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„Mladí zůstáváme, 
dokud nám budoucnost 
připadá zajímavější 
než minulost.“

-Jiří Žáček-

Hrajeme si  
doma na zimu



Hlasujte na www.kampocesku.cz/anketa  
do 28. února 2023.

Hlasujte o kraj vašeho srdce výběrem z kategorií volnočasových aktivit a získejte jednu z PĚTI CEN od všech 
partnerů ankety. Slavnostní vyhlášení vítězných krajů proběhne v rámci prvního dne veletrhu cestovního 
ruchu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD v Praze pořádaného ve dnech 17. – 19. 3. 2023. Seznam 
pěti výherců bude zveřejněn na www.kampocesku.cz a v dubnovém vydání magazínu KAM po Česku 2023.

Kraj mého srdce XI. ročník ankety
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ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XVI., červen 2022

„Rodina 
je základ – 
ale už 
nevíme čeho.“

-Pavel Kosorin-

Jééé, ono to je živé

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XVI., září 2022

„Tisíce jablek spadlo 
na nos zeměkoule. 
Jen Newton uměl 
z toho vytěžit.“

-Vítězslav Nezval-

Babím létem za vitamíny 

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XVI., duben 2022

„Každý člověk je 
zámožný, pokud 
má zdravé ruce 
a trochu rozumu.“ 

-Tomáš Baťa-

Když Velikonoce, 
tak kočičky  

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XVI., listopad–prosinec 2022

„Život v naslouchání 
začíná mlčením. Tichem. 
I každé ticho je jiné. 
To nejkrásnější bývá 
těsně před svítáním 
na konci zimy.“ 

-Jaroslav Hovorka-

I takový 
býval advent 

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XVI., červenec–srpen 2022

„Slepá ulička 
je místem 
mých největších 
inspirací.“

-Milan Kundera-

Všechny cesty 
vedou někam

Hodně štěstí, zdraví, pohody a krásných zážitků, nejen virtuálních.

http://www.kampocesku.cz/anketa
http://www.kampocesku.cz 
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Milí čtenáři,
mé ohlédnutí za uplynulým rokem je, 

že jsem očekával návrat do časů před pan-
demií. Nestalo se. Naopak, vězíme až po 
uši v  realitě, kterou zasáhly obavy z  toho, 
co za drahotu ještě přijde. Drahota vyhání 
návštěvníky z prohlídek, diváky ze sálů, lidi 
z  kamenných obchodů. To vše nám kazí 
práci, která je závislá na úspěšném provo-
zování aktivit v cestovním ruchu a kultuře. 
Během pandemie řada subjektů zmizela, 

nebo zmizela na internetu. Došlo ke generační obměně, která přivá-
la lidi neochotné pochopit, proč se něco dělalo. Proto často jen boří, 
pálí mosty a zavádí nové pořádky. Hodnoty se znehodnotily, přichází 
homo sapiens recens – člověk současný.

Dokud si ale zachováme selský rozum, nebude tak zle. Bude to 
jen chtít nenechat si všechno líbit, což je staré lidské právo. Ostatně 
nejstarší stížnost, co známe, byla sepsaná už před 3 700 lety v Mezo-
potámii na hliněné tabulce. Poukazuje na obchodníka, který prodal 
jistému Nannimu zboží špatné, a  ještě se k  němu choval hrubě. Jak 
současné, ale obchod kvete dál. On totiž musí, protože nás už je na 
planetě více než osm miliard, což nevyvolává otázku, zda se sem ve-
jdeme, ale za kolik. Možná proto někteří z nás už trénují na samoob-
služných pokladnách, kde skoro nic za nákup neplatí, a supermarkety 
zuří. Lidé tak ale jen často řeší nelehkou životní situaci vlivem zvýše-
ných nákladů na živobytí. Toto s sebou ale nese i jistá rizika. Jako to, 
že systém poslal do exekuce 15 700 dětí do 18 let za dluhy z dětství. 
Ostatně mladí to mají těžké obecně. Ovšem pohledné studentky ještě 
těžší. Jejich prospěch se zhoršil poté, co v pandemii skončila prezenč-
ní výuka a přesunula se do internetového prostředí. Už totiž neměly 
jak uplatnit svůj bonus za krásu. Ale karta se už zas obrátila.

Na co se můžeme těšit v roce 2023, to nám naznačily příspěvky 
hejtmanů všech našich krajů. Jejich pozvání jsou optimistická, zají-
mavá a připomínají nám, proč bychom měli cestovat po vlastech čes-
kých. Naproti tomu zlí jazykové a horoskopy prorokují rok plný obav, 
strachů, existenčních změn a  vytvoření nových pravidel, která nám 
změní životy. Přál bych si proto, jako sudička hodná, aby to byl rok ve 
znamení lásky a porozumění, k prasknutí nabitý výlety za poznáním, 
ne za tloustnutím. Já třeba proto nepojedu k moři, ne snad, že by bylo 
moře moc slané, ale mastné bude určitě. Buďme raději v neustálém 
pohybu, nejlépe po dvou, k čemuž nám dopomáhej zdraví. Jakmile se 
zastavíme, zblbneme, ztloustneme a zamrzneme. Osvědčeným recep-
tem na klid v duši je veselá mysl, okořeněná selským rozumem, podá-
vaná s láskou a špetkou sobectví k sobě samému. Musíme pamatovat 
i na sebe! Do nového roku 2023 vám, naši milí čtenáři, přejeme pevné 
zdraví, jen vše dobré a změny, které uděláte, ať jsou vždy k lepšímu.

Luděk Sládek, šéfredaktor

Vždy když 
dojedeš 
valník tažený 
koníkem, je na 
silnici plná čára 
a v protisměru volno. Jakmile se změní 
plná čára v čáru přerušovanou, 
je v protisměru kolona.

1www.kampocesku.cz |
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Sámo vládce (1400 let)

Fredegarova kronika považuje Sáma za 
franského kupce z kraje senonského, 
který (v lednu?) roku 623 přišel 
s dalšími kupci k Slovanům, zvaným 
Vinidové. Ti právě povstali proti 
krutovládě avarského kagana.

Sámo sjednotil slovanské kmeny k obraně pro-
ti Avarům a  Frankům. Roku 631 porazil u  Wogas-
tisburgu franská vojska krále Dagoberta I. Svými 
schopnostmi si získal mezi Slovany vysoké postave-
ní. Pod jeho vedením vznikla Sámova říše, ale spíše 
to byl Sámův kmenový svaz, který se po jeho smrti 
(† 658–659) patrně rozpadl. Spis o pokřtění Bavorů 
a Karantánců (Korutanců) o Sámovi ale hovoří jako 
o slovanském knížeti, který vládl v Korutanech. Což 
se jeví být reálnější původ než ten franský.

Josef Grof

První mužský 
klášter (1030 let)

Najdete ho u pramenů potoka Brusnice. 
Založen byl 14. ledna 993 pražským 
biskupem Vojtěchem a knížetem 
Boleslavem II.

Nejstarší mužský klášter v Čechách byl od po-
čátku osazen mnichy benediktinské řehole. Prvním 
opatem byl Anastasius I., který odešel roku 995 do 
Uher. Klášter utrpěl velké škody za husitských vá-
lek. Obnovení proběhlo v letech 1708–1745 podle 
projektu architektů Kryštofa Dientzenhofera a jeho 
syna Kiliána Ignáce. Pohnutý osud zažil klášter také 
v 50. letech 20. století, kdy ho zabrala komunistic-
ká vláda. V 90. letech byl klášter s velkou podporou 
ze zahraničí důkladně opraven.

-alb-
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Oba dlouhodobě spravují rozsáhlý 
archiv českého fotografa Václava 
Chocholy. Požádala jsem je o pozvánku 
na akce, které se budou konat v rámci 
100. výročí jeho narození.

Rádi bychom vás pozvali na sérii fotografic-
kých výstav ke stoletému jubileu Václava Chocho-
ly, ty budou mít různorodou tematiku a k autorovi 
se vážou buď místem, nebo dlouholetými vazbami 
se spřátelenými galeriemi. Během roku tak můžete 
navštívit členitou mozaiku drobnějších projektů, 
které odrážejí Chocholovu roz-
manitou tvorbu.

První z  letošních akcí bude 
oslava Chocholových narozenin 
v  Central Gallery na Staroměst-
ském náměstí 15 v  Praze 1 ve 
dnech 28. 1. – 28. 2.  2023. Zde 
se nachází již od roku 2007 ak-
tualizovaná výstava surrealisty 
Salvadora Dalího, nyní doplněna 
o  prezentaci fotografií z  Paříže, 
kde Chochola fotografoval kro-
mě Dalího a dalších umělců také 
proslulý klub Crazy Horse Saloon. 
Mimo to budete moci zhlédnout 

dokumentární film Vzlety a pády 
režisérky Věry Chytilové o Václa-
vu Chocholovi a  jeho přátelích 
fotografech Tmejovi a Ludwigovi.

Budeme se těšit, že tak během 
celého roku společně s naším ar-
chivem oslavíte toto významné 
jubileum návštěvou jedné z  více 
než deseti plánovaných výstav.

Děkuji vám za inspirativní 
pozvánku a  přeji všem akcím 
úspěch a mnoho návštěvníků.

Alice Braborcová

Vážená paní, zdravím Vás, ten soutěžní obrá-
zek s kolem Universál byl pěkný chyták. Ve vašem 
časopise na malém obrázku to vypadalo opravdu 
na kolo Ukrajina. Jak si vybavuji z  dětství. Až na 
počítači jsem se pozorně podíval na rám kola. Tak 
se nedivím, že hodně lidí vám odpovědělo, že je to 
kolo Ukrajina. Ta kola si byla velice podobná, můj 
otec měl kolo Universál, ale úplně jiné. Pavel Frána

Vážený pane Fráno, děkujeme za Váš zájem 
a gratuluje k rozluštění hádanky.

Dobrý den, pane šéfredaktore i Vážená redakce 
magazínu Kam po Česku, chci Vám poděkovat za 
perfektní časopis, který přináší mnoho zajímavostí, 
odkazů na památky, připomínky historických udá-
lostí, osobností, ale také soutěže a  fotohádanky. 
Mnoho památek nebo akcí jsme tak i s širokou ro-
dinou navštívili. Byla jsem velmi mile překvapená 
výhrou ze soutěže s Alpou z říjnového čísla. Váš ma-
gazín si pravidelně vyzvedávám v Infocentru v Bran-
dýse – Staré Boleslavi. Na každé další vydání se moc 
těším. Nyní se budeme inspirovat předvánočním 
číslem. Přeji celé redakci úspěšné dny a za časopis 
moc děkujeme. Zdraví Vás Lenka Horníková, Praha 8

Vážená paní Horníková, děkuji Vám za zájem 
o  magazín KAM po Česku i  Vaše milá slova. K  výhře 
s Alpou blahopřeji a dovolte i nám popřát Vám jen vše 
dobré, klidný závěr roku a ve zdraví strávený rok příští.

Luděk Sládek, šéfredaktor

Dobrý den, udělení titulu mne potěšilo, a do-
konce to vyloudilo úsměv na tváři i mé manželky. 
Pravidelně se snažím účastnit vašich soutěží… To 
se opakovalo i po restartu počítače, takže odpověď 
nejsem schopen zaslat. Nemáte s tím nějaké zku-
šenosti, je tam nějaká blokace, nebo že by na můj 
PC zaútočil nějaký vir? Srdečně zdraví sice mazaný 
čtenář, ale i ajťák amatér Milan Krajča

Dobrý den, pane Krajčo, blahopřeji Vám k  titu‑
lu i  vykouzlenému úsměvu na tváři Vaší manželky. 
Ohledně (ne)zaslání odpovědi na fotohádanku Kuks, 
tady netuším, co by mohlo Váš počítač napadnout, 
ale virus to s největší pravděpodobností nebude, spí‑
še vědecko ‑technická revoluce, která nás dobíhá na 
každém kroku. Zkusil jsem odpověď odeslat a šlo mi 
to, viz příloha. Tak buď ještě jednou, nebo příště.

Vážená redakce. Srdečně Vám děkuji za za-
slání certifikátu „Mazaný čtenář“ a  dodatečně 
děkuji za výhru s „Alpou“. Váš zajímavý časopis mi 
přináší pohodu a  relaxaci. Vaše čtenářka Božena 
Čiháková

Vážená paní Čiháková, jsme moc rádi, že Vám 
jde KAM k duhu, a stejně tak rádi slyšíme, že Vám jde 
k  duhu i  Alpa. Ocenění Vašich znalostí je drobností, 
kterou jsme zavázáni našim čtenářům za jejich pří‑
zeň. Pevné zdraví a opatrujte se…

Břevnovský klášter

Blanka Chocholová, Dalí, 2020

Salvador Dalí, Paříž, 1969

Sámo v představách  
Mikoláše Alše
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KAM to vidí

KAM na výlet s BLANKOU A MARKEM CHOCHOLOVÝMI



Husitství na vývoz (595 let)

Husiti si lámali hlavu, jak zabít více much jednou ranou. Jak spojit cíle ekonomické, 
vojenské i politické? Řešením byly rejsy neboli spanilé jízdy k sousedům.

