohy, vodní
hřiště a prolézačky i areál miniaturgolfu a doprav‑
ní hřiště, to je jen malý výčet atrakcí na pravém
břehu řeky Ohře. Sportovní areál pro větší na
levém břehu zase nabízí stolní tenis, lanové cen‑
trum s lezeckou stěnou, piknikovou louku s grily
i lehátka. Proti proudu dojdete po naučné stez‑
ce s 13 infopanely k hrázi přehrady Skalka a dále
k vyhlídce Chebská stráž. Projít můžete i lanovým

Šlikové - meč kata Mydláře a stříbrná
mincovní kazeta - národní kulturní
památka. Zámecká zahrada v proměnách času - kdysi 8. div světa

LETNÍ KINO na letní scéně u MDDM v Ostrově

Infocentrum Na Zámku
e-mail: ic@ostrov.cz
tel: +420 354 224 950

Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
Otevírací doba: 10.00 –17.00

Bohatá historie, napínavé příběhy,
pestrá mozaika architektonických
slohů, komentované prohlídky města,
relaxace v Zámeckém parku

Cyklostezky, Borecké rybníky s naučnou stezkou, discgolfem a venkovním
grilem. Ekocentrum - mini ZOO s více
jak 100 druhy zvířat

icOstrov.cz/top7
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Historická část města – zámek s parkem a řekou Ohří

Kostel Nejsvětější Trojice, radniční věž a zřícenina hradu Šumburk

Klášterec nad Ohří leží na rozhraní Doupovských a Krušných hor. Městem protéká
řeka Ohře a historické jádro města je městskou památkovou zónou. Dominantou
města je neogotický zámek, který obklopuje anglický park.

Restaurace Peřeje v lázeňském areálu

V Klášterci nad Ohří byla v roce 1794 založena
druhá nejstarší porcelánka v českých zemích, nyní
Thun 1794, a. s. Je dodnes největším výrobcem
porcelánu u nás. Navštívit můžete expozici Holky
z porcelánu, nazvanou podle filmu, který se zde
v roce 1974 natáčel, a pro malé návštěvníky je
připravena Porcelánová školička, kde si mohou vy‑
zkoušet práci dekoratérů porcelánu.
Na zámecký park navazuje lázeňská zóna a lá‑
zeňský park. V Lázních Evženie můžete ochutnat tři
minerální prameny a zajít si na oběd do restaurace
Peřeje. Obnova lázeňské restaurace Peřeje vyhrála
titul Památka roku 2021. Budova, ve které je v sou‑
časnosti restaurace Peřeje, byla postavena v roce
1878 jako sídlo ostrostřeleckého spolku. Po objeve‑
ní minerálních pramenů a vzniku lázeňského areálu
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zde na přelomu 19. a 20. století již byla restaurace
Střelnice. František Fieber, cukrovarník z Ústí nad
Labem, který se stal roku 1896 majitelem prame‑
ne, dosud bezejmenný pramen pojmenoval po své
manželce Eugenii. Postavil také pavilon přímo nad
pramenem, plnírnu a v těsném sousedství založil
park. Lázně fungovaly do poloviny 20. století.
V 90. letech zde již opět fungovala a dodnes
funguje lázeňská restaurace Peřeje. V roce 2021
město Klášterec nad Ohří podepsalo smlouvu
o spolupráci se společností Priessnitzovy léčebné
lázně Jeseník, funkční lázně jsou prioritou města
a společný podnik by měl během několika příštích
let přinést finance na výstavbu lázeňského kom‑
plexu s dostačující ubytovací kapacitou.
Při procházce mezi zámeckým a lázeňským
parkem se můžete zastavit v loděnici a zapůjčit si
zde kola či pramici a projet se po řece Ohři.
Městská cyklostezka u Kláštereckého potoka

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Který známý český film se v Klášterci
natáčel?
a) Holky z porcelánu
b) Sloni v porcelánu
c) Řeka čaruje
2. Jaký titul vyhrála budova, ve které
v současnosti najdete restauraci Peřeje?
a) Památka roku 2021
b) Lázně roku 2021
c) Restaurace roku 2021
3. S kterými lázněmi Klášterec
v roce 2021 navázal spolupráci?
a) Lázně Luhačovice
b) Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník
c) Lázně Jáchymov

?

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

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

text a foto © město Klášterec nad Ohří; text Mgr. Lenka Fricová, foto Mgr. Vojta Marvan

Jarní Klášterec
vybízí k výletům

V letních měsících vybízí k návštěvě aquapark
s jedním z nejdelších tobogánů v ČR, a i cyklisté
si v samotném Klášterci přijdou na své. Najdete
u nás zrekonstruovaný cyklopark s novými cestami
a workoutové hřiště. Na park v budoucnu naváže
cyklostezka Ohře. Po ní se můžete vydat přes Ra‑
šovice například do nedaleké Kadaně, ale zamířit
můžete z Klášterce i na opačnou stranu do obce
Perštejn.
A pokud vás kola omrzí, doporučujeme pěší
výlet na některý z blízkých hradů. Nedaleko Kláš‑
terce jsou to zříceniny hradů Šumburk a Egerberk.

KAM na výlet

Na draka do Března
Na nich se děti seznámí se
skutečnou historií a přírodou
i s pohádkovými postavami,
které prý zdejší kraj obývají.
Pokud máte soutěživé děti, vy‑
zvedněte si v infocentru nebo
ve vrátnici Severočeských dolů
hrací kartu. Cesty jsou kvalitní,
značení výborné a dračí stezku
můžete projít pěšky i projet
na kole. Ostatně Březenskem
vede jedna z odboček cyklo‑
stezky Ohře a kopíruje právě
dračí stezku. Exkurze s průvodcem k uhelnému
rýpadlu se konají od dubna do října. Prohlídku
vede bývalý zaměstnanec Severočeských dolů,
ale dosud agilní důchodce. Kromě odborného
výkladu a technických termínů má pro malé ná‑
vštěvníky připraveno i vyprávění pohádky O březenském drakovi Severusovi, kterou děti přímo
hltají. Prohlídky pro větší skupiny, i mimo návštěvní
den (sobota od 10, 13 a 14 hodin), je možné pře‑
dem zarezervovat na telefonním čísle 725 520 542.
Pozor, vítáme také kačery. V Březně provozujeme

totiž geocaching. Z logických
důvodů vám neprozradíme
další. Unikátním zážitkem, ať
už na kole či pěšky, je cesta po
hrázi, která je s více než třemi
kilometry nejdelší sypanou
přehradní hrází ve střední Evro‑
pě. Samotná přehrada je dnes
velkou rekreační oblastí, obklo‑
penou rybářskými stoličkami
a posetou sportovci. Pro dobré
Dračí cesta
Březenský drak

Březno – drak Severus

povětrnostní podmínky je oblíbená jachtaři, surfaři
i kitaři, kteří oceňují i fakt, že je tu zakázán provoz
motorových plavidel. Hlavním centrem zdejších
sportů a rekreace jsou Vikletice s kempy, jachtař‑
ským klubem i dalšími možnostmi ubytování a ob‑
čerstvení. Kolem Nechranické přehrady vede také
cyklostezka Ohře z Kadaně do Žatce.
e‑mail: infocentrum@obecbrezno.cz
www.obecbrezno.cz
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Zvýhodněný balíček
vstupenek zakoupíte
v mobilní aplikaci SEJF
nebo NOVĚ na pokladnách
jednotlivých turistických cílů:

likace SEJF
ap
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text a foto © Obec Březno

Přišlo jaro, a tak se otevřely brány u březenského draka. Jedná se
o vysloužilé rýpadlo, využité jako atrakce pro dětské výletníky, pro
něž je připravena pětikilometrová stezka s osmi zastávkami.

ke stažen

íz

ušet

říte v

vstupné do zoo
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem)

jízdné na lanovou dráhu – obousměrné
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem)

vstupné do městského muzea
a zrcadlového bludiště na Větruši
(Muzeum města Ústí nad Labem)

letní sezóna – celodenní vstupné do venkovního areálu na Klíši
zimní sezóna – dvouhodinové vstupné do krytého areálu na Klíši
(Městské služby Ústí nad Labem)

íce n

ež 40

%

Výhodné pro dospělé
a děti od 6 let.
Platnost 14 dní od zakoupení.
Více informací na
www.usti-nad-labem.cz
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KAM na výlet

Autoři legendárních průvodců
zvou na putování Českem
Vážení přátelé, léto je za dveřmi a jako každý rok slibuje spoustu skvělých zážitků,
na které budete ještě dlouho vzpomínat. Pokud hledáte průvodce na cesty po
Čechách, Moravě a Slezsku, vsaďte na tituly nakladatelství Soukup & David,
které turisty a cestovatele inspiruje již několik desítek let.
Je to společník věrný,
nebudete ho muset živit ani
šatit, vyspí se s vámi klid‑
ně i pod širákem a nebude
vám skákat do řeči. Zato
vám nabídne řadu dobrých
rad, tipů a nápadů, jak nej‑
lépe naložit s volným časem,
abyste si nejen skvěle od‑
počinuli, ale i něco nového
a nevšedního poznali. Každý
rok pro vás připravujeme
několik knižních novinek,
a zdá se, že si k vám cestu
vždy najdou. Platí to třeba
o naší řadě Špalíčků, která
se na pultech nikdy dlou‑
ho neohřeje, takže jsme nuceni vyplňovat vznik‑
lou mezeru na trhu novými dotisky. My jsme za

Zažijkraj.cz

to samozřejmě rádi, proto
přece tuto práci, která je pro
nás zároveň i velkým ko‑
níčkem, děláme. Ani v sou‑
časné době nelenošíme, ba
naopak. Připravujeme pro
vás Superšpalíček – knížku,
která vám nabídne rovnou
tisícovku tipů na výlety za
tím nejhezčím, co v naší
nevelké, ale krásné zemičce
máme.
Moc si vážíme vašeho
zájmu a vaší přízně. Letos to
bude již třicet let od chvíle,
co jsme se rozhodli vstoupit
na knižní trh s turistickou
literaturou. Chceme se podělit s vámi o všechno
hezké, co jsme při putování po Česku nasbírali. Tak
Vladimír Soukup
s řadou Špalíčků

Autoři průvodců osobně – Petr David, Martin David a Vladimír Soukup

snad nám zachováte přízeň i v dalších letech. Pře‑
ji všem krásné bezstarostné léto, hodně sluníčka
a ještě víc radosti s knížkami z naší kuchyně.
Srdečně vás zdraví Vladimír Soukup
Exkluzivním prodejcem nakladatelství Soukup
a David je rodinný e‑shop Zažijkraj.cz. Hledejte na
adrese eshop.zazijkraj.cz.
V rámci nákupu u tohoto prodejce vám garan‑
tujeme příjemné jednání, všechny knihy skladem
i ochotnou podporu při výběru zvolených turistic‑
kých titulů.

eshop.zazijkraj.cz

PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
S NAŠIMI ŠPALÍČKY
Nakupujte na eshop.zazijkraj.cz.

Sleva 100 Kč s kódem „KAMPOCESKU“

Platí při nákupu nad 999 Kč do 1. 7. 2022

-40 %
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-25 %

-23 %

v Mariánských
Via ferrata Zima
na Pastýřské
stěně vLázních
Děčíně

KAM pro děti

Tandemový seskok v Mostě

Úlet
Pod nohama vodní lyže, wakeboard nebo
wakeskate? To je úplně jedno. Výsledkem je jízda za
motorovým člunem na nekonečné vlně po hladině
Labe v Třebouticích na Litoměřicku. Rezervujte si
jízdu na wekefun.cz a užijte si nadšení, které může‑
te umocnit dalšími sportovními aktivitami v areálu.

Volný pád

Zážitky na hraně rizika
Máte‑li rádi nevšední zážitky spojené s mírou bezpečného rizika, určitě najdete to
pravé v Ústeckém kraji, nabízejícím celou řadu lokalit pro vaše uspokojení tohoto
typu aktivit.
Bungee jumping z nejvyššího českého mostu,
tandemový seskok padákem, via ferraty, let baló‑
nem, kiting na vodě i na horských pláních, sněho‑
vou jízdu na fatboyi, školu smyku na mosteckém
polygonu anebo o pár metrů vedle jízdu v závod‑
ním speciálu po okruhu, let přes horské údolí na
zipline, lezení na jedněch z nejstarších a také nej
atraktivnějších pískovcových terénů v Evropě, vod‑
ní lyžování na vleku, horolezecký průzkum jeskyně,
strmé sjezdy horských terénů v bike parcích, free‑
ride lyžařské terény, únikové hry, zážitkové střelby,
kurzy přežití, snowboard parky, dobrodružné vý‑
pravy do historických štol… Adrenalin vám prostě
bude stříkat i z uší. A kde konkrétně?

Rychlost
Milovníkům rychlých sjezdů na kole je zemí za‑
slíbenou Trailpark Klínovec, se kterým si nezadá
Bikepark a Enduro traily Klíny v Krušných horách.

Snášet se k zemi můžete při tandemovém se‑
skoku padákem v Mostě. Na letišti v Mostě na vás
čekají zkušení parašutisté, se kterými absolvujete
seskok ze 4 000 metrů nad zemí. Nejdříve 60 sekund
volným pádem a potom 8 až 10 minut let na padáku.
Nadchla vás nevšední nabídka trávení volného
času? Na www.branadocech.cz najdete podrob‑
nosti a všechny ostatní adrenalinové zážitky, které
se sem nevešly.