Zhruba od poloviny 20. let 15. století přišli husi-
té s novou taktikou. Doma už zničili a vydrancovali 
kdeco, zdroje vysychaly. Proto obrátili svou pozor-
nost k sousedům. Už dříve se tu a tam vydávali za 
hranice při pronásledování nebo ojedinělých vý-
padech, ale od roku 1428 nastaly plánované akce – 
rejsy (z  německého die Reise  – cesta). Oficiálním 
cílem bylo šíření husitských myšlenek a osvěta. Ale 
víme, jak to chodí, když se vnucuje jenom jeden 
možný pohled na svět a na život. Osvěta se zvrhla na 
eliminování husitských nepřátel na jejich vlastních 
územích a na zajištění kořisti pro 
další ekonomický chod vojsk. 
Počátkem roku 1428 vyrazili hu-
sité v  čele s  Prokopem Holým 
na Moravu a  do Slezska. Zvolili 
ale složitější cestu se zastíracím 
manévrem přes jižní Moravu 
a Prešpurk (dnes Bratislava), aby 
nabrali severní směr přes Trnavu. 
Slezská města husity už nečekala 
a Moravskou branou se přivalila 

pohroma na Ostravu, Osoblahu, 
Hlohov a  jiná místa. Husitská 
vojska došla až k Vratislavi, ale na 
obléhání rezignovala. Husité se 
vrátili přes Kladsko s bohatou ko-
řistí domů. Podobně se v průbě-
hu roku „dařilo“ i  jejich kolegům 
v Horní Falci a u Vídně. Výsledek 
původního záměru o šíření ideá-
lů husitství přinesl přesný opak. 
Strach a hrůzu.

-babok-

Velká korunovace 
(795 let)

Přemysl Otakar I. zajistil pro svého syna 
Václava I. titul krále. Volbou Václava 
padl princip seniorátu a o trůn přišli 
příslušníci vedlejších větví rodu.

Císař Fridrich  II. 
26.  7.  1216 s  volbou 
souhlasil. Ostatně on 
musel, jak určovala 
Zlatá bula sicilská. 
Manželkou Václava 
byla od roku 1224 
dcera římského krá-
le Filipa Švábského 
Kunhuta Štaufská, 
se kterou měl pět 
dětí. Ke korunovaci 
Václava českým krá-

lem a Kunhuty královnou došlo až 6. února 1228, 
kdy byl korunován ještě za vlády svého otce jako 
„mladší král“. Obřad vedl mohučský arcibiskup 
Sieg fried z Eppenštejna a poprvé při něm upustil 
od starodávného slovanského rituálu.

Antonín Fridrich
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Krvavá lázeň (1020 let)

Krvavý hodokvas na Vyšehradě se 
odehrál 9. února roku 1003. Genocidou 
ke sjednocení českého státu se rozhodl 
vydat Přemysl Boleslav III.

Mocný rod Vršovců vstoupil do dějin roku 995. 
Za spojence si vybrali Přemyslovce Boleslava  III. 
Roku 1002 se ale nepohodli, vyvolali povstání a Bo-
leslav prchl do Bavor, kde byl krátce zajat a poté na-
šel útočiště u Boleslava Chrabrého Piastovce, který 
mu roku 1003 vrátil knížecí stolec. Na masopustní 
úterý 9.  února  1003 Boleslav  III. pozval Vršovce na 
Vyšehrad k usmíření. Souhlasili, vždyť jeden z nich 
měl dceru Boleslava za ženu. Boleslav ale zabil své-
ho zetě i ostatní přítomné Vršovce. Boleslav Chrabrý 
pak dal Boleslava III. oslepit, uvěznit a na český trůn 
dosadil synovce Vladivoje.

Alois Rula

Císařská odměna za pomoc (865 let)

Získat dědičný titul krále, to už něco znamená. To by se i kníže přetrhl… 
Vladislav II. pomohl císaři Fridrichu Barbarossovi a byl odměněn na říšském  
sněmu v Řezně.

Když se císař v roce 1156 ženil, požádal vyslance 
českého knížete Vladislava  II. o  pomoc proti seve-
roitalským svobodným městům. Odměnou měla 
být korunovace českým králem a  zisk Budyšínska. 
Vladislav vycítil příležitost a výboji v Itálii se vojen-
sky předvedl zejména při dobytí Milána. K tomu si 
navíc ekonomicky náramně pomohl. Tisíce hřiven 
stříbra a zlata se proměnily v Praze v první kamen-
ný most, přestavbu Pražského hradu a třeba klášter 
na Strahově. To hlavní ale přišlo v  lednu 1158 na 
říšském sněmu v Řezně. Císař splnil svůj slib a polo-
žil vínek na hlavu Vladislava II., což považuje česká 
historie za akt korunovace krále. Barbarossa však 
tímto gestem učinil z  Vladisla-
va  II. prozatím jen velmože. De-
finitivní korunování Vladislava II. 
králem proběhlo bez obvyklého 
církevního obřadu až 8. září 1158 
v Miláně. Na jaře roku 1159 pak 
proběhla korunovace domácí, 
o jejímž konání vypovídají pouze 

dochované korunovační denáry. 
Královské panování Vladislava II. 
ale nemělo dlouhého trvání. 
Kvůli roztržce s  císařem a  ná-
sledným mocenským sporům se 
roku 1172 vzdal trůnu. Královské 
koruny se nakonec po více než 
dvaceti letech znovu ujal až jeho 
mladší syn Přemysl Otakar I.

-liban-

Smrt Velka z Březnice, obranná bitva 
u Trnavy, během rejsy do Horních Uher, 

Věnceslav Černý, 1925

Vladislav II. získává královský titul, 
miniatura z Cerroniho rukopisu Pulkavovy 
Kroniky králů českých, počátek 15. století

Záhuba Vršovců, Josef Mathauser

Husité překračují Nitru,  
Věnceslav Černý, 1925

Václav I., Gelhausenův kodex

Fridrich Barbarossa, románská vitráž ze štrasburské katedrály
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Velebený a proklínaný, oblíbený a zatracovaný. Zrádce i věrný 
služebník. Málokterá historická osobnost má kolem sebe tak 
protikladná hodnocení jako Albrecht z Valdštejna.

Všichni se snad ale shodnou na 
tom, že český šlechtic ve své době 
patřil k  nejmocnějším Evropanům. 
Určitě ho lze zařadit mezi osobnosti 
podobného významu, jako byl Pře-
mysl Otakar  II. nebo Karel  IV. Jeho vo-
jenské, podnikatelské a  manažerské 
schopnosti ho ve 30. letech 17. století 
přivedly na samý vrchol. Má za sebou 
vyhrané bitvy se Sasy v Čechách, pora-
zil Švédy u Norimberku a Lützenu, kde 
zemřel švédský král Gustav  II. Adolf. 
Démon Valdštejn straší i  protihabs-
burskou koalici, která se ho pokouší 
získat na svou stranu. Zlomovým se 
jeví, že Valdštejn vede v  lednu 1633 
tajná jednání s  nástupcem švédského 
krále kancléřem Axelem Oxenstiernou 
a současně vyjednává s  francouzským 

kardinálem Richelieuem. V  Čechách 
a  mezi katolíky je považován za zrád-
ce, ale v  létě 1633 byla jednání ukon-
čena a  Valdštejn vyhání stejné Švédy 
ze Slezska, se kterými vedl jednání. 

Trnem v  oku ale snad nejvíce zůstává 
jeho moc a armáda samotnému císaři. 
Valdštejn odmítl táhnout proti Francii, 
a tím si zpečetil svůj osud. Císař v lednu 
1634 Valdštejna sesadil z místa vrchní-
ho velitele a tajnou instrukcí vydal roz-
kaz k jeho zajetí nebo zabití. A o pár dní 
bylo v Chebu dílo dokonáno…
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1343
(680 let)
Pražský biskup
Arnošt z Pardubic, 
poslední biskup 
pražský jmenován 
v lednu 1343

1753
(270 let)
Václav Matěj 
Kramerius
* 9. 2. 1753
† 22. 3. 1808
český spisovatel, 
nakladatel, 
novinář, 
průkopník české 
žurnalistiky

1758
(265 let)
Josef Hardtmuth
* 13. 2. 1758
† 23. 5. 1816
rakouský 
architekt, 
vynálezce 
a zakladatel  
Koh -i-noor 
Hardtmuth

Důležitý bod desátý (105 let)

Postoj 28 amerického prezidenta Thomase Woodrowa 
Wilsona k otázce poválečného upořádání Rakousko ‑Uherska 
upřednostňoval plán zachování habsburské monarchie. 
Pro nespokojené národy říše chystal jen autonomii. Vše ale 
dopadlo jinak.

Výbor znalců dopo-
ručil za hlavní cíl ame-
rické politiky odstranění 
německého vlivu ve 
střední Evropě, naru-
šení spojenectví Vídně 
a  Berlína a  federalizaci 
Rakousko -Uherska. Vý-
bor počítal s tím, že po-
litika USA „musí proto 
nejprve směřovat k roz-
dmýchání národnostní 
nespokojenosti a  poté 
k  odmítnutí jejího kraj-
ního logického důsled-
ku, kterým by byl rozpad Rakousko-
-Uherska“. Projev Wilsona 8. ledna 1918 

ve Washingtonu před 
americkým Kongresem 
měl 14  bodů. Podle Ma-
saryka „nejlépe vystihuje 
atmosféru a názory tyka-
jící se Rakousko -Uherska, 
které panovaly v  ame-
rických a  spojeneckých 
vládních kruzích do jara 
1918“. Wilsonův bod 
č.  10, The Peoples od 
Austria -Hungary, whose 
place among the nations 
we wish to see safeguar-
ded and assured, should 

be accorded the freest opportunity of 
autonomous development (Národům 

Rakouska -Uherska, jejichž místo mezi 
národy si přejeme zachovat a  zajistit, 
by měla být poskytnuta co nejsvobod-
nější možnost autonomního rozvoje), 
došel naplnění. Po našem! Nezávislost 
Československa byla prohlášena 28. říj-
na  1918 pětičlenným Národním výbo-
rem v Praze, v součinnosti se zahraniční 
akcí Československé národní rady.

Josef Grof

Leden 1003 (1020 let)
S vojenskou pomocí Boleslava 
Chrabrého byl opět do-
sazen na trůn český kníže 
Boleslav III. Ten nařídil vyvraž-
dění Vršovců včetně svého zetě 
z tohoto rodu. Následně vypuk-
lo povstání a Boleslav Chrabrý 
povolal svého chráněnce do 
Polska, kde jej oslepil a uvěznil.

Leden 1378 (645 let)
Císař Karel IV. navštívil 
v Paříži francouzského krále 
Karla V. a jednal s ním o mož-
ném budoucím rozdělení 
Evropy. Podle uzavřené do-
hody se měla země Ludvíka I., 
krále polského a uherské-
ho, rozdělit mezi českého 
a francouzského panovníka. 
K Českému království mělo být 
připojeno Polsko.

Leden 1423 (600 let)
Jan Žižka z Trocnova se rozešel 
s táborským městským svazem 
a začal budovat ve východních 
Čechách nový Tábor, zvaný 
Menší Tábor, navazující na ore-
bity vedené knězem Ambrožem 
z Hradce a opírající se o některá 
východočeská města (Čáslav, 
Jaroměř a Dvůr Králové).

4. 1. 1993 (30 let)
Na hranicích obou nových 
samostatných zemí (České 
republiky a Slovenské republi-
ky) se začala provádět hraniční 
kontrola. Česká strana začala 
budovat kontrolní stanoviště 
již 2. 1. 1993. Slovenská strana 
začala s kontrolami 1. 2. 1993. 
Prvního půl roku se kontrolova-
lo jen zboží.

5. 1. 1923 (100 let)
Na ministra financí Aloise 
Rašína byl spáchán atentát 
mladým anarchokomunistou 
Josefem Šoupalem. Na násled-
ky postřelení do zad a boku 
zemřel 18. 2. 1923 v podolském 
sanatoriu v Praze. Šoupal byl 
jako mladistvý uvězněn na 
18 let. Plánoval atentát i na 
K. Kramáře a J. Preisse.

Axel Oxenstierna z Södermöre,  
neznámý autor, po roce 1635

Albrecht z Valdštejna na podobizně  
od Anthonise van Dycka

Pomník Woodrowa Wilsona  
před pražským Hlavním nádražím

Stránka z projevu Woodrowa 
Wilsona přečtená 8. ledna 1918 

před americkým Kongresem
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1808
(215 let)
Josef Kajetán Tyl
* 4. 2. 1808
† 11. 7. 1856
český dramatik, 
režisér, herec, 
překladatel, 
divadelní kritik, 
spisovatel 
a novinář

1838
(185 let)
Josef Ladislav 
Turnovský
* 9. 2. 1838
† 8. 2. 1901
český herec, 
spisovatel 
a překladatel, 
autor Tylova 
životopisu

1853
(170 let)
Jaroslav 
Vrchlický
* 17. 2. 1853
† 9. 9. 1912
český spisovatel, 
básník, dramatik 
a překladatel, 
nominant 
Nobelovy ceny

Každý zvlášť (30 let)

Po 74 letech, nepočítáme ‑li období 1939–1945, přestalo 31. prosince 1992 existovat 
Československo. Nově vzniklé státy mají k sobě stále blízko, jen jazykově se od sebe  
s každou novou generací stále více vzdalují.