Když malí nevědí, velcí poradí…

Zipline Klíny

Odvaha
A co více? Na Klínech se proleťte 2,2 km vzdu‑
chem na nejdelší Zipline Klíny v České republice.
Posvištíte rychlostí až 75 km/h ve výšce 150 metrů
nad zemí. Kdo se radši drží při zemi, tomu je urče‑
na Bobová dráha Klíny. 900 metrů dolů na bobu,
nahoru sedačkovou lanovkou.

1. Hromová hora je:
a) Milešovka v Českém středohoří
b) Děčínský Sněžník v Českém Švýcarsku
c) vrch Raná v Dolním Poohří
2. Největší ZOOPARK v České republice je:
a) Zoo Ústí nad Labem
b) Zoopark Chomutov
c) Zoo Děčín
3. Chmelový maják najdete:
a) v Chrámu chmele a piva v Žatci
b) v Chmelařském muzeu v Žatci
c) v Žateckém pivovaru

?

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

text a foto © KÚ Ústeckého kraje

Síla

Bobová dráha Klíny

Nejdelší via ferratu v České republice najdete
na Pastýřské stěně v Děčíně. Na skále vede 14 zajiš‑
těných cest, kterými se dostanete nahoru, odkud
je překrásný výhled na centrum města. Via ferrata
Lužická spojka ve Vaňově u Ústí nad Labem začíná
kousek od místně známých skal „Milenci“ a „Stráž‑
ce Vaňova“. Odměnou po zdolání ferraty je skvost‑
ný pohled na zákrut řeky Labe.

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 603, mobil: +420 734 685 498
www.kr‑ustecky.cz
www.branadocech.cz
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KAM to vidí

Smrt ve vile (80 let)

Tragický osud Ležáků (80 let)

Larischova vila v Pardubicích je díky
své honosnosti známější spíše jako
„Zámeček“. Před 80 lety v ní a v jejím
okolí nacisté prováděli výslechy
a popravy obyvatel Ležáků.

V důsledku heydrichiády byla 24. června 1942 přepadena a vypálena obec Ležáky
na Chrudimsku. Ještě téhož večera popravili nacisté 33 obyvatel obce a 13 dětí
odvezli do internačního tábora v Lodži. Přežily jen dvě sestry.

Larischova vila v Pardubicích

Novorenesanční vila byla postavena jako ro‑
dinné sídlo rodiny Larischů a v průběhu času ně‑
kolikrát změnila majitele. Nejsmutnější kapitolou
v jejích dějinách byla druhá světová válka. Stala se
vojenským objektem a sídlil zde prapor záložního
policejního pluku, tzv. Schutzpolizei. V zámeckém
parku byla zřízena cvičná střelnice, která se v době
heydrichiády proměnila v popraviště. V červnu
1942 zde bylo u tří kůlů popraveno zastřelením

Pomníky, tzv. hrobodomy, vybudované v místech domů osady Ležáky

Švandův mlýn, Ležáky, 10. léta 20. století

zatýkání, orientovaná na příslušníky odboje a spo‑
lupracovníky parašutistů skupiny Anthropoid, kteří
spáchali atentát na říšského protektora Reinharda
Heydricha. Demonstrativně byla vypálena a vyhla‑
zena obec Lidice a po ní i obec Ležáky. V osudový
den byly Ležáky obklíčeny jednotkami SS společně
s českým protektorátním četnictvem z Pardubic,
Chrudimi a Náchoda. Osud obyvatel byl zpečetěn.
Po válce nebyla obec obnovena, na jejím místě
vznikl památník, který tvoří vyznačené půdorysy
budov a pietní místo.
Marie Petrušková

foto © Wikimedia Commons

Domy byly vypáleny a vyrabovány, zbylé tros‑
ky později srovnány se zemí. Obec Ležáky přestala
existovat. Nejstarším objektem osady byl původně
mlýn s pilou, zmíněný již v roce 1714. Další domky
a stavení přibyly během 18. a 19. století. Ve Švan‑
dově mlýně byla v dubnu 1942 umístěna vysílač‑
ka Libuše, kterou obsluhoval radiotelegrafista Jiří
Potůček ze skupiny Silver A, která měla za úkol na‑
vázat a udržovat spojení s Londýnem a pomáhat
domácímu odboji. Velitel skupiny Alfréd Bartoš vy‑
tvořil proti pravidlům konspirace hlavní stan v Par‑
dubicích. Vzhledem k udání, které učinil parašutis‑
ta Karel Čurda pražskému gestapu, následuje vlna

Vyhlazení Lidic (80 let)
Z iniciativy Obergruppenführera jednotek SS Karla Hermanna Franka a po přímém
souhlasu Adolfa Hitlera došlo 10. června 1942 k vyhlazení středočeské obce Lidice
na Kladensku. V té době bydlelo v Lidicích 503 osob.

celkem 194 osob. Všechna těla byla zpopelněna
v místním krematoriu a popel byl vysypán do Labe.
Obyvatelům Ležáků „byl vyhrazen“ 24. červen. Ten‑
to den byla vyhlazena jejich vesnice jako trest za
pomoc parašutistům ze skupiny Silver A. Ležáčtí
včetně třinácti dětí byli odvezeni do vily a zavřeni
ve sklepení. V podvečer byly děti rodičům odebrá‑
ny a všichni muži a ženy starší patnácti let byli za‑
střeleni. Dvě sestry Šťulíkovy přežily díky árijským
rysům a byly nabídnuty k osvojení. Zbytek dětí
s největší pravděpodobností zemřel ve zplynova‑
cích vozech. Zámeček dnes patří Československé
obci legionářské, která zde vytvořila muzeum
heydrichiády.
-babok-
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Lidice po zničení nacisty, 1942

Muži starší 15 let byli v osudný den shromáždě‑
ni v prostorách Horákova statku a později ve sku‑
pinách vyváděni a zastřeleni u zdi blízké stodoly.
Nejstaršímu bylo 84 let a nejmladšímu jen 14 roků.
Takto bylo na místě nacisty zavražděno 173 lidic‑
kých mužů. Ženy a děti byly zajištěny v místní ško‑
le a později převezeny do tělocvičny kladenského
gymnázia. Všechny zabavené věci, mající nějakou
cenu, byly odvezeny do blízkého Buštěhradu. V dal‑
ších dnech po vypálení a srovnání obce se zemí
bylo ještě v Praze popraveno 26 místních obyva‑
tel. Z kladenské školy byly lidické ženy převezeny