Epilog Československa se začal 
psát 8.  června  1992, kdy se v  brněn-
ské vile Tugendhat setkali předsedové 
národních vlád Václav Klaus a Vladimír 
Mečiar. Premiéři se dohodli na rozdě-
lení Československa a  dohodu o  tom 
podepsali 26.  srpna  1992 tamtéž. Fe-
derální shromáždění přijalo v  listopa-
du zákony o  dělení majetku federace 
a  o  samotném zániku ČSFR. Česká 
národní rada schválila novou Ústavu 
České republiky 16. prosince 1992. Ofi-
ciálním názvem státu je podle ústavy 
Česká republika. Zkrácený název Čes-
ko se zatím příliš neujal, ač jde o název, 
který je starší než sama Česká republi-
ka. Jeho užití je doloženo v 18. století 
jako synonymum k  pojmům České 
země či Čechy. V  době národního 

obrození se objevily i  pojmy Česko 
a  český, odvozené od základu Čechy. 
Ovšem řada z  nás by ráda podotk-
la, že Česká republika jsou země 

Koruny české, ale i  Chebsko, Valašské 
království, samostatná republika Žiž-
kov a další.

-red-

6. 1. 1213 (810 let)
Setkání německého krále 
Fridricha II. a českého kní-
žete Přemysla Otakara I. ve 
Frankfurtu nad Mohanem, 
jehož výsledkem byla tzv. přá‑
telská smlouva, která určovala 
vztah obou panovníků. Přemysl 
dokázal mistrně využívat bojů 
v Říši. Za 15 let zvládl pětkrát 
změnit své postoje.

6. 1. 1318 (705 let)
Král Jan Lucemburský se svým 
vojskem vpadl na Moravu, 
obsadil Brno a odtud podnikal 
válečné výpravy proti povstal-
cům. Nakonec se však královo 
vojsko dostalo do obklíčení. 
Zástupcem krále na Moravě se 
stal olomoucký biskup Konrád. 
1320 se moravským zemským 
hejtmanem stal Jindřich z Lipé.

12. 1. 1283 (740 let)
Pražský biskup Tobiáš vysvětil 
gotický farní kostel na Malé 
Straně v Praze. Jezuité později 
tento kostel přestavěli a v 18. sto-
letí byl nahrazen monumentální 
novostavbou ve stylu iluzivního 
baroka římského typu, dnešním 
chrámem sv. Mikuláše od otce 
a syna Dientzenhoferů.

14. 1. 1813 (210 let)
Český básník a buditel 
Boleslav Jablonský se 
narodil v Kardašově Řečici 
(† 27. 2. 1881), vlastním jmé-
nem Karel Tupý. Jeho dílo spadá 
do počátku českého romanti-
smu, proslavil se hluboce pro-
cítěnými básněmi. Nejprve se 
věnoval milostné lyrice, později 
vlastenecké a didaktické poezii.

19. 1. 1993 (30 let)
Česká republika (a ke stejné-
mu datu i Slovenská republi-
ka) byla přijata za 180. člena 
Organizace spojených náro‑
dů, přičemž Československo 
bylo od 24. 10. 1945 jed-
ním z 51 zakládajících členů 
OSN. OSN nahradila Společnost 
národů. K červnu 2022 měla 
OSN 193 členských států.

Hrabě mecenáš (395 let)

Šlechtický rod Černínů (Czerninů) odvozuje svůj původ od 
prastarého panského rodu Drslaviců. Hrabě Humprecht Jan Černín 
z Chudenic (* 14. února 1628, Radenín) byl jedním z nejbohatších 
a nejvýznamnějších členů tohoto rodu.

Český šlechtic a  diplomat pochá-
zel z  nedrahovické větve Černínů. Po 
studiu u jezuitů se vydal na tzv. kavalír-
skou cestu po Evropě, kde si pobytem 
v  několika zemích doplňoval vzdělání. 
Putování podrobně popsal v  kore-
spondenci se svou matkou Zuzanou 
Homutovou z  Harasova. Po smrti bez-
dětného prastrýce Heřmana, zaklada-
tele rodového bohatství, se stal univer-
zálním dědicem rozsáhlého majetku. 
To mu umožnilo diplomatickou kari-
éru ve službách Habsburků a  v  letech  
1660–1663 působil jako císařský vysla-
nec v Benátkách. Zastával vysoké funk-
ce ve správě Českého království a stal se 
rytířem Řádu zlatého rouna. Hojně pod-
poroval umělce, již v Benátkách navázal 

četné kontakty s  místní výtvarnou ko-
munitou. Založil Černínskou sbírku, kte-
rá v  roce 1663 čítala již několik stovek 
obrazů. Roku 1667 začíná budovat Čer-
nínský palác na Hradčanech, kde měla 
být také sbírka vystavena. Potomci ji 
v  roce 1778 nechali vydražit z důvodu 

nedostatku financí. Manželkou 
hraběte byla italská aristokratka 
Diana Marie, markýza Ippoliti, 
hraběnka di Gazoldo, se kterou 
měl několik dětí, jen dvě se do-

žily dospělosti. Humprecht Jan zemřel 
3. března 1682 v Kosmonosích ve věku 
54  let. Byl pochován v Černínské kapli 
katedrály sv. Víta, jeho srdce bylo ulože-
no v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
ve Staré Boleslavi.

-aba-

Humprecht Jan Černín, Karel Škréta

Zámek Humprecht, Sobotka
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Spisovatel světa lesních samot (175 let)

Karel Faustin Klostermann se narodil 13. února 1848 v hornorakouském Haagu am Hausruck. Rod 
Klostermannů se přesunul na Šumavu z Porýní (1687). Praděd Karlovy matky byl francouzský šlechtic 
a hugenot František Abélé z Ardenských hor, který přišel koncem 17. stol. do Čech ze Švábska.

Karlův otec byl lé-
kař a  rodina se často 
stěhovala. V  roce 1849 
z Haagu do Sušice, roku 
1854 do Žichovic pod 
Rabím. Karel chodil do 
jednotřídky v Nezamys-
licích, ale školu nezvládl, 
proto odjel s  přítelem 
Albertem Kerberem do 
dvojtřídky ve Stříbrných 
Horách (1855). Roku 
1857 se rodiče stěhují zpět do Sušice 
a  vrací se i  Karel. Studuje na gymná-
ziu v  Písku (1857–1858), neprospívá 
a v říjnu 1858 přechází na gymnázium 
do Klatov. Roku se 1860 se rodina stě-
huje do Štěkně, kde otec přijímá mís-
to lékaře knížete Windischgrätze. Na 

podzim 1861 se Karel 
vrací do kvinty písec-
kého gymnázia, 1862 
otec nastupuje místo 
lékaře v  Kašperských 
Horách a  Karel 1865 
maturuje v Písku. V říjnu 
na přání otce zahájí stu-
dia medicíny ve Vídni, 
ale 1870 ukončí studia 
kvůli velké bídě i  své 
krátkozrakosti. V  letech 

1870–1872 je vychovatelem v Žamber-
ku, od září 1872 redaktorem vídeňské-
ho časopisu Wanderer, který hájí české 
zájmy, a 1873 se vrací do Kašperských 
Hor. Jako zatímní učitel francouzštiny 
na německé reálce v  Plzni nastupuje 
v říjnu 1873. O masopustu 1875 se žení 

s  Marií Carmineovou. Státní zkoušky 
skládá 4. 12. 1877 a 1. 9. 1878 je jme-
nován učitelem na reálce v  Plzni. Od 
1. 9. 1881 užívá titul profesor a začíná 
se věnovat své spisovatelské činnosti. 
Manželka Marie umírá 6. 1. 1898 a Karel 
uzavírá nový sňatek 19. 6. 1898 s Betty 
Juránkovou. V  roce 1908 odchází na 
penzi a  léto tráví v  milované Štěkni. 
Dostává těžký zápal plic (1916) a  jako 
silný kuřák 1919 onemocní rozedmou 
plic a  rozšířením srdce, v květnu 1923 
je z  Plzně převezen do Štěkně, kde 
16.  7.  1923 umírá. Pochován byl na 
čestném místě hřbitova sv.  Václava 
v  Plzni. Klostermann vydal v  němčině 
čtyři knihy, česky psaných třicet a  po-
smrtně mu bylo vydáno osm knih.

Luděk Sládek

1888
(135 let)
Eduard Bass
* 1. 1. 1888
† 2. 10. 1946
český spisovatel 
a novinář, 
vlastním jménem 
Eduard Schmidt

1928
(95 let)
Vlasta Fialová
* 20. 1. 1928
† 13. 1. 1998
česká herečka, 
známá filmovou 
rolí Divé Báry 
(1949), brněnská 
patriotka

1928
(95 let)
Jiří Císler
* 4. 2. 1928
† 17. 4. 2004
český herec, režisér, 
hudebník, dramatik 
a bavič, mistr 
sarkasmu
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Přírodní léčitel (225 let)

Do rodiny malorolníka Melichara Schrotha v České Vsi 
(Böhmischdorf) ve Slezsku se 11. února 1798 narodil syn Johann. 
Později proslul jako léčitel a zakladatel Lázní Dolní Lipová.

Po otcově smrti se spolu 
s  matkou a  sourozenci pře-
stěhoval k  jejímu novému 
muži Ignáci Grögerovi do 
Dolní Lipové (1805). Navště-
voval školu v Jeseníku a přá-
telil se s Vincencem Priessni-
tzem. Po otčímovi Grögerovi 
zdědil hospodářství. K tomu 
patřilo také obstarání zví-
řat i  během jejich nemoci. 
Díky tomu nabyl základní 
léčitelské schopnosti, které prohloubil 
během vojenské služby jako pomoc-
ník zvěrolékaře. Později vypracoval 
vlastní léčebný postup pro pacienty 
trpící obezitou a  omezením pohybu. 
Předepisoval mnohahodinové mokré 
zábaly v  kombinaci s  dietou, kdy se 

střídal půst s  pitím vína. Zde vznik-
lo pravděpodobně i  známé tvrzení 
o tom, že je někdo „na šrot“. Díky svým 
léčebným postupům se dokonce do-
stal do vězení. Vše se později urovna-
lo a Schroth obdržel 5. 5. 1840 dekret 
dvorní kanceláře č. j. 6735 s povolením 

k  provozování lázeňské léčby. 
Vznik Lázní Dolní Lipová kladou 
některé prameny do roku 1829, 

jiné pak do roku 1837. Jisté však je, že 
tím, kdo zásadně přispěl k  jejich zalo-
žení, byl právě Johann Schroth. Zemřel 
26.  3.  1856 v  obci Dolní Lipová (do 
1960), dnes Lipová -lázně, a  pohřben 
byl tamtéž v rodinné hrobce.

-felix-

27. 1. 1918 (105 let)
Český astronom a polár-
ní badatel Antonín Mrkos 
se narodil 27. 1. 1918 ve 
Střemchoví († 29. 5. 1996). Byl 
objevitelem řady planetek 
a komet. Nejznámější objevená 
kometa je 45P/Honda -Mrkos-
-Pajdušáková. Jeho jméno nese 
i planetka 1832. Slovenská ast-
ronomka Pajdušáková byla jeho 
manželkou.

Únor 1273 (750 let)
Vpád uherských Kumánů na 
Moravu, jemuž předcházelo pře-
myslovské obsazení Bratislavy 
v souvislosti s vnitrouherskými 
mocenskými boji po smrti krále 
Štěpána a se zmatky kolem 
poručnické vlády za nezletilého 
Ladislava. Na obranu před vpá-
dy byla založena města Uherské 
Hradiště a Uherský Brod.

3. 2. 1793 (230 let)
Císař František II. ze stra-
chu před šířením myšlenek 
Francouzské revoluce zakázal 
činnost jakýchkoli spolků, 
včetně všech dobročinných, 
náboženských bratrstev apod., 
a „všeliké dílo domácí neb cizí, 
jež ve světle příznivém líčí udá-
losti francouzské“.

15. 2. 1763 (260 let)
Byl podepsán 
tzv. Hubertusburský mír, 
mírová smlouva mezi Pruským 
královstvím, Habsburskou 
monarchií a Saským kurfiřstvím. 
Byly tak potvrzeny výsledky 
vratislavského a drážďanské-
ho míru. Habsburkové ztratili 
definitivně větší část Slezska, 
včetně Kladského hrabství.

20. 2. 1523 (500 let)
Český spisovatel a kněz Jan 
Blahoslav se narodil 20. 2. 1523 
v Přerově († 24. 11. 1571). Byl 
biskupem Jednoty bratrské. Na 
rozdíl od J. A. Komenského ne-
vytvářel nová myšlenková pojetí, 
svá díla plně podřizoval praktic-
kým účelům a potřebám církve. 
Přeložil např. Nový zákon (1564).

Léčitel Johann Schroth

Karel Klostermann, 1908

Lázeňské domy v obci Lipová ‑lázně
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1938
(85 let)
Bohumil Němeček
* 2. 1. 1938
† 2. 5. 2010
český boxer, 
olympijský vítěz 
(zlato 1960 Řím) 
a mistr Evropy

1948
(75 let)
František Václav 
Lobkowicz
* 5. 1. 1948
† 17. 2. 2022
český šlechtic 
a duchovní, první 
biskup ostravsko-
-opavské diecéze

1993
(30 let)
Český prezident
26. 1. 1993
Václav Havel 
zvolen prvním 
českým 
prezidentem 
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Konec nadějí (75 let)

„Právě jsem se vrátil z Hradu, pan prezident všechny mé návrhy 
přijal.“ Davový jásot. Zdánlivě nenápadná slova Klementa 
Gottwalda pronesená 25. února 1948 znamenala zásadní zvrat 
a začátek nové doby temna.