Zastřelení lidičtí muži

foto © Wikimedia Commons

foto © pametnaroda.cz

Popraviště v Zámečku

do koncentračních táborů a u dětí byla zvažována
převýchova. 81 lidických dětí bylo pravděpodobně
již 2. 7. 1942 zavražděno ve vyhlazovacím táboře
Chełmno. Celkem bylo v souvislosti s vyhlazením
obce zastřeleno 192 mužů a odvlečeno 196 žen,
z nichž 53 v koncentračních táborech a na pocho‑
dech smrti zahynulo. Po válce se podařilo dohledat
a navrátit příbuzným pouze 17 lidických dětí. Cel‑
kově tak nacistické běsnění nepřežilo 340 lidických
obyvatel. Tam, kde dříve stávaly Lidice, je nyní piet‑
ní místo připomínající tragickou událost. Na přelo‑
mu 40. a 50. let pak v blízkosti vznikly Lidice nové.
-mf-

KAM na výlet

Kulturní centrum Letohrad dětem

Založení kapituly
(965 let)
Jedna z nejstarších kolegiálních kapitul
v Čechách byla založena roku 1057
českým knížetem Spytihněvem II.
(1055–1061) v Litoměřicích.

► Výstava Junák - Český skaut
► Městské muzeum se skřítkem
Sirkáčkem
► Noční strašidelné prohlídky
► Strašidelná jeskyně
► Park s papoušky a klokany
► Letohrátky 30. 6.
► Výstava stavebnice SEVA

INFORMAČNÍ CENTRUM
Václavské nám. 77
561 51 Letohrad
tel.: +420 465 622 092
www.kcl.letohrad.eu

Motivem byla patrně snaha knížete o získání
královské koruny. K té mu mělo dopomoci založení
kapituly. Patrocinium sv. Štěpána prvomučedníka
bylo zvoleno proto, že papežem byl tehdy Ště‑
pán IX. (1057–1058). O založení kapituly je zacho‑
ván pamětní záznam z let 1057–1058, ke kterému
přibyla v letech 1218 a 1319–1341 další vyhotovení
s dodatky, jež obsahovala i nejstarší česky psanou
větu. Prvním proboštem se stal roku 1057 Lanzo,
dvorní kaplan Spytihněva II.
-felix-

foto © Wikimedia Commons

Záznam o založení kapituly

Zveme do Žamberka
V Žamberku můžete navštívit
Masarykovo náměstí * městské muzeum * židovský hřbitov * domek Prokopa
Diviše * Muzeum starých strojů a technologií * hasičské muzeum * Památník
odboje Žamberk * kostel sv. Václava * Tyršovu rozhlednu * kapli sv. Rozálie *
Divišovo divadlo * Sportovní areál Pod Černým lesem s aquaparkem * pivovar
Žamberk * skatepark a dopravní hřiště

foto © Josef Šulc

Kulturní akce

Turistické informační centrum Žamberk
Masarykovo náměstí 168, 564 01 Žamberk
tel.: +420 465 612 946
e‑mail: info@zamberk.eu
www.zamberk.cz

19. června – 11. září Výprava za loutkami v městském muzeu – výstava
loutek a loutkových divadel
25. června Airshow na letišti – na které se představí náš nejlepší letecký
akrobat Martin Šonka. Uvidíte letové ukázky letadel, vrtulníků a balónu.
Pro děti je zajištěn bohatý doprovodný program.
8.–9. července Orlická brána – multižánrový festival pro celou rodinu
u Tyršovy rozhledny
19.–20. srpna Ejhle, loutka! – divadelně‑hudební festival v areálu Pod Suticí
a ve Vonwillerce
3.–4. září Žamberská pouť na Masarykově náměstí
9.–10. září Dny evropského dědictví – otevřeny vybrané památky,
9. září hasičské muzeum, 10. září oslavy výročí 90 let Tyršovy rozhledny
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Náměstí ve Velkém Meziříčí

Rozhledna Fajtův kopec

Za zážitky
do Velkého Meziříčí

Zámek Velké Meziříčí

Starobylé město na Vysočině leží v malebném a hlubokém údolí na soutoku řek
Oslavy a Balinky, kde tvoří jakési předhůří Českomoravské vrchoviny. Dominantou
města je dálniční most Vysočina, který je svojí výškou 77 m nejvyšší na D1.
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milovníka přírody. Je to zejména Nesměřské a Ba‑
linské údolí, kde se nachází spousta chráněných
rostlin a vzácných živočichů. Toky řek kopíruje
hned několik naučných stezek a cyklostezek. Do‑
stanete se na místa, kde se zastavíte, zpomalíte,
uberete tempo. Je zcela na vás, nakolik se vám
cesta stane cílem, nakolik dovolíte, aby vás krajina
prostoupila a provázela.

Další sportovní vyžití nabízí oblíbený Discgolf
park Kunšovec, adventure golf, bowling, squash,
fitness, dopravní hřiště, skate park, tenisové kurty,
v teplých dnech osvěží koupaliště.
Kulturní vyžití je ve městě opravdu bohaté.
Zveme vás na několik vybraných zajímavých akcí,
které se staly již tradicí.
1.–7. 6. Evropský festival filozofie, 16. ročník
1. 6. – 11. 9. Vyhlídková věž kostela
5. 6. Mezinárodního hudební festival CONCEN‑
TUS MORAVIAE v synagoze
11. 6. Festival muzejních nocí
17.–19. 6. Pouťové slavnosti
25. 6. Velkomeziříčský Burger beer fest
26. 6. – 28. 8. Kulturní léto
5. 7. Řecký večer na náměstí
7.–9. 7. Fajtfest 2022
3. 9. Velkomeziříčské slavnosti vína a jídla
3.–4. 9. Historické slavnosti na zámku

Nová a Stará synagoga

Těšit se můžete na Kulturní léto – na náměstí
vystoupí hudební skupiny různých žánrů, divadla,
Kinematograf bratří Čadíků a další.
U nás jste vždy vítáni, další informace se dozví‑
te v našem Infocentru nebo na turistickém portále
www.turistikavm.cz.
Přírodní park Balinské údolí

www.velkemezirici.cz

foto © Květoslava Hladíková, David Šedivý

První písemná zmínka o městě je z roku 1281,
z čehož je patrná bohatá historie. Centrum města,
areál zámku i část předměstí byly prohlášeny pa‑
mátkovou zónou.
Nejstarší památkou je soukromý zámek rodi‑
ny Podstatzký‑Lichtenstein, kde sídlí muzeum. Ke
zhlédnutí je zde spousta zajímavostí, mezi které
patří nedávno objevené fresky biblických příběhů,
datují se před dobu husitskou.
Bývalé židovské ghetto připomínají dvě syna‑
gogy a židovský hřbitov s 1 306 náhrobky. Letos si
připomínáme oběti holocaustu kameny zmizelých,
zasazených do chodníků před domy, ve kterých
měly oběti své poslední známé bydliště.
Centru města dominuje Vyhlídková věž kos‑
tela sv. Mikuláše, bývá otevřena v letních měsí‑
cích. Uvnitř věže je unikátní interaktivní výstava,
hra pro děti i dospělé a v nejvyšším patře můžete
navštívit byt věžníka. Na věži jsou hodiny s největ‑
ším osvětleným ciferníkem ve střední Evropě.
Další vyhlídkou je pohled z rozhledny Fajtův
kopec do širokého okolí, kdy za dobré viditelnosti
můžete zahlédnout i vrcholky Alp.
Velké Meziříčí je přívětivým a pohostinným
městem s tou nejlepší gastronomií. Místní minipi‑
vovar nabízí pivo Harrach, čerstvé ryby z vlastních
rybníků, ale také prohlídku pivovaru. U nás si ale
na jídle pochutnáte v každé restauraci.
V bezprostředním okolí se nachází mnohá zá‑
koutí a přírodní scenerie, které zaujmou každého

KAM na výlet

Mnoho mladých mužů ovlivnila první světová válka.
Narukování do armády často určilo jejich další vojenskou
kariéru. Alois Vicherek patří mezi ně.

foto © Wikimedia Commons

Nit osudu se mu začala odvíjet 20. června 1892
v Petřvaldě, v početné hornické rodině. Vyučil se
zámečníkem, vystudoval strojnickou školu a válka

Major Vicherek po ustanovení světového rekordu 7. června 1928

nasměrovala jeho ces‑
tu do Ruska, kde se
díky zajetí stal členem
legií a později letcem.
Po válce se přes Cheb
dostal do Prahy a pro‑
slavil se jako vynikající
Generál Alois Vicherek
akrobat. Byl oceněn
Řádem čestné legie
a v roce 1927 absolvoval jako inženýr letectví v Pa‑
říži. Vytvořil několik rychlostních leteckých rekordů
domácích a jeden světový na přímé trati o délce
2 011 km. Po převzetí moci nacisty emigroval – stal
se velitelem československého letectva ve Francii
a poté ve Velké Británii. Od poloviny března 1945
velel československé letecké jednotce v Sovět‑
ském svazu. Po skončení války byl jmenován ve‑
litelem letectva a povýšen na generála. Přestože
v roce 1948 údajně podepsal dopis, na jehož zá‑
kladě byli západní letci perzekvováni, byl v roce
1950 označen režimem za nepřizpůsobivého
a byl penzionován a perzekvován. Zemřel v Praze
15. 1. 1956, pohřben byl bez vojenských poct.
-babok-

První český
motorista (150 let)
Měl první auto v Čechách a byl
majitelem prvního řidičského průkazu.
Theodor von Liebieg byl významný
podnikatel a mecenáš.

Karl Benz a Theodor Liebieg v roce 1894

Narodil se 15. června 1872 v Liberci do bohaté
podnikatelské rodiny a v osmnácti letech převzal
vedení všech firem po nečekané smrti svého otce.
Základem všeho byl textilní průmysl – kromě Li‑
berecka vybudoval firmy i v Maďarsku, Rumunsku
a Rakousku. Celý život ho provázela láska k autům
a všemu novému. Jako první v českých zemích
vlastnil v roce 1893 samohybný stroj a řidičský prů‑
kaz a v autech úspěšně závodil. V roce 1907 založil
v Liberci firmu na výrobu automobilů R.A.F. (Re‑
ichenberger Automobil Fabrik). Theodor von Lie‑
bieg zemřel v noci z 23. na 24. května 1939.
-liban-

foto © Wikimedia Commons

Ve vzduchu jako ryba ve vodě (130 let)

Pelhřimov si zamiluješ
Přijeďte do jednoho z nejmalebnějších měst Vysočiny, a vstupte tak
do regionu symbolicky „bránou Vysočiny“.
Procházejte se, kochejte se nebo se usaďte
v některé z místních kaváren či restaurací a vychut‑
nejte si malebnost města a všudypřítomné bohaté
architektury.
Na Masarykově náměstí jsou zastoupeny snad
všechny významné stavební slohy – od gotiky
a renesance přes baroko, kubismus až po funkcio‑
nalismus. Velmi oblíbená je mezi návštěvníky pro‑
cházka po stavebních slozích a výstup na vyhlíd‑
kovou věž kostela sv. Bartoloměje. V turistickém
informačním centru si vyzvedněte mapičku, která
vás touto stezkou provede. Naslouchejte zvukům
věžních hodin, kašny nebo dominantním kostel‑
ním zvonům.
Tento rok slaví Pelhřimov historický milník,
a tím je 450 let od vykoupení z poddanství. Obyva‑
telé Pelhřimova věděli, že svoboda je k nezaplacení.
Pelhřimov je zároveň město plné zeleně, roz‑
sáhlých sportovních areálů a zábavných expozic:
MÚZYum Lipských, Muzeum Strašidel, Pelhřimov‑
ské peklo, Zámek Pánů z Říčan, Muzeum Vysočiny.
Nejzvučnějším pojmem je Muzeum rekordů a ku‑
riozit, které sídlí v Jihlavské bráně – všechny pozo‑
ruhodné exponáty jsou zastoupené v pěti patrech.

Kostel svatého Bartoloměje

Dřevěné torzo v Městských sadech

Při procházce městem najdete hned několik obřích
exponátů přímo v ulicích.
A až budete plni informací a zážitků ze všech
originálních expozic, udělejte si čas a poseďte
v Děkanské zahradě nebo rozjímejte v Městských
sadech.
Více o památkách, expozicích, tipech na výlet,
zajímavostech a gastronomii se dočtete na www.
pelhrimovsko.cz a www.pelhrimak.cz.
Další tipy na výlety najdete na www.vysocina‑
west.cz nebo na FB @vysocinawest, Turistická ob‑
last v západní části Vysočiny.