Realisté již od konce 
druhé světové války se zne-
pokojením pozorovali plíži-
vé a  pozvolné změny kurzu 
politiky v  Československu. 
Jednání Stalina a Roosevelta 
na Jaltě, Košický vládní pro-
gram, vyhrané volby v  roce 
1946 a slabý prezident Beneš 
umožnili komunistům defi-
nitivní přehození pomyslné 
výhybky a  nástup k  moci 
v únoru 1948. Krize vypukla 13. února, 
kdy se ministři tří demokratických stran 
postavili proti dalšímu nahrazování 
klíčových pozic u  policie a  v  armádě 
komunisty. Na protest podali 20.  úno-
ra demisi a doufali, že prezident Beneš 

jmenuje úřednickou vládu a  vypíše 
předčasné volby. Bohužel sociální de-
mokraté a někteří nestraničtí ministři se 
nepřipojili, a vláda tím pádem nemoh-
la padnout. Komunisté se prohlásili za 
sílu, která drží vládu vzešlou z  voleb, 

a  na svoji podporu s  pomocí odborů 
začali organizovat manifestace a hrozili 
generální stávkou, pokud by prezident 
demisi nepřijal. Část loajálních dělníků 
v  Lidových milicích byla vyzbrojena 
zbraněmi. Po několika turbulentních 
dnech nemocný Beneš nakonec tlaku 
ulice ustoupil a 25. února svolil k tomu, 
aby vláda byla doplněna spolehlivými 
Gottwaldovými lidmi. A budování svět-
lých zítřků mohlo začít…

-babok-

Kotorská vzpoura námořníků (105 let)

Jedním z aktérů kotorské vzpoury byl František Rasch. Narodil se v Přerově 9. 12. 1889 do chudé 
rodiny německého krejčího Adolfa Rasche a Kateřiny, rozené Petříkové. Rodiče se poznali ve Vídni 
a brali se 13. 11. 1883 v rodišti Kateřiny v Kojetíně.

Měli spolu celkem 13 dětí, ale pět 
zemřelo v  mládí, tři po dosažení do-
spělosti. František vystudoval námoř-
ní školu pro plavčíky v  Šibeniku a  po 
dvou letech nastoupil službu na moři. 
Po sedmi letech 10. 6. 1913 odešel do 
zálohy, do Opavy. Po vypuknutí prv-
ní světové války 4.  8.  1914 narukoval 
v  hodnosti mladšího plavčíka. Jako 
výborný specialista byl povyšován až 
na vyššího poddůstojníka. Válečné ná-
mořnictvo se běhen války omezovalo 
na obranu vlastního pobřeží a námoř-
níci trpěli materiální nouzí. Vzpoura 
v  boce Kotorské začala výstřelem 
z lodního děla 1. února 1918 a Františ-
ka zastihla jako velitele oddílu světlo-
metů v Kumboru. U soudu vypověděl, 
že v prvních hodinách vzpoury byl na 

cestě do Gjenoviče a  na 
pancéřový křižník Sankt 
Georg, admirálskou velí-
cí loď, centrum povstání 
s  posádkou 608 námořní-
ků, z toho 67 Čechů, přišel 
zavést řád a  zabránit kr-
veprolití. Nebyl strůjcem 
vzpoury ani revolucioná-
řem pod vlivem bolševi-
smu. Ale rada námořníků si ho zvolila 
jako vůdce, spolu s Gustawem Stoma-
wskim, Sangerem a  Dvořákem. Poža-
dovali demokratizaci mocnářství, práva 
námořníků na sebeurčení, úplnou de-
mobilizaci a sociální jistoty. Ale už 3. 2. 
se vzpoura rozpadla. Asi 800 námoř-
níků bylo dopraveno na břeh. Z  nich 
vybrali 40: 25 Jugoslávců, 8 Čechů, 4 

Italy, 2 Poláky a 1 Němce. Stanný soud 
zahájil jednání 5.  2. a  vynesený trest 
smrti 8. 2. pro Františka Rasche, poddů-
stojníka Antona Grabara a kulometčíky 
Jerka Sisgoriče a Matea Berničeviče byl 
vykonán v 6 hodin ráno 11. února 1918 
zastřelením u hřbitovní zdi ve vesničce 
Skaljari u Kotoru.

-lgs-

22. 2. 1998 (25 let)
Čeští hokejisté získali zlatou 
medaili na Zimních olym-
pijských hrách v Naganu 
(Japonsko). Poprvé v historii 
se mohli olympiády zúčastnit 
hráči americké NHL a očekával 
se finálový zápas mezi USA 
a Kanadou, šance se dávaly 
i Rusku. S úspěchem českého 
týmu nikdo nepočítal.

23. 2. 1793 (230 let)
Slezský hrabě a podnikatel 
Jindřich Larisch ‑Mönnich se 
narodil 23. 2. 1793 v Karviné 
(† 21. 4. 1859). Založil řadu provo-
zů, např. cukrovar v Horní Suché, 
sklárnu v Karviné nebo koksovací 
pec v Karviné. Investoval do roz-
voje dolů, např. do dolu Františka 
nebo dolu Jindřich.

23. 2. 1943 (80 let)
K. H. Frank pronesl v pražské 
Lucerně projev k zahájení 
totální mobilizace v českých 
zemích. To znamenalo zvýšení 
nároků na pracovní sílu, totální 
nasazení na práci do říše (roční-
ky mládeže 1921–1922, později 
1918–1920) a další omezování 
a likvidaci výroby nedůležité 
pro válku.

26. 2. 1968 (55 let)
Útěk generála Jana Šejny do 
Itálie a odtud za pomoci CIA 
do USA. Sdělovací prostředky 
přispěly k tomu, že se z útěku 
protekční osoby prezidenta 
Antonína Novotného vyvinula 
aféra tzv. „semínkového“ gene-
rála, neboť Šejna byl obviněn 
z rozkrádání státního majetku – 
jetelových semínek.

27. 2. 1458 (565 let)
Na Staroměstské radnici v Praze 
se sešel stavovský sněm k vol‑
bě krále. Kandidáty byli císař 
Fridrich III., polský král Kazimír IV., 
Albrecht VI. Habsburský, Vilém 
Saský a francouzský princ 
Karel. O zemském správci Jiřím 
z Poděbrad se neuvažovalo, ale 
sliby a kupování hlasů vykonaly 
své. te
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František Rasch

Klement Gottwald při projevu na Staroměstském 
náměstí, 1948

Klement Gottwald a Edvard Beneš, 1948
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Odbojář, co nepromluvil (120 let)

Julius Fučík, český komunistický novinář, překladatel, literární a divadelní kritik 
popravený nacisty, se po roce 1948 stal komunistickou modlou. Jeho socha 
dodnes shlíží na Olšanské hřbitovy, což mě vedlo k zamyšlení.

Narodil se do smíchovské dělnické rodiny 
soustružníka Karla Fučíka a  Marie 23.  února  1903. 
Pokřtěn byl 22.  3. jako Julius Jaroslav, po strýci 
skladateli Juliu Fučíkovi. Když otec získal pěvecké 
ochotnické angažmá v plzeňském Městském diva-
dle, rodina se sem přestěhovala (1913) a malý Julek 
tu sehrál desítky úspěšných dětských rolí. V 16 le-
tech vystoupil z římskokatolické církve, po maturi-
tě externě studoval na Filosofické fakultě UK a po 
vzniku KSČ do ní vstoupil (1921). Členem Devětsilu 
byl od roku 1926, 1929 spoluzakládal Levou frontu, 
1928–1938 byl šéfredaktorem Tvorby, od roku 1929 
pracoval v Rudém právu, kde byl i dopisovatelem 

v Moskvě. V roce 1938 se po letech známosti oženil 
s Augustou Kodeřičovou, později „národní vdovou“ 
známou jako Gusta Fučíková. Za svědka jim byl 
Jan Šverma, ale i poválečný komunistický architekt 
teroru Bedřich Reicin, kterého v  procesech 50. let 
Gusta obvinila, že udával gestapu a má na svědomí 
„Julkovu“ smrt, ale Reicin byl v té době v sovětském 
exilu. Manželský vztah Julka a Gusty vystihl Ferdi-
nand Peroutka: „Jak bylo zvykem v  té době, říkal, 
že se ukrývá před policií, když prostě prchal před 
milenkou, která ho omrzela. Poté se vesměs vracel 
domů, kde ho čekala Gusta, celoživotní spolubo-
jovnice, ošetřovatelka i přítelkyně v jednom.“ Gusta 
se brala s  Julkem formálně, motivem byla spíše 
možnost požádat penzijní ústav o příplatek.

Po vniku Protektorátu se uklidili do Chotimě-
ře, kde žili Julkovi rodiče. Pochyby o  paktu Molo-
tov–Ribbentrop, kde se odkryla zvrhlost touhy po 
moci obou diktátorů, jeho vírou v  komunismus 
neotřásly. V  roce 1940 bylo jeho zatčení otázkou 
času, proto odešli do Prahy, kde se ukrýval jako 
kulhavý muž s  plnovousem, profesor Horák. Po 
napadení SSSR v červnu 1941 vstoupil do odboje, 
ale ilegalitu bral jako hru. Po zatčení 1. ilegálního 
ÚV komunistické strany, jehož byl členem, vstoupil 
do druhého, kde aktivně vydával komunistický tisk. 
Protokol pražského gestapa popisuje zatčení Julka 
s  Gustou v  nuselském konspiračním bytě Josefa 

Jelínka v noci z 24. na 25. 4. 1942 jako nahodilé, při 
rutinním pátrání po ukrytých vysílačkách. Fučíko-
vo váhání při zatýkání, zda střílet, či ne, popsané 
v Reportáži psané na oprátce, naráží na svědectví 
přeživší zatýkání Rivy Friedové -Krieglové, která 
byla naopak zklamána jeho jednáním. Julek byl 
převezen na gestapo v Petschkově paláci, kde ab-
solvoval celonoční brutální výslech a další výslechy 
v Pankrácké věznici. V motácích z vězení, materiálu 
pro vznik knihy Reportáž psaná na oprátce, které 
za komunistické éry nikdo nikdy neviděl, otevřeně 
vypověděl, že po sedmi týdnech začal mluvit. Byla 
to ale hra, v níž se mu podařilo zachránit nejméně 
dvě osoby a zcela odvedl pozornost od svých přá-
tel, básníků Nezvala, Halase, Seiferta a Neumanna. 
Pravdivost dokládá srovnání protokolů gestapa 
s  textem Reportáže psané na oprátce, kterou se-
psal na jaře 1943. Klid na psaní mu umožnily dobré 

vztahy s vyšetřovatelem, libereckým rodákem, ge-
stapákem Josefem Böhmem, který po válce před 
soudem uvedl šest až osm výjezdů s Fučíkem z věz-
nice do Prahy. Je jasné, že chytrý gestapák měl Fu-
číka jen jako pojistku pro případ, že se vše obrátí, 
a tak držel Julka na Pankráci a u nadřízených vyvo-
lával pocit, že je stále možné z něho těžit důležité 
informace. Tak se Julek na Pankráci těšil asi rok vidi-
telným privilegiím. V červnu 1943 ale hra skončila. 
Julka převezli do berlínské věznice v  Plötzensee. 
Lidovým tribunálem, vedeným vrcholným předsta-
vitelem nacistické justice Rolandem Freislerem, byl 
25. 8. 1943 odsouzen k trestu smrti. Vězeňská gilo-
tina byla poškozena náletem, proto byl rozsudek 
vykonán 8. 9. 1943 oběšením ve věznici Plötzensee. 
Gusta putovala po zatčení a výsleších do koncent-
račního tábora v Ravensbrücku, kde se dožila kon-
ce války. Po návratu se stala ideologickým pilířem 
komunistů a po puči 1948 jako mocná redaktorka 
redigovala i Julkovy sebrané spisy, dotvořila obraz 
Fučíka jako ideálu komunistických ctností. Ověše-
na řády a medailemi zemřela v roce 1987. Její „dílo“ 
však ovlivnilo několik generací školáků na dlouhá 
léta, některé dodnes. Místo Fučíkova posledního 
odpočinku není známé, ale spekulace o  jeho dal-
ším osudu kolaboranta vyvrací svědectví místního 
pastora, který zaopatřoval odsouzené. Julius Fučík 
zemřel jako tisíce dalších hrdinů, kteří se nestali 
zrádci. Jeho morbidní kult stvořili později jiní.

Luděk Sládek

Gusta Fučíková, milenka, manželka, tvůrce Fučíkova kultu, národní vdova Julius Jaroslav Fučík

Profesor Horák (Julius Fučík)

Rozsudek smrti byl vydán 25. srpna 1943

Fučík dodnes shlíží na Olšanské hřbitovy
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CO TO JE?
Častá otázka dětí, Neználků i naopak 
Všeználků. Tak častá, že to snad ani 
není otázka, ale společenská nutnost.

Milí čtenáři, pomůžete mi prosím? Kdo pozná-
vá místo na obrázku, které namaloval Ludvík Kuba 
před mnoha lety? Vodítkem může být antický vstup 
do kostela vynesený na čtyřech sloupech. Jistě to 
tam dneska tak nevypadá, spíše naopak, vypadá to 
tam jinak.

do předmětu uveďte KUBA
do: 15. února 2023
adresa: redakce
e ‑mail: redakce@kampocesku.cz
První správné odpovědi zašleme 
balíček redakčních překvapení.

Ondřej nebo Petr? (170 let)

Kdo by neznal alespoň ze školy nějaký úryvek ze 
Slezských písní. A kdo je napsal? Přece Petr Bezruč. 
Opravdu…?