POZVÁNÍ NA VYBRANÉ AKCE
Léto v Pelhřimově
16. 7.
Malý letní rockový festival
21. 7.
Caveman
23. 7.
Street Food Festival
30. 7.
Anna K. s kapelou
6. 8.
Den vína
12. 8.
Ivan Mládek a Banjo Band + Slam Poetry
19. 8.
Kapitán DEMO
Více na www.pelhrimak.cz

www.pelhrimovsko.cz
www.vysocinawest.cz
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Heinrich Wilhelm
Ernst (210 let)

foto © Wikimedia Commons

Moravský houslista se narodil
8. června 1812 v Brně. Hru studoval
u Josepha Böhma a Josepha
Maysedera, skladbu pak u Ignaze von
Seyfrieda ve Vídni.
V roce1828 navští‑
vil koncerty Niccolò Pa‑
ganiniho ve Vídni a byl
jeho hrou nadšen. Poz‑
ději napodoboval Pa‑
ganiniho styl. Při jejich
dalším setkání v roce
1830 ve Frankfurtu za‑
hrál Ernst na koncertu
Nel cor pìù non mi sento a ohromil i samotné‑
ho mistra. Později však
upřednostnil komorní
hru. V roce 1844 se
přestěhoval do Londý‑
Heinrich Wilhelm Ernst
na a založil Beethove‑
novo kvarteto. Od roku 1862 již nehrál a zemřel
8. 10. 1865 v Nice, kde byl také pohřben.
-mf-

Městská věž Mohelnice
Turistické informační centrum Mohelnicka vás zve
na prohlídku městské věže.
Mohelnická městská věž
byla nejdříve postavena jako
strážní hláska. Následně začala
sloužit jako zvonice, hodinová
věž a v současnosti také jako
rozhledna. Původní věž vznik‑
la již po roce 1322, ale její dneš‑
ní 72 m vysoká podoba s jeh‑
lancovitou střechou pochází
z novogotické přestavby z roku
1876. Věž má osm poschodí,
k výstupu na ni slouží kulatá
věžička. Vyhlídka je umístěna
v poschodí nad ciferníky hodin.

Po vystoupání na vyhlídkovou
věž budete odměněni pohle‑
dem na pohádkový hrad Bou‑
zov, zámek Úsov s bohatou
loveckou expozicí a také na
hrad Mírov. Z ptačí perspekti‑
vy uvidíte i Mohelnici, Loštice,
Zábřeh nebo panorama Jese‑
níků s dominujícím Pradědem.
Prohlídku doplňuje výstavní
expozice tematicky zaměřená
na tuto kulturní památku.

otevírací doba

Kostel svatého Tomáše z Canterbury

duben/červen: pátek–neděle
červenec/srpen: středa–neděle
září/říjen: pátek–neděle
Více informací na www.infomohelnice.cz
Turistické informační centrum Mohelnicka
Lazebnická 974/2
789 85 Mohelnice
tel.: +420 583 430 915
www.infomohelnice.cz

Zažijte Den pro klobouk
Víte, proč se Novému Jičínu říká „město
klobouků“? Výroba pokrývek hlavy rozmanitých
druhů a tvarů tady má více než dvě stě let dlouhou
tradici, jež bez přestávky pokračuje dodnes.
Mnoho zajímavého se o ní dozvíte – a také
zažijete – při oblíbené sezonní akci s názvem Den
pro klobouk, kterou pro vás i v letošním roce při‑
pravilo zdejší Návštěvnické centrum.
Čeká vás komentovaná projížďka autobusem
značky Tatra z roku 1929 po místních technických
památkách, spjatých s výrobou klobouků. Kromě
prožitku z nostalgické jízdy historickým vozidlem
uvidíte a blíže se seznámíte s továrnami, které mají
největší slávu již za sebou, ale i s těmi, jež stále
fungují a odkud tyto praktické i módní doplňky

putují do šatníků po celém
světě. Během závěrečné
zastávky v Návštěvnickém
centru si můžete prohléd‑
nout expozici klobouků,
vytvarovat miniklobouček
na speciálním parním stroji
a poté si ho ozdobit podle
vlastní fantazie. Hotový vý‑
robek si samozřejmě odne‑
sete s sebou na památku.

Hückelovy vily

Den pro klobouk s námi můžete letos podnik‑
nout v následujících termínech:
sobota 16. července v 10.00, 12.00 a 14.00 hod.
sobota 20. srpna v 10.00, 12.00 a 14.00 hod.
sobota 24. září v 10.00, 12.00 a 14.00 hod.
Těšíme se na vás!

Historický autobus zn. Tatra z r. 1929
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Ukázka tvarování kloboučku

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Masarykovo náměstí 45/29, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 556 768 288, mobil: +420 735 704 070
e‑mail: icentrum@novyjicin.cz
www.mestoklobouku.cz; www.icnj.cz

KAM pro děti

Květná zahrada v Kroměříži

Větrný mlýn Velké Těšany

Kroměřížsko – region,
který si s dětmi zamilujete!
Když se vypravíte na Kroměřížsko celá rodina na výlet či víkend, nudit se tady
rozhodně nebudete.
Podzámecká zahrada v Kroměříži

Město Kroměříž
Dominantou města je Arcibiskupský zámek,
který je společně se zahradami – Podzámec‑
kou a Květnou – zapsán na prestižním seznamu
UNESCO. Na zámku si můžete prohlédnout repre‑
zentační sály či vystoupat na zámeckou věž, která
nabízí krásné výhledy na celé město i široké okolí.
V Podzámecké zahradě se svezete turistickým
vláčkem, seznámíte se s pávy a dalšími zvířátky
v minizoo. V Květné zahradě, která je vzdálená asi
15 minut chůze od zámku, se děti mohou vyřádit
v bludišti nebo se zapojit do speciálních prázdni‑
nových programů. Na Velkém náměstí navštivte
Muzeum Kroměřížska, s několika zajímavými ex‑
pozicemi. V letošní sezoně tady probíhá interaktiv‑
ní výstavní projekt Zachraň jídlo!, který ukazuje,
jak využít potraviny, které mají zdánlivě to nejlepší
za sebou. Nenechejte si ujít ani návštěvu Zrcadlo‑
vého bludiště, kde vás čeká několik bludišť, kalei‑
doskop i křivá zrcadla. V samotné Kroměříži pak
ještě můžete strávit čas i v přírodě. Odpočinkový
a běžecký okruh Šlajza, nedaleko centra města,
nabízí řadu interaktivních prvků, jako je pexeso či

Ranč Kostelany

uzlovanou, a je tady i možnost opéct si špekáčky
na připravených ohništích. Na vrcholu Barbořina
je zase nově otevřena naučná stezka Veverky
Čiperky, díky které se seznámíte s životem v pří‑
rodě, vyzkoušíte si také workoutové prvky nebo
se můžete jen tak kochat výhledy na celé město.
V letních měsících probíhají v Kroměříži také kostý‑
mované prohlídky historického centra města a na
řece Moravě si můžete užít plavbu výletní lodí.

Poznejte okolí Kroměříže
V Chropyni navštivte zámek a blízký Chropyň‑
ský rybník, kolem kterého vede naučná stezka.
V Rymicích nahlédněte do historie života hanácké
vesnice v zachovalých doškových chaloupkách, je
tady také větrný mlýn, kovárna a nově zrekonstruo‑
vaný hospodářský dvůr s expozicí o pečení chleba.
V nedalekém Holešově si v zámecké kovárně zase
vyzkoušejte práci kováře a na místním barokním
zámku zhlédněte výstavu Panenky, příběh života,
která má v Holešově světovou premiéru. Panenky
v typicky valašském oblečení představují koloběh
života od kolébky po máry. Krásnou procházku si

užijete v zámecké zahradě s hvězdárnou, altánkem
a vodními plochami. V hlavním městě ohýbaného
nábytku, Bystřici pod Hostýnem, navštivte místní
laudonský zámek. Čekají vás tady expozice Napo‑
leonských vojáků či Historického ohýbaného ná‑
bytku, ale i letní výstava obrazů Zdeňka Buriana.

Přírodní parky
V Hostýnských vrších si užijete nekonečné vý‑
hledy z rozhleden na Svatém Hostýně, z Maruš‑
ky a z Kelčského Javorníku. V Chřibech zažijete
westernovou atmosféru na ranči v Kostelanech,
ale také poznáte mlynářské řemeslo ve větrném
mlýně ve Velkých Těšanech. Tradici pletení koší‑
ků připomíná Košíkářské muzeum v Morkovicích.
Prozkoumat můžete i zachovalou zříceninu hradu
Cimburk u Koryčan. A rozhledny? Také tady jsou.
Kamenná rozhledna Brdo, dřevěná Zdenička u Tě‑
šánek i jako replika větrného mlýna nedaleko Zde‑
ničky v Lebedově se už těší na vaši návštěvu.
Rozvoj cestovního ruchu v regionu Kroměříž‑
sko zajišťuje oblastní destinační společnost Kro‑
měřížsko – sdružení pro cestovní ruch, z. s., s pod‑
porou Zlínského kraje.

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Která pohádka se natáčela na zámku
v Kroměříži?
a) Princezna a písař
b) Princezna ze mlejna
c) Peklo s princeznou
2. Jak se jmenují kopečky v Květné zahradě?
a) Květné kopečky
b) Tulipánové kopečky
c) Jahodové kopečky

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Pět autorů
správných odpovědí obdrží destinační
společnosti Kroměřížsko zajímavé ceny.
Více na
region‑kromerizsko.cz
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KAM na výlet / KAM za rohem

Letní akce ve Vsetíně

18. poledník na Dušné

I letos se ve Vsetíně uskuteční již tradiční Mezinárodní folklorní
festival Vsetínský krpec. Konat se bude o posledním červnovém
víkendu, od pátku 24. do neděle 26. června.
na www.dkvsetin.cz. Festival je populární
také díky svému pestrému doprovodnému
programu s jarmarkem, na který se návštěv‑
níci mohou těšit i letos. Nebude chybět ani
oblíbená soutěž o nejlepšího tanečníka valaš‑
ského odzemku. Podrobnosti a konkrétní pro‑
gram je možno najít na festivalových webo‑
vých stránkách www.vsetinskykrpec.cz.

Mezinárodní týden turistiky
na Valašsku letos již po 31.

Této slavnosti folkloru, lidových tradic a umě‑
ní, která patří mezi největší ve Zlínském kraji, se
účastní jak zahraniční, tak české a domácí vsetínské
soubory a cimbálové muziky, které se v průběhu
festivalu prezentují v samostatných i kompono‑
vaných programových blocích. V pátek se můžete
těšit na vystoupení profesionálního slovenského
folklorního tělesa SĽUK, které vystoupí ve velkém
sále Domu kultury v rámci zahajovacího ceremo‑
niálu v pátek 24. června. Vstupenky jsou k dispozici

31. ročníku MTTV patří termín 9.–15. 7.
Opět se můžete těšit na spoustu krásných
tras po našich Valašských kopcích. Tradičně bude
jeden den věnovaný výletu na Slovensko, tento‑
krát to bude putování za krásami Strážovských
vrchů do obce Pruské. Novinkou letošního ročníku
budou trasy pro horská kola. Přihlašovat se můžete
na webu města Vsetín www.mestovsetin.cz.
Více na
www.facebook.com/mttv.vsetin
http://mttv.unas.cz

VRCHOLNÉ
EMOCE
na stezce korunami stromů
v národním parku Bavorský les

Uprostřed přírody
Bezbřehý výhled
Ideální cíl jednodenního výletu
Pouhých 20 minut od hraničního
přechodu Philippsreut
Böhmstraße 43, 94556 Neuschönau
www.baumwipfelpfade.de/cz/bayerischer-wald
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Vsetínský krpec

Informační centra zvou

Slaný

Nymburk
U příležitosti celostátní akce
Víkend otevřených zahrad bude 11. 6. slav‑
nostně otevřena zahrada u vily továrníka
F. Přibyla. Po úplném dokončení prací získá
svůj původní vzhled z meziválečného ob‑
dobí, kdy byla navržena českým krajinářem
a zahradním architektem J. Kumpánem.

Poznejte malebné město Nymburk a poko‑
chejte se jeho krásami. Mezi novinky patří
zpřístupnění dvou hradebních věží v lokali‑
tě Na Rejdišti, koupání v Labi nedaleko po‑
střižinského pivovaru a vyhlídka z věže kos‑
tela sv. Jiljí.

www.infoslany.cz

www.mesto-nymburk.cz/infocentrum

Zbiroh

IC Plesná
Zveme vás do Zbiroha, do města
se zajímavou historií a význam‑
nými rodáky. V muzeu se můžete
seznámit nejen s dílem básníka J. V. Sládka,
ale i s obdobím podnikání B. H. Strousberga
v 19. století. Do 26. 6. lze navštívit výstavu
poštovních známek Čtyřlístek a jeho přátelé.

Zveme vás na Pivní Fest Plesná.
Tradiční slavnost města se koná
16. 7. 2022 v areálu za novým muzeem, kte‑
ré se bude otevírat v říjnu 2022. Téma mu‑
zea: „Česko-bavorské válečné a poválečné
expozice a společná geologická minulost.“
www.mestoplesna.cz

www.zbiroh.cz

Mikulášovice

Harrachov
Středisko v Krkonoších,
položené v údolí řeky
Mumlavy s dominantou skokanských můst‑
ků a Mumlavským vodopádem. K zajíma‑
vostem patří funkční sklárna, kaple sv. Alž‑
běty s oltářem z benátských zrcadel nebo
zvony v kostele sv. Václava.

IC a Muzeum nožířské
tradice Mikulášovice
Nachází se na náměstí v Mikulášo‑
vicích č. p. 19 a představuje historické expo‑
náty nožů, staré nožířské stroje a nástroje.
V prodejně umístěné v přízemí IC máte mož‑
nost nože také nakoupit.
www.mikulasovice.cz

Třebechovice pod Orebem – město betlémů

www.harrachov.cz

Úpice

Ve světě je město proslulé muze‑
em betlémů, které má ve svých
sbírkách více než 500 betlémů
z různých materiálů z celého
světa. Nejznámějším exponátem muzea je
Proboštův betlém. V roce 1999 byl, jako jedi‑
ným betlémem u nás, prohlášen NKP.