Školní osnovy ho-
voří jasně. Autorem 
stěžejního díla slezské 
poezie je básník Petr 
Bezruč alias Vladimír 
Vašek. Jenže v poslední 
době se častěji obje-
vuje názor, že dílo celé 
nebo některou část 
vytvořil jeho o  čtrnáct 
let starší přítel, slezský 
vlastenec, učitel a  he-
rec Ondřej Boleslav 
Petr. Narodil se 8. úno-
ra  1853 v  Bruzovicích na Frýdecko -Místecku a  po 
absolvování těšínského učitelského ústavu učil na 
různých slezských školách. Problém byl v jeho vlas-
tenectví a radikálních pročeských názorech. Proto 
ztratil zaměstnání učitele a  střídal různé profese. 
Věnoval se také poezii, která ale způsobila jeho 
předčasný skon. Odmítnutí básní nakladatelstvím 
vedlo k  sebevraždě, která byla v  matrice v  roce 
1893 oficiálně schována za mrtvici. Tou dobou se 
s  ním několik let přátelil mladý poštovní úředník 

Vladimír Vašek. Dle svědků oba psali 
básně a vzájemně si je vyměňovali. 

V roce úmrtí svého přítele požádal Vladimír Vašek 
o přeložení do Brna a údajně v pozdějších letech 
jejich vztah popíral. Jak je to s  autorstvím Slez-
ských písní, vědí snad jen oba zmínění pánové. 
A není to nakonec jedno? Není snad důležitější sa-
motná kvalita básnického díla? A  když kolem něj 
bude závoj tajemna a nevysvětlitelna, uhrančivým 
básním to jen prospěje…

-babok-
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Ondřej Boleslav Petr, před rokem 1893

Básník Petr Bezruč, 1947

Hrad na Zderaze
Stával nad Vltavou, na Břežské skále. 
To tu ale ještě bývala dnes zaniklá ves 
Zderaz.

Založen byl asi 1380 coby novoměstské sídlo 
krále Václav IV., který tu prvně pobyl roku 1399. Za 
husitských válek tu byla posádka Nového Města 
a poté do roku 1439 zde sídlil biskup Filibert Kon-
stantský. Později sloužil už jen jako sklad vojen-
ského materiálu a chátral. Roku 1627 objekt získali 
bosí augustiniáni a přestavěli  ho na klášter. Po zru-
šení kláštera (1785) se staly budovy součástí Svato-
václavské trestnice (1809). Během Pražské asanace 
bylo vše včetně Břežské skály srovnáno se zemí.

-lgs-

?

Hrádek v roce 1606
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hlavního města 
Prahy v roce 2023

Zvu vás na návštěvu hlavního města. Zimní 
Praha nabízí množství jedinečných zážitků. Zatím-
co v letních měsících obléhají Prahu tisíce turistů, 
v lednu a únoru jich sem přijíždí nejméně, a tak je 
možné si užít historické památky a další zajímavos-
ti v klidu a bez front. Navíc oproti předpandemic-
kému roku 2019 jsou počty zahraničních návštěv-
níků stále na pouhých 80 % návštěvnosti.

Obdivovat krásy Prahy lze za každého počasí. 
Ten, kdo nechce brouzdat ulicemi a  drkotat při-
tom zuby, může si pražské pamětihodnosti a  jiné 
atrakce prohlížet zevnitř. Například v  Národním 
muzeu pokračuje výstava Muzeum od sklepa po 
půdu, kde mohou lidé nahlédnout do každoden-
ního života této významné instituce. Pro milovníky 
architektury je zde připravena výstava Papírová 
ves, jež dokumentuje lidovou architekturu. V nově 
opraveném Clam -Gallasově paláci, který vyhrál 
titul Stavba roku 2022, se lidé mohou těšit na vý-
stavu nazvanou Josef Mysliveček, detto Il Boemo 
(1737–1781). Podrobný program lze dohledat na 
webových stránkách.

Kdo má rád venkovní atmosféru zimního měs-
ta, může si užívat procházky starobylými uličkami 
Starého Města, které jsou oproti létu o  poznání 
klidnější. Zážitek je ještě mocnější v  případě, že 
v Praze napadne sníh. Tato unikátní příležitost na-
stává jen pár dní v  roce a  je potřeba jí využít bez 
váhání, než sněhová nadílka roztaje. Pohled na 
zasněžené panorama Pražského hradu je vzácný 
okamžik nejen pro fotografy, kteří se svými úlovky 
mohou následně pochlubit na sociálních sítích.

Vážení čtenáři, jako primátor Prahy vás zvu do 
našeho hlavního města užít si novoroční atmosfé-
ru. Věřím, že zde jistě naleznete to, co hledáte, ať už 
chcete mít dovolenou plnou zábavy, veselí nebo 
klidu. Přeji vám, aby letošní rok byl pro vás ještě 
lepší než ten předchozí.

Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy
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PROČ SE TO ŘÍKÁ?
Věděli jste, proč se to či ono říká? Kde se vzala nejrůznější přirovnání a další 
výrazy nejen v hovorové češtině? Zamýšlíme se nad tím, proč nebo kde? Možná 
pro vás máme v tomto novém seriálu na rok 2023 ty správné odpovědi.   

Když stojí něco 10 korun, říkáme, že to je za 
pětku. Proč „pětka“ označuje deset korun? Odpo-
věď najdeme v historii rakousko-uherské peněžní 
reformy (1892). Do té doby se platilo zlatkami, kte-
ré reforma nahradila korunami v poměru zlatka za 
dvě koruny. Tak měla desetikoruna hodnotu pěti 
zlatek a nám se slovo „pětka“ dochovalo dodnes.

Kdo je „švorc“, ten nemá ani „vindru“, je 
„plonk“, nemá ani „floka“ a může to stát za „zlá‑
manou grešli“. Lidové označení švorc a plonk po-
chází z německého „schwarz sein“ a „blank sein“, 
doslova „být černý“, tedy „být holý“, přeneseně bez 
peněz. Vindra také pochází z německého „Wiener 
Heller“, tedy „vídeňský haléř“, grešle je zdrobněli-
nou českého „groše“ a flok bylo označení pro ma-
lou husitskou minci. 

Kdo nečinně kouká, nic nedělá, „chytá lelky“. 
Lelek je pták prcek, co v noci loví hmyz. Pravda ale 
je, že lelek není synonymem nemakačenka, ale 
marné a zdlouhavé práce ptáčníka lapajícího na 
„lep“, což byla fuška. Odtud je i sednout někomu 
na lep.   

„Zajíce v pytli“ dnes koupíme nejčastěji na in-
ternetu, protože si nemůžeme ověřit, co kupujeme. 

Toto obrazné přirovnání bývalo kdysi doslovným. 
Zajíc v pytli se dal koupit kdysi na středověkém tr-
žišti, kdy podvodník dal do pytle kočku. 

„Mít něco za lubem“, co to bylo? Ve staročeš-
tině byl lub dřevěný plát chránící mlecí kameny, 
kde zůstávalo vždy za tímto lubem trochu mouky, 
kterou mlynář nepřiznal.

Nejenom hovorovou češtinu, ale náš jazyk 
ovlivňuje televizi. Třeba díky seriálu Pekelně se 
soustřeď vzniklo „pexeso“ z počátečních písmen 
„Pekelně-se-soustřeď“. Stejně vzniklo úsloví „bez 
ztráty kytičky“, kdy jste v soutěži Desetkrát od-
pověz za každou špatnou odpověď ztratili jednu 
kytičku.

Dnes tolik oblíbené „OK“ se prý prvně obje-
vilo v novinách Boston Morning Post 23. 3. 1839 
jako zkratka výrazu „all correct“, tedy „vše v pořád-
ku“. Editor nezveřejnil známé spojení ve správném 
tvaru s A a C na začátku slov, ale užil pro pobavení 
čtenářů písmen O-R-L K-O-R-R-E-C-T. Sousloví záhy 
zviditelnili newyorští demokraté k podpoře svého 
prezidentského kandidáta Martina Van Burena, 
jemuž se přezdívalo Starý Kinderhook, Old Kin-
derhook, tedy OK. Méně pravděpodobným se jeví 

vysvětlení, že pochází z řeckého Ola Kala („Vše je 
dobré“) a používat ho začali řečtí učitelé ve Spoje-
ných státech. Nebo že pochází od řeckých námoř-
níků, kdy v přístavech kotvily lodě s nápisem O. K., 
že loď je již v pořádku. Za indiánský výmysl lze 
považovat výraz oke či okeh, používaný jako přita-
kání. Slovo prý použili misionáři v překladu Bible 
jako „tak to bylo“. Jiní tvrdí, že výraz přišel z Afriky 
se slovem waw-kay, což je souhlas. Ve vojenském 
slangu se OK používalo při návratu z bojových 
misí: zero killed (nula mrtvých či žádní mrtví). Pro-
tože se v angličtině do vysílačky nevyslovuje číslice 
nula jako zero, ale jako písmeno o (ou), v konečné 
fázi se proto pro rychlejší komunikaci používalo 
pro zero killed jen O killed anebo zkratka OK.

Luděk Sládek

3. Nejvyšší radniční věží u nás je…
a) věž Nové radnice, Ostrava
b) radniční věž, Znojmo
c) radniční věž, Olomouc

4. Nejvyšší zámeckou věží u nás je…
a) zámecká věž, Český Krumlov
b) zámecká věž, Kroměříž
c) zámecká věž Formosa, Tovačov

5. Kde najdeme u nás nejužší městskou ulici?
a) Koželužská ulička v Tišnově
b) Katova ulička v Kadani
c)  Pražská ul. bez jména, mezi ul. U Lužického 

semináře a restaurací Čertovka

6. Nejvýše položeným královským hradem je...
a) Karlštejn
b) Radyně
c) Kašperk

7. Nejvýše položeným hradem u nás je…
a) Kunžvart
b) Vítkův kámen
c) Žampach

Své odpovědi nám posílejte do 15.  února 
z  www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na 
adresu redakce. Třem autorům správných odpově-
dí zašle redakce zajímavé ceny. 

NEJ České republiky
Tak se jmenuje stejnojmenný seriál pro rok 2023. Přinášíme poznání formou kvízu. 
Na tři autory správných odpovědí čeká zajímavá odměna.

1. Nejvyšší kostelní věží u nás je věž…
a) katedrály sv. Václava v Olomouci
b) katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
c) katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

2. Nejvyšší vysílač u nás je…
a) Cukrák
b) Buková hora
c) Žižkovský vysílač

| www.kampocesku.cz  10
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Středočeského kraje 
v roce 2023
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ráda bych vás pozvala k nám do krásného Stře-
dočeského kraje. A proč jet právě k nám? Protože 
je to tu opravdu pohádkové. A to doslova. V roce 
2023 se můžete vydat třeba po stopách kouzelné 
štědrovečerní pohádky Tajemství staré bambitky 2. 
Její kulisy objevíte na zámku v Mníšku pod Brdy či 
v malebných skanzenech v Kouřimi a Přerově nad 
Labem.

A pohádkových lokalit je ve Středočeském kra-
ji nepřeberně. Doporučuji třeba návštěvu Staré Bo-
leslavi v předvečer svátku svatého Václava. Asisto-
vat u příjezdu relikvie svatého Václava je opravdu 
dechberoucí zážitek. Kdo chce putování za českou 
historií věnovat více času, může se vydat po někte-
ré z mnoha poutních stezek, kterými jsou střední 
Čechy protkané. Za všechny bych chtěla zmínit ne-
dávno otevřenou stezku, která spojuje dva nejzná-
mější vrcholy spojené s  těmi nejstaršími počátky 
naší země, Blaník a Říp.

Pokud dáváte přednost jízdě na kole, ve Stře-
dočeském kraji najdete síť cyklostezek, které vás 
provedou těmi nejkrásnějšími místy. Na svých ces-
tách rozhodně nezapomeňte navštívit středočeská 
muzea a galerie. Jen za poslední rok jsme v něko-
lika z  nich otevřeli expozice využívající rozšířenou 
realitu. Můžete navštívit například Památník Anto-
nína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě a při procházce 
přilehlým parkem prostřednictvím nové aplikace 
poslouchat Dvořákovy melodie spojené s konkrét-
ními lokalitami tohoto nádherného místa. V Kutné 
Hoře si zase při návštěvě starověkého stříbrného 
dolu můžete vyzkoušet, jak se pracovalo horní-
kům v dobách dávného středověku. Mimochodem 
atrakcí, které ocení vaše ratolesti, je v kraji plno. Je 
tu ZOO Chleby nebo třeba zajímavá Parazoo ve Vla-
šimi, kde je navíc překrásný zámecký park. A nemo-
hu vás nepozvat také do Ladova kraje na návštěvu 
Hrusic. Přijďte se podívat na místo, kde žil Josef 
Lada a kde tvořil své kouzelné obrázky. A v Památ-
níku Josefa Lady můžete navštívit i kocoura Mikeše.

Mohla bych pokračovat ještě dlouho, ale urči-
tě sami přijdete na to, čím zrovna vás Středočeský 
kraj přitáhne. Slibuji, že určitě nebudete litovat.

Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

X I .  r o čn í k
Lodě na Labi 

ČOKOLÁDOVÁ AKADEMIE
30. 4. - 7. 5. 2023  / PLAVBA HOTELOVÉ LODI FLORENTINA
PRAHA - MĚLNÍK - BRANDÝS NAD LABEM - NYMBURK 

CROSSBAND
NEDĚLE / 30. 4. 2023 / 19.00  / HOTELOVÁ LOĎ FLORENTINA
PRAHA, PŘÍSTAVIŠTĚ EDVARDA BENEŠE

TURISMUS NA ŘEKÁCH
KONFERENCE „TURISMUS NA ŘEKÁCH“ 
STŘEDA / 3. 5. 2023 / 9.00  / HOTELOVÁ LOĎ FLORENTINA
MĚLNÍK - BRANDÝS NAD LABEM

ČTVRTEK / 4. 5. 2023 / 18.00  / HOTELOVÁ LOĎ FLORENTINA 
POD MLÝNEM, NYMBURK  

7 PÁDŮ HONZY DĚDKA
NA CESTÁCH

NA LODI VČOKOLÁDĚ 

PO CELOU DOBU PLAVBY JE MOŽNÉ SE UBYTOVAT 

 
30. 4. - 7. 5. 2022 / HOTELOVÁ LOĎ FLORENTINA 

CELÝ PROGRAM - WWW.PRUHPOLABI.CZ

www.kampocesku.cz | 
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Jihočeského kraje 
v roce 2023
Milí Jihočeši, návštěvníci, turisté, všichni milovníci 
našeho krásného kraje,

poslední statistická čísla potvrzují, že jižní Če-
chy i  nadále splňují představy ideální dovolené 
pro rodiny s dětmi, pěší i cykloturisty či milovníky 
historie. Naše snaha dostat se v  návštěvnosti na 
předcovidové období se postupně naplňuje a to-
muto cíli věnujeme opravdu velké úsilí. Snažíme 
se pomáhat jihočeským podnikatelům například 
v  mimořádných kampaních, které cílíme na Čes-
kou republiku a okolní státy. Jsem velmi potěšen, 
že tyto cílené aktivity přinášejí opravdu reálné vý-
sledky – více než dva miliony českých a tři sta tisíc 
zahraničních návštěvníků ve třetím čtvrtletí tohoto 
roku to jen dosvědčuje. Mimo jiné nás začínají po-
stupně objevovat kromě stálých Rakušanů a Něm-
ců také turisté z Polska.

Cestovní ruch je velmi citlivý systém a  v  po-
sledních letech přechází z  jedné krize do další. 
Naši podporu proto směřujeme nejen do marke-
tingových akcí, ale také do přímé pomoci v podo-
bě grantových programů. Krajské finance mohou 
pomoci těm, kteří chtějí například budovat či vy-
lepšovat karavanová stání, snažíme se budovat 
i  udržovat infrastrukturu, která zvyšuje atraktivitu 
našeho regionu.

Po několika týdnech už můžeme vyhodnotit 
jako velice úspěšnou rovněž novou podobu webo-
vé stránky www.jiznicechy.cz, její zásadní změna 
přinesla naprosto přehledný systém a  orientaci 
v  obrovské turistické nabídce našeho kraje. Spo-
lečně s  Facebookem Jižní Čechy a  naším stejným 
Instagramem tak přinášíme naprosto praktické 
informace statisícům milovníků našeho krásného 
jihu.

Nezapomeňte nás proto průběžně sledovat 
a vybírat si přímo na míru váš ideální pobyt. Bude 
nám velkou ctí, pokud i  nadále zůstanete v  Jiho-
českém kraji nikoliv jen turisty, ale zejména hosty, 
kterým nabídneme ty nejkrásnější budoucí vzpo-
mínky. Těšíme se na viděnou!

Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

PF 2023

Do roku 2023 vám přejeme mnoho zdraví, štěstí,  
osobních i pracovních úspěchů a především spoustu  

kouzelných chvil v kruhu rodinném.

! $ *  Jižní Čechy

www.jiznicechy.cz

KAM na výlet
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Zažijte Tábor v roce 2023

www.visittabor.eu

Zkuste Tábor poznávat a objevovat

Přijeďte na Táborská setkání 2023 O zážitky v roce letošním nebude nouze

Ať už jste Tábor navštívili několikrát, nebo se k tomu teprve chystáte, určitě ho 
letos při svých výletech nevynechejte. Kromě historických památek, řady muzeí, 
krásné přírody i naučných stezek vás čeká skvělá gastronomie a bohatý kulturní 
program.

Do Tábora za husity
Husitské hnutí vtisklo městu jedinečnou tvář, 

i když se řadu památek nepodařilo dochovat, ně-
které z nich doby kališníků pamatují. Jednou z nich 
je Bechyňská brána s  přiléhající vyhlídkovou věží 
Kotnov. Můžete si v  ní prohlédnout expozici Tá-
bor, pevnost spravedlivých i  královské město, jež 
představuje historii města od pravěku až po třice-
tiletou válku. O samotném husitství se dozvíte více 
v expozici Husité ve Staré radnici, kde budete moci 
zhlédnout film přibližující počátky tohoto hnutí, 
prohlédnout si husitské zbraně nebo rozjímat v in-
teriéru kališnické kaple. Protože Tábor byl původně 

vystavěn jako nedobytná pevnost, nechybí v něm 
ani hradby, které obepínají historické centrum 
města. K  husitům se váže také řada místních po-
jmenování, už samotný název města pravděpo-
dobně odkazuje na biblickou horu v Galileji, stejně 
tak z  Bible vychází název údolní nádrže Jordán. 
Nechybí ani Žižkovo náměstí, náměstí Mikuláše 
z Husi či ulice Martínka Húsky.

… za zážitky s dětmi
Tábor nabízí malým návštěvníkům řadu zážit-

ků. Ti nejmenší si mohou užít pohádkové expozi-
ce Skřítkov a Dětský svět s mašinkou, ti větší pak 

prokázat svou odvahu ve Strašidelném podzemí 
a  vyzkoušet si nejrůznější helmice a  brnění ve 
Filmové zbrojnici. Všechny pak okouzlí modely 
z kostiček v Muzeu Lega i ty z marcipánu v Muzeu 
čokolády. V  ZOO Tábor se mohou potkat nejen 
s tygrem, lvem či smečkou arktických vlků, ale dá 
se tu i přenocovat.

… za kulturou
Zveme vás i na celou řadu kulturních akcí:

1. 4. Velikonoční jarmark
22. 4.  Loutkohrátky
6. 5. Mint Market
26. 5. Muzejní noc
1. 7. Magická noc pod hradbami
15. 7. Jazzový Tábor
4.–6. 8.  Mezinárodní festival pouličního 

divadla „Komedianti v ulicích“
15.–17. 9. Historický festival „Táborská setkání“
9.–10. 12. Staročeský vánoční trh

… poznávat a objevovat
I  když už jste Tábor v  minulosti navštívili, ne-

váhejte přijet znovu, možná vám unikla socha 
Jiřího Hrzána balancujícího na opěrné zdi gym-
názia, Stříbrná naučná stezka seznamující s  důlní 

činností v místních částech Větrovy a Horky, první 
elektrifikovaná trať ve střední Evropě, která letos 
slaví 120  let, nebo Stezka údolím Lužnice Toula-
vou – první česká pěší trasa, která získala prestižní 
evropskou certifikaci Leading Quality Trails Best of 
Europe.

KAM na výlet
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Pozvání do jednoho  
z nejkrásnějších měst jižních Čech

Jindřichův Hradec
Přijměte co nejsrdečněji pozvání do krásného jihočeského města Jindřichova 
Hradce, které je součástí turistické oblasti Česká Kanada.

Naše město nabízí spoustu turisticky atraktiv-
ních cílů a kulturních zážitků, které můžete navští-
vit po celý rok. V lednu a únoru je to například zcela 
moderní a poměrně nové sférické kino – Planetári-
um prof. F. Nušla. To představuje projekci datovými 
projektory, které jsou řízeny počítači, a  obraz je 
promítán na vnitřní stranu projekční polokoule. 
Tato technika umožní sledovat hvězdy, planety, 
mlhoviny, hvězdokupy a  další vesmírné jevy tak, 
jak jsou vidět ze Země, ale i v prostoru a čase. Vzni-
ká tak iluze vesmíru. V Jindřichově Hradci tedy rádi 
přivítáme všechny milovníky hvězd a vesmíru.

I  v  zimním období je v  provozu unikátní 
aquashow sv.  Florián, kterou naleznete v  centru 
města. Jedná se o  unikátní světelnou podívanou, 
v  níž se prolínají světelné efekty, videoprojekce 
a obrazce tvořené kapkami padající vody za tónů 

působivé hudby. Tato fontána je jediná svého dru-
hu v České republice.

Procházky zasněženým nebo jen zamrzlým 
městem mají také své kouzlo. Vyzkoušejte vycház-
kový okruh, který 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, a pro-
cházka vám tak vyjde zhruba na hodinu. Na trase 
je umístěno celkem 5 informačních tabulí, které 
seznamují zájemce s  historií města Jindřichův 
Hradec, úzce spjatou se vznikem hradu a  zámku, 
a tím pádem i otců zakladatelů našeho města, tedy 
šlechtických rodů.

Pokud byste chtěli vyrazit na výlet do okolí, 
i celá Česká Kanada má v zimě své kouzlo. Rozlehlé 

tajemné lesy, skaliska a balvany rozmanitých a za-
jímavých tvarů, charakteristické rybníky i  města 
a vesničky plné života, v zimě vypadající jak z po-
hádky. Českou Kanadu nyní můžete důkladně pro-
zkoumat i dalším způsobem – díky nové pěší stez-
ce určené především pro dálkovou pěší turistiku. 
Stezka Českou Kanadou měří 118 kilometrů a  je 
díky charakteru krajiny rozdělena do osmi etap. 
Začíná v  Jindřichově Hradci a  přes Novou Bystři-
ci, Staré Město pod Landštejnem a  Slavonice vás 
zavede až do Dačic. Každá z osmi denních etap je 
něčím specifická a je na ní rozhodně co objevovat.

Těšíme se na vaši návštěvu v  roce 2023, a  to 
nejen v zimním období.

Infocentrum Jindřichův Hradec
infocentrum.jh.cz

Panorama města Jindřichův Hradec

Kouzlo České KanadyStatni hrad a zámek Jindřichův Hradec

Aquashow sv. Florián

| www.kampocesku.cz  
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Šumava | Šumavu nelze nemilovat. Stačí první 
výšlap do zalesněných kopců, procházka kolem di-
vokých peřejí Vydry, pohled přes ledovcová jezera 
a vyhlídka na vrcholky Alp. A pro věrné se otevírá 
Modrava, tajemné slatě i skutečná divočina národ-
ního parku.

Český les | Připravte kolo, obujte pevné boty, 
nachystejte běžky. Kvalitní cyklostezky a  značené 
turistické trasy vás po plochých horských hřbe-
tech, přes nivy a  slaniště provedou panenskou 
přírodou. Za odměnu můžete zahlédnout bobry 
nebo divoce rostoucí orchideje.

Brdy | Historické okamžiky rozhodly a lidé na 
dlouhá desetiletí Brdy téměř opustili. Uprostřed 
lesů a  luk se zabydlela vzácná zvířata a  rostliny. 
Daří se zde orlům, rysům, rakům i  masožravým 
rostlinám. A  jak se zde připíjí na zdraví? Vodou 
z křišťálových studánek.

Na kole po barokních perlách | Nasedněte na 
kolo a udělejte si výlet malebnou barokní krajinou 

za architektonickými skvosty našeho kraje. Barokní 
cyklotrasy na severním Plzeňsku před vámi odkryjí 
tajemnou dobu baroka a provedou vás historií.

Soví voliéry na Šumavě | Vzácné sovy je té-
měř nemožné ve volné přírodě pozorovat. To ale 
můžete v unikátních voliérách na Šumavě. Výcho-
zím bodem je obec Borová Lada nedaleko Kvildy, 
která leží za hranicí Plzeňského kraje.

Za šelmami na Srní | Přijeďte za vlky na Šuma-
vu! Návštěvnické centrum Srní s expozicí věnova-
nou šelmám najdete na Šumavě mezi obcemi Srní 
a Rokyta. V areálu s výběhem, který má rozlohu tři 
hektary, si můžete udělat i krásnou procházku.

Pozorování bobrů v  Českém lese | Chráně-
ným bobrům a dalším živočichům je věnována na-
učná stezka Vodní svět v CHKO Český les. Zároveň 
přibližuje jedinečný vodní ekosystém dlouhodobě 
nevyužívaných vodních nádrží Na Kolmu u Lesné 
na Tachovsku.

Dvě běžkařské magistrály – Brdy a Šuma‑
va | Srdce sportovce i  romantika zaplesá, když 
vyrazí na běžky do Brd. Nově připravené běžec-
ké tratě jsou jako stvořené pro běžkaře s  duší 
dobrodruha.

Český les  –  Podkovák, povalový chodník

Šumava – Roklanský potok

Na barokní cyklotrase

Vodní svět  –  pozorování bobrů

www.turisturaj.cz

Turistů ráj 2023

www.kampocesku.cz | 
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Plzeňského kraje 
v roce 2023
Milí čtenáři, milovníci výletů a turistiky,

vybrat to nejhezčí z kraje je pro mne nelehký 
úkol. Ačkoli je Plzeňský kraj krajem průmyslovým, 
nabízí i turisticky zajímavá místa, která svou atmo-
sférou i  historií dokáží okouzlit. I  přesto, že jsem 
díky své práci často na cestách, vracím se k nám do 
kraje velmi rád. Vyjít si se svými blízkými a s přáteli 
do překrásné přírody Českého lesa nebo Šumavy, 
to mi vždy dodá potřebnou energii. A navzdory so-
ciálním sítím, které nám sdílenými obrázky z kraje 
mají nahradit ten přímý kontakt, pojďme si najít 
to, co nás v Plzeňském kraji baví, co je zde unikát-
ní a co fotkou zaslanou přátelům a známým nelze 
zachytit.

Chloubou kraje je na severním Plzeňsku Ma-
riánská Týnice, architektonický skvost z  dílny 
Santiniho, který se nám podařilo zrekonstruovat 
do původně navrhované podoby. Pokud chcete 
odpočívat v  přírodě, určitě doporučuji šumavské 
Srní, kde můžete v  návštěvnickém centru vidět 
vlky. Milovníci cyklistiky projedou krajem po řadě 
vybudovaných cyklostezek, děti se zabaví v  Mu-
zeu strašidel nebo v  Muzeu loutek v  Plzni. Re-
konstrukcí prošel historicky zajímavý vodní hamr 
Dobřív. Unikátní svezení nabízí přívoz v Darové na 
Rokycansku.

Dovolte mi pozvat vás do Plzeňského kraje ne-
tradičním citátem Karla Čapka:

„Člověk musí jet daleko, hrozně daleko, aby se 
dostal co nejblíž k domovu.“

Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici,  
která je z dílny architekta Santiniho
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Karlovarského kraje 
v roce 2023
Vážení a milí čtenáři,

byly pro vás minulé měsíce náročné a uvažuje-
te o tom, že byste si zasloužili odpoutat se od všed-
ních starostí, načerpat energii a  přispět ke zdraví 
svého těla i duše? Pak mám pro vás jedinečný re-
cept. Dlouho neváhejte a dopřejte si slastné chvíle 
lázeňské léčebné péče nebo nabídky wellness pro-
cedur v lázních Karlovarského kraje.

Moderní a osvěžující relaxační lázeňské pobyty 
dnes už nejsou doménou seniorů, ale mají téměř 
neomezené možnosti pro mladé návštěvníky, kteří 
touží po aktivním odpočinku, fantastických gastro-
nomických zážitcích i soukromí na toulkách příro-
dou. Rád bych vás pozval například do Jáchymova, 
kde se osvědčená lázeňská péče zaměřená na pre-
venci a  léčbu pohybového ústrojí krásně potkává 
s vyžitím v nedalekých horských resortech, jako je 
Klínovec, Boží Dar nebo Plešivec. K tomu blahodár-
né saunování v Lázeňském centru Agricola přímo 
uprostřed Jáchymova, co víc si přát... A jestli s se-
bou máte hloubavého teenagera, nechte ho v kli-
du prozkoumat místní Knihovnu Latinské školy, 
která propojila renesanční architekturu s unikátní-
mi renesančními knižními památkami.

Kdyby to nestačilo, mám pro vás ještě jeden lá-
zeňský tip – poznejte Františkovy Lázně s puncem 
UNESCO, které vás okouzlí neuvěřitelným výběrem 
pobytů, ať už jde o antistresové programy pro ma-
nažery, beauty programy pro ženy či pobyty zamě-
řené na snížení nadváhy. Po všech těch masážích, 
zábalech a koupelích určitě nezapomeňte vzít děti 
do aquaparku Aquaforum a  na lodičky brázdící 
rybník Amerika, poblíž kterého najdete zoopark 
s hřištěm jako stvořeným pro malé neposedy.

V našem nádherném kraji si vybere každý. Če-
kají na vás pohádkové hrady a zámky, stovky kilo-
metrů cyklostezek, vodácká Ohře, ale i adrenalino-
vé zážitky. Sami, ve dvou nebo s  rodinou, buďte 
v novém roce zdraví, spokojení a vítejte u nás.

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Zimní dovolená v Karlovarském kraji může mít mnoho podob. 
Romantická procházka zasněženými lesy, radost z lyžování v perfektně 
upravených běžkařských stopách, čerstvý manšestr na sjezdovkách, 
úžasné výhledy z Krušných hor, ale také teplá minerální lázeň, 
blahodárný bahenní zábal či uvolňující masáže. Pokud toužíte po 
zimním dobrodružství a perfektním odpočinku, jsou pro vás lázně 
Karlovarského kraje jako stvořené. Ubytujte se v lázeňských centrech 
nedaleko lyžařských areálů a užijte si pohádkovou zimní dovolenou.

www.zivykraj.cz www.laznezdravi.cz #mozaikazazitku

Z lázeňských resortů
rovnou na hory 

KAM na výlet
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Město Cheb spustilo pro veřejnost zcela nový portál www.visitcheb.cz.

Web je po obsahové stránce modernizací 
předchozí interaktivní encyklopedie, ale zároveň 
představuje kompletně novou platformu s výrazně 
změněným konceptem. Ten klade větší důraz na 
intuitivní vyhledávání historických památek a zob-
razení jejich profilů s interaktivním obsahem v po-
době virtuálních prohlídek s přehledně strukturo-
vanými informacemi, galeriemi a dalšími funkcemi.

Vedle encyklopedické části web obsahuje 
také propojeného virtuálního průvodce měs-
tem, který umožňuje procházet jeho klíčové 

části, a  navštěvovat tak jednotlivé památky. Pa-
mátky mají zároveň svůj profil a  virtuální snímky 
na Google Maps, kde fungují jako další propagační 
nástroj, zobrazující reklamu na web VISIT Cheb.

VISIT CHEB je ucelenou informací o  histo‑
rii města Chebu. I tak ale prosíme návštěvníky 
webu o komentáře a doporučení na adresu vý‑
vojáře – info@rexlift.cz.

Astronom 
a misionář (435 let)

Do protestantské měšťanské rodiny 
pocházející z dnes již zaniklé obce 
Krbice se v nedaleké Kadani narodil 
roku 1588 Václav Pantaleon Kirwitzer, 
budoucí astronom a jezuitský misionář.

Ještě v mládí, před vstupem na jezuitskou ko-
lej v Olomouci, kde později studoval přírodní vědy, 
konvertoval ke katolictví. V Brně se roku 1606 stal 
novicem jezuitského řádu a následně byl povolán 
do Říma, kde se roku 1611 jako člen Římské koleje 
účastnil rozpravy s Galileem. Později působil jako 
profesor matematiky v rakouském Grazu a portu-
galské Coimbře. Poté se vydal z Portugalska s další-
mi misionáři na cestu do Číny. Tato cesta lodí Bom 
Jesus byla poměrně náročná a  téměř dvě třetiny 
účastníků ji nepřežilo. V říjnu 1618 dorazil Kirwitzer 
do indické Goy. Věnoval se pozorování komet a po 
krátkém pobytu pokračoval do čínského Macaa. 
Zemřel 22.  května  1626 a  některé zdroje uvádějí 
jako místo úmrtí japonské Kjóto (dříve Meaco). 
V  Kadani dnes jejich rodáka připomíná pamětní 
deska na domě č. p. 184 na Mírovém náměstí, kaž-
doroční Kirwitzerovy dny věnované cestopisným, 
vědeckým, teologickým a  filozofickým tématům, 
ale také nová observatoř, jejíž větší kopule s dale-
kohledem je právě Kirwitzerovi zasvěcena.

Miroslav Foltýn

Z malířského klanu Špillarů (145 let)

V Plzni se do rodiny finančního úředníka Antonína Špillara narodil 11. února 1878 
Rudolf Vojtěch. Jako nejmladší ze šesti dětí se chtěl věnovat malířství jako jeho 
bratři Jaroslav a Karel.

Jaroslav svou tvorbu zaměřil na Chodsko a  je 
znám jako Trávníček. Karel se mimo jiné věnoval 
aktu a  byl profesorem na Uměleckoprůmyslové 
škole v  Praze. Rudolf se na přání svého otce stal 
státním úředníkem a až po jeho smrti (1905) a smrti 
bratra Jaroslava (1917) začal navštěvovat speciální 
školu profesora Nechleby na pražské Akademii vý-
tvarných umění v  letech 1919–1923. Fotografii se 
věnoval nejprve amatérsky. Postupně se vypracoval 
a  své zkušenosti s  technikou fotografování shrnul 
v  příručce Kompendium praktické fotografie pro 
amatéry, kterou napsal spolu s J. Špiňarem (1908). 
Často maloval podobizny, akty, krajiny i  zátiší 
a také podnikl několik studijních cest do Německa, 

Francie a  Itálie. K  jeho dalším pracím v  oblasti fo-
tografie patří Správným vyvíjením lze předejíti irra-
diaci (1920) nebo Co má věděti fotograf začátečník 
(1922). Rudolf V. Špillar zemřel v Praze 22. 3. 1949 
a byl pohřben na Vinohradském hřbitově.

-felix-

Web VISIT CHEB
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www.visitcheb.cz
www.cheb.cz

Zdá se to neuvěřitelné, 
ale nenašli jsme 

portrét R. V. Špillara

Kirwitzerův čínský slovníček 

Kirwitzerova 
pamětní 
deska 
v Kadani,  
dům č. p. 184

Portrét vousatého muže, R. V. Špillar

Astronomicko přírodovědná observatoř v Kadani

www.kampocesku.cz | 

KAM na výlet

17



Ústeckého kraje 
v roce 2023
Do Ústeckého kraje pěšky, 
s kolem i karavanem!

Nový rok 2023 by měl být velkou vzpruhou pro 
České Švýcarsko, které po dvou letech covidových 
uzávěr postihl uprostřed loňské sezony lesní požár 
a  pro řadu místních podnikatelů fakticky sezonu 
ukončil. Chceme jim co nejvíc pomoci, proto si 
můžete pořídit voucher na slevu na ubytování del-
ší než dvě noci ve výši 300 korun na osobu a noc. 
Je možné ji uplatnit až do konce května, takže si 
můžete užít hezké jaro v Českém Švýcarsku a ještě 
pomoci místním. K tomu přidáváme veřejnou do-
pravu zdarma.

Právě v  Českém Švýcarsku můžete nastoupit 
na Hřebenovku, tedy dálkovou trasu, která vede 
směrem do Libereckého kraje, ale nově je pro-
-značená také na našem území až do Krušných 
hor. Podporujeme tak trend moderní a udržitelné 
turistiky, kdy nechceme koncentrovat všechny pří-
chozí na ta nejznámější místa, ale naopak jim uká-
zat náš kraj a unikátní přírodu v celé její rozmani-
tosti. K tomu je tento typ dálkových tras naprosto 
ideální.

Kromě trasy pro pěší turisty je připravena dál-
ková trasa také pro cyklisty, a to Pánevní cyklotra-
sa. Ta propojuje města od Ústí nad Labem přes Bí-
linu až po Kadaň. Kromě pěkného svezení vás čeká 
zajímavý pohled na revitalizovanou krajinu, část 
trasy vede i po výsypkách. Takže kdo chce šlápnout 
do pedálů a  užít si kilometry nepřeplněné cyklo-
trasy netradičním prostředím s výhledem na Čes-
ké středohoří z  jedné strany a místa bývalé těžby 
z druhé, ať neváhá a přijede k nám.

S  moderním cestováním souvisí také rozvoj 
infrastruktury pro karavany. V  loňském roce jsme 
podpořili výstavbu osmi parkovacích míst s  při-
pojením na elektřinu ve Velemíně na Litoměřicku. 
Další jsou k dispozici u jezera Most a v tomto tren-
du chceme pokračovat i letos, např. u jezera Mila-
da. Návštěvníci tak budou mít možnost poznat náš 
krásný kraj zase z jiné perspektivy. Užijte si krásný 
a zážitky nabitý rok 2023.

Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje

ČESKÉ
ŠVÝCARSKO

www.ceskesvycarsko.cz

KAM na výlet

| www.kampocesku.cz  18

PR
O

Č
 D

O



te
xt

 ©
 M

gr
. L

en
ka

 Fr
ico

vá
; fo

to
 ©

 Vo
jta

 M
ar

va
n;

 Št
ěp

án
 M

ala
st;

 Sk
i a

re
ál 

Al
šo

vk
a

Lyžování v Klášterci nad Ohří
Klášterec nad Ohří je město ležící v nadmořské výšce 320 metrů v údolí Ohře mezi 
Krušnými a Doupovskými horami v severozápadních Čechách.
A právě pod hřebenem Krušných hor v nadmořské výšce 775 metrů provozuje 
vlastní sjezdovku Ski areál Alšovka.

V  létě u nás můžete navštívit aquapark s  jed-
ním z  nejdelších tobogánů v  ČR, neogotický zá-
mek s  rozsáhlým anglickým parkem, lázeňský 
areál Lázně Evženie a byla u nás založena jedna z 
nejstarších porcelánek v Českých zemích, která je 
stále největším vývozcem porcelánu v  Čechách 

pod značkou Thun 1794,  a.  s., i  když už v  nových 
budovách. V  zimní sezóně si můžete zalyžovat 
na nedalekém Klínovci, ale málokdo ví, že máme 
vlastní lyžařský areál. Jak říká starosta města Štefan 

Drozd: „Málokteré město má vlastní sjezdovku. U nás 
dělají provozovatelé navíc spoustu doprovodných 
akcí, například mimořádně oblíbený karneval na 
sněhu a  další akce pro děti i  dospělé.“  Ski areál Al-
šovka zahájil sezónu v polovině prosince a nabízí 
denní i večerní lyžování.