Podkrkonošské městečko s řadou
zajímavostí: NKP Dřevěnka –
jeden z nejstarších a největších českých ma‑
loměstských dřevěných domů, Muzeum,
Hvězdárna, Stezka Úpice, okolí města s vý‑
hledy na onu známou Čapkovskou „Krako‑
nošovu zahradu“.

www.itrebechovice.cz; www.betlem.cz

www.icupice.cz

Žďár nad Sázavou

Nedvědice

Poutní kostel sv. Jana Nepomuc‑
kého na Zelené hoře, jedna ze tří
památek UNESCO na Vysočině,
byl postaven dle návrhu geniálního archi‑
tekta Santiniho. V uplynulém období prošel
rozsáhlou opravou. Nenechte si ujít jeho ná‑
vštěvu, stojí to za to!

Zveme vás na opravdický poklad
do našeho infocentra. Máme tu
284 stříbrných mincí z celé Evropy, které
byly ukryté v malovaném džbánu! A jako
bonus uvidíte výstavu místních mramorů. Ty
se zde dříve těžily a je z nich postaven hrad
Pernštejn.

www.vysocina.eu

www.nedvedice.cz

Kopřivnice

Vsetín
Vystoupejte při svých toulkách
do výšky 557 m n. m. k rozhledně na vrcho‑
lu Bílé hory. Z vyhlídkové plošiny ve výšce
26 metrů je možné vidět Ostravu a nejvyšší
vrcholy Beskyd a Jeseníků. Otevřena je od
úterý do neděle od 9.00 do 18.00 hodin.

Vsetín, město rozkládající se na
obou březích řeky Bečvy, město
s bohatou historií, památkami
a krásnou okolní přírodou. Město, které vám
splní všechny tužby vaší dovolené, město,
které vám umožní strávit volný čas tak, jak
si budete přát.

www.koprivnice.cz

www.ic‑vsetin.cz

Rozhledna na Bílé hoře
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
KAM PO ČESKU, KVĚTEN 2022
Celkem došlo 2 743 odpovědí, 2 679 z internetu a 64 dopisů,
z toho 1 520 žen a 1 223 mužů.

Bavte se s dětmi v Plzeňském kraji

odpověď 1: c) Žeryk
odpověď 2: a) obloukové lampy
odpověď 3: b) vlky
soutěžilo: 519 čtenářů; 493 správně; 26 špatně
výherci: P. Kajáková, Chomutov; J. Klimeš, Plzeň; D. Dědková, Sychrov; M. Malásek, Tišnov; B. Zajíčková, Uherské Hradiště; L. Vrba, Praha; A. Kučeríková, Okříšky;
J. Obůrková, Třebíč; V. Marek, Jihlava; R. Gabriel, Poděbrady

Do Hradce a na Hradecko

odpověď 1: b) protože lev je ve znaku města Hradec Králové
odpověď 2: c) protože počáteční písmeno je stejné jako písmeno ve znaku
města Hradec Králové
odpověď 3: a) Gustíkovu pivní stezku
soutěžilo: 439 čtenářů; 409 správně; 30 špatně
výherci: H. Stránská, Hradec Králové; V. Herelová, Kolín; M. Jančíková, Postupice;
I. Babáková, Hradec Králové; F. Procházka, Humpolec; P. Hrabalová, Pěnčín;
Z. Hoffmannová, Praha 2; J. Mynář, Duchcov; M. Kárová, Benešov; H. Čermáková,
České Meziříčí

Po stopách Keltů

odpověď 1: a) v Železných horách
odpověď 2: c) medovinu, pivo, víno
odpověď 3: a) koně, krávy, prasata, kozy, ovce, slepice
soutěžilo: 499 čtenářů; 497 správně; 2 špatně
výherci: M. Jedlička, Újezd u Brna; J. Wagnerová, Praha; Š. Houšková, Dobrá
Voda u Českých Budějovic; R. Petrová, Valtice; F. Krikl, Olomouc; M. Ungrmanová,
Kladno; Z. Slabý, Kralupy nad Vltavou; E. Slaninová, Malé Žernoseky; J. Tillová,
Poděbrady; R. Kupka, Rakovník

Edice ČT

otázka: Když si v restauraci objednáte Tramín červený, přinesou vám víno jaké
barvy?
odpověď: a) bílé
soutěžilo: 507 čtenářů; 490 správně; 17 špatně
výherci: M. Havlíček, Opava; O. Večerka, Slaný; K. Synková, Slatinice

Fotohádanka

otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: a) Sázavský klášter
soutěžilo: 398 čtenářů; 354 správně; 44 špatně
výherci: M. Piklová, Bohutín; Z. Bučková, Letohrad; J. Vojíková, Praha

Křížovka

…strážnického barvířství
soutěžilo: 381 čtenářů; 379 správně; 2 špatně
výherci: J. Vacek, Vysoké Mýto; J. Březinová, Praha 9; I. Vlasáková, Poděbrady

Poznáte místo na fotografii?

Všem výhercům srdečně
blahopřejeme.
Nejvíce odpovědí

na soutěžní otáz
ky do redakce
z okolí distribuč
zaslali čtenáři
ního místa Nym
burk. Poměr počt
v závislosti na
u obyvatel
počtu došlých
odpovědí rozh
odl, že prestižní
certiﬁkát

Mazaní čtenář
uděluje redakce

i

magazínu KAM
po Česku
za vydání květe
n 2022

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

Turistické info
rmační
centrum Nym
burk
náměstí Přemy
slovců 165
288 02 Nymb
urk

Luděk Sládek
šéfredaktor

a) radnice v Mělníku b) radnice v Českých Budějovicích c) radnice v Liberci
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POZOR: Podmínky soutěží najdete na www.kampocesku.cz/
vseobecne-podminky.
Nevyzvednuté nebo nepřevzaté ceny výhercem do 30 dnů
od jejich zveřejnění propadají bez náhrady.

OCHUTNÁVKA
pondělí | 30. 5. 2022

MOTHER’S ANGELS | ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU
úterý 31. 5. 2022

ONDŘEJ FENCL A HROMOSVOD | LUCIE REVIVAL
středa | 1. 6. 2022

ROCK&ROLL BAND MARCELA WOODMANA
čtvrtek | 2. 6. 2022

MICHAL HORÁK | MIREK IMRICH & TANGO
KAMIL STŘIHAVKA & THE LEADERS!
pátek | 3. 6. 2022

BALAGE feat & TEREZA | GAIA MESIAH
sobota | 4. 6. 2022

AG FLEK | CELEST & CHARLES
DUM DOOBIE DOOBIE BAND | THE BACKWARDS

www.ustinadorlici.cz