Veškeré informace o  tomto areálu najdete 
na webu www.alsovka.cz nebo na facebooku 
https://www.facebook.com/SkiarealAlsovka.

Jak už ale bylo napsáno výše, Klášterec nad 
Ohří nabízí kulturní vyžití i  během letní sezóny. 
 Navštívit můžete naše nové kulturní centrum 
a  v  okolí města si můžete vyšlápnout na některý 
z blízkých hradů, které nabízí neopakovatelné vý-
hledy po okolí, ať už je to zřícenina hradu Šum‑
burk, který vlastní město, či hradu Lestkov, který 
je naopak v soukromém vlastnictví.

Nezapomeňte si udělat výlet i na další přírodní 
krásy, které okolí Klášterce nabízí, ať už to budou 
Rašovické skály, kde najdete jednu z  nejhez-
čích vyhlídek v  katastru města, nebo Špičák nad 
Perštejnem s nádhernou vyhlídkou na údolí mezi 

Doupovskými a Krušnými horami. Pokud vám ne-
vadí trochu náročnější výšlap, tak kopec Mraven‑
čák je to pravé. Z města jste na parádní vyhlídce na 
řeku Ohři zhruba za 45 minut. A pak už snad zbývá 
jen naučná stezka Cesta z města na samé hranici 
katastru – rozhodně stojí za prozkoumání. Sledujte 
modrou turistickou značku a pozor, ať si nenamo-
číte boty! Na kláštereckém náměstí najdete přímo 
pod radnicí městskou Galerii Kryt. Pořádáme zde 
výstavy v měsíčních cyklech, představují se u nás 
známí i méně známí umělci. A jaké výstavy pro vás 
máme připravené na rok 2023?

Zimní sezónu zahájíme tematicky – v lednu na 
vás čeká výstava fotografií Lukáše Brychty z expe-
dice Lofoty. Pokračujeme malbami Kristýny Hon-
zírkové nebo Vandy Goncalves Zacarias. Dále uvi-
díte fotografie Ladislava Kovy Kovacse nebo velká 
plátna sochařky a malířky Jitky Kůsové. Prázdniny 
budou věnované Honzovi Homolovi z  kapely 
Wohnout, jehož na vernisáži hudebně doprovodí 
houslista Jaroslav Svěcený. Ten zde každoročně 
pořádá multižánrový festival Klášterecké hudební 
prameny. A na podzim si připomeneme ještě pár 
významných výročí. Těšit se můžete na výstavu 
věnovanou Karlu a  Josefu Čapkovi, Ještě jsme ve 
válce z  Ústavu pro studium totalitních režimů či 
výstavu věnovanou akademické malířce a přeživší 
holocaustu paní Helze Weissové Hoškové.

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

Ski areál Alšovka

Malý vlek na Alšovce 

Karneval na Alšovce

Zámek Klášterec nad Ohří

Ing. Štefan Drozd,  
starosta města

Kulturní centrum

KAM na výlet
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Za hromy a blesky na královnu  
Českého středohoří
Krátký, mírně náročný výlet vás zavede na vrchol Milešovky. Cesta je dlouhá asi 
2,5 km a odměnou za namáhavý výstup vám budou překrásné výhledy na okolní 
krajinu chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Do obce Bílka, odkud vede nahoru přímá cesta 
po červené turistické značce, se nejsnáze dostane-
te autem. Na okraji obce je parkoviště. Protože hora 
vždy přitahovala bouře a  často tu fouká, říká se jí 
také Hromová hora. Okolní terén převyšuje o více 
než 400 metrů a kvůli tomu tu vzniká silné proudě-
ní. Podnebí navíc funguje jakoby naruby. Vzduch, 
který cirkuluje mezi kameny na suťových polích, se 
totiž v podzemí během zimy ohřívá a přes léto zase 
ochlazuje. Za chladných zimních dnů tak na Mile-
šovce taje sníh a stoupá pára a při jarním oteplení 

zde naopak sníh a  led přetrvává nezvykle dlouho. 
Od roku 1905 sleduje místní počasí nejstarší horská 
meteorologická observatoř na našem území.

Díky pestrým podmínkám se na svazích vedle 
sebe daří teplomilným i  chladnomilným druhům 
rostlin a živočichů. A to je v naší přírodě unikátní. 
I  proto je vrchol Milešovky chráněn jako národní 
přírodní rezervace.

Běžky na Alšovce
V blízkosti horské obce Měděnec 
můžete v zimních měsících využít 
upravené a značené okruhy pro běžkaře.

Červeně značený má délku 8,8 km a vede kolem 
větrných elektráren nad bývalou obcí Rusová a po-
dél železniční trati Chomutov – Vejprty v nadmoř-
ské výšce 800 až 875 m n. m. s výhledem k vodní 
nádrži Přísečnice. Modrý okruh s náročnějším pro-
filem má délku 9,2 km. Zelený okruh v délce 3,6 km 
je vhodný i pro začátečníky. Bruslařům, ale nejen 
jim, je určen fialový okruh v délce 3,2 km mezi Měd-
níkem a železniční zastávkou nad Alšovkou. Využití 
stop je závislé na sněhových podmínkách.
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www.nature.cz
www.snamidoprirody.cz

Nad Alšovkou

Hora Milešovka s meteorologickou observatoří

Milešovské suťové bučiny
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Ondřej Müller, Bořivoj Záruba, Martin 
Košťák, Rostislav Walica
Pravěký svět Zdeňka Buriana

Čtvrtá monografie legendy českého malířství a jeho vize prehis-
torických světů. Nejproslulejší část díla Zdeňka Buriana si nyní 
můžete vychutnat v  úplnosti a  výjimečné reprodukční kvalitě. 
Monografie přináší velké nástěnné malby, perokresebné ilust-
race povídek Josefa Augusty i  veřejnosti dosud neznámé skici. 
Doprovodné texty uvádějí Burianův paleoart do kontextu histo-
rie přírodních věd a zároveň je konfrontují se současným stavem 
poznání. Vydejte se na vzrušující cestu od vzniku života na Zemi 
až po události, jež vedly k vyhynutí dinosaurů!
cena: 2499 Kč
www.albatrosmedia.cz

Miroslav Bárta
Tutanchamon

Století záhad a objevů

Před sto lety – v listopadu 1922 – došlo na západním břehu sta-
rověkých Théb, v Údolí králů k jednomu z největších objevů svě-
tové archeologie. Tato kniha si klade za cíl popsat dobrodružství 
spojené s  hledáním, nalezením a  zkoumáním Tutanchamonovy 
hrobky. Je fascinujícím příběhem dvou mužů, které dělila více 
než tři tisíciletí, krále Tutanchamona a archeologa Howarda Car-
tera. Publikace provází čtenáře osudovými milníky v životě krále, 
který byl v době své vlády ještě chlapec, jeho rodiny a slavných 
předků.
cena: 588 Kč
www.jota.cz

Olga Strusková, Ivana Roháčková
Dana Zátopková 100

Vzpomínky přátel na pozoruhodný život naší legendární atletky, 
která by 19. září 2022 oslavila 100 let. Autorky knihy představu-
jí paní Danu nejen jako sportovní osobnost, ale také jako dámu 
oplývající optimismem a osobitým šarmem. Charakterizovaly ji tři 
vlastnosti – statečnost, skromnost a svéráznost. Nebyla rozhodně 
jen dvojnásobnou olympijskou medailistkou, světovou rekord-
mankou, trenérkou a  ženou Emila Zátopka (†78). Ráda zpívala 
lidové písničky a nikdy v sobě nezapřela Moravanku žijící v Praze. 
Byla nabitá energií až do pozdního věku.
cena: 359 Kč
www.luxor.cz

Petr Mazný, Eva Haunerová, Jaroslav Vogeltanz
Západní Čechy

V  publikaci naleznete 77 výletů po romantických, tajemných 
a dobrodružných místech západních Čech. Na často pozapome-
nutá, ale velmi atraktivní místa, vhodná k  celodenním výletům 
vás pozve autorská dvojice Petr Mazný a Eva Haunerová. Snímky 
jsou z dílny Jaroslava Vogeltanze.
cena: 349 Kč
www.starymost.cz

Kateřina Šardická
Technické památky českých zemí

Technické památky jsou mlčenlivými svědky doby, 
která už minula, a  dokladem zručnosti a  vynaléza-
vosti našich předků. Česká republika má stovky tech-
nických skvostů, pyšní se mnoha prvenstvími, a do-
konce několika světovými raritami. Poznat je blíže 
znamená poznat své místo v lidské historii i součas-
nosti. V tomto průvodci, který vychází ze stejnojmen-
ného cestopisného cyklu České televize s Tomášem 
Hanákem, najdete technické památky spojené s kaž-
dodenní činností (dopravní, důlní a vodní stavby, to-
várny, mlýny, elektrárny, mosty, železnice, rozhledny) 
a nahlédnete pod pokličku starých řemesel. Památ-
ky rozdělené do jednotlivých krajů jsou doplněny 
praktickým údajem o přesné lokaci. Stačí tedy zadat 
souřadnice do navigace a vyrazit. Na své si přijdou 
i  ti nejmenší objevitelé, pro které jsou vybrané pa-
mátky označeny speciálním symbolem.
Nechte se okouzlit technickou a průmyslovou his-
torií naší země!

? Kde se nachází poslední empírový 
řetězový most v ČR a jediný 
v Evropě?

a) ve Strážnici
b) u obce Stádlec
c) v Praze

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

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní síti 
nebo v  internetovém knihkupectví České televize 
eshop.ceskatelevize.cz. Novinky můžete sledovat 
i na www.facebook.com/ediceCT.

21
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Libereckého kraje 
v roce 2023

Milí čtenáři, i  když je rozlohou Liberecký kraj 
druhý nejmenší, má rozhodně co nabídnout. Je 
plný turistických cílů, mezi něž patří přírodní zají-
mavosti, němí pamětníci dávné historie, kouzelné 
výhledy i  romantická údolí. V  leckterých přípa-
dech jsou tato místa jedinečná i v rámci celé naší 
republiky.

Není snadné vybrat z množství krás jen něko-
lik konkrétních. Jedním z mých oblíbených míst je 
například Popova skála, dominanta východní části 
Lužických hor, která se vypíná na hřebeni nedaleko 
Hrádku nad Nisou, kde jsem celý život doma. Když 
mi vybude trocha času a chci si vyčistit hlavu, urov-
nat myšlenky nebo třeba jenom zlepšit fyzičku, 
míří mé kroky právě k ní.

Na jejím vrcholu získá člověk potřebný nad-
hled a  potěší své oko výhledem na velkou část 
celého kraje – od Jizerských a Lužických hor přes 
masiv Ještědského hřbetu až po kopce Českolip-
ska. A  vždy když jsem na cestě mezi Turnovem 
a Lomnicí nad Popelkou, nezapomenu se na chvíli 
zastavit u vyhlídky nad Tatobity a rozkročit se po-
hledem na panorama Českého ráje.

Místem, kde načerpávám vnitřní sílu, je barok-
ní chrám Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Toto 
přirozené duchovní centrum kraje, spravované po 
staletí bratry františkány, neztratilo svou důstoj-
nost ani v  uplynulých desetiletích, kdy bojovalo 
s nepřízní režimu. Nyní opět svobodně vítá pout-
níky z celého světa.

Nelze opomenout také zdejší pamětihodnos-
ti. Snad každý zná hrad Trosky či zámek Sychrov, 
k  vidění je tu ale ještě celá řada dalších, méně 
známých, ale přesto pozoruhodných. Doslova za 
zázrak by se dalo popsat zmrtvýchvstání hradu 
Grabštejn, kterému ještě před třiceti lety hrozila 
naprostá zkáza.

Mohl bych jmenovat ještě řadu dalších míst, 
ale přesto by se pořád objevovala nová. Vždyť 
například jenom malebných vesnic a  vísek, které 
si nerušeně žijí svým venkovským životem, je ve 
zdejším regionu nepočítaně.

Tento kraj nelze nemít rád.
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Pět turistických oblastí 
v Libereckém kraji
Když se řekne Liberecký kraj, co se vám vybaví? Nám třeba návštěva turistických 
cílů těch známých, ale i v podstatě neznámých. Unikátní témata od Křišťálového 
údolí až po turisticky oblíbenou Hřebenovku. Zkrátka ideální místo pro dovolenou 
či jednodenní výlet do jednoho z turistických regionů.

Pestrá nabídka pěti turistických oblastí v  Li-
bereckém kraji, jimiž jsou Jizerské a  Lužické 
hory, Krkonoše, Český ráj a  Máchův kraj, do-
zajista potěší jakkoliv náročného cestovatele. 
Pyšnit se ve zdejším regionu můžeme napří-
klad naprosto jedinečným množstvím rozhle-
den ze dřeva, kamene i  kovu, které jsou dokla-
dem technického umu a  zručnosti dávných, ale 
i  těch současných konstruktérů a  stavebníků. 
Milovníky vlaků a mašinek potěšíme zcela unikátní 
jedinou ozubnicovou železnicí v  České republi-
ce, jejíž dráha se vine a pozvolna stoupá do kopců 

z  Tanvaldu do Kořenova. Ctitelům dávné historie 
zase můžeme nabídnout celou řadou zajímavých 
měst a míst, zejména starobylých hradů a zámků. 
Na své si v Libereckém kraji přijdou ale i milovníci 
aktivní dovolené. Vybrat si mohou z řady zimních 
i  letních aktivit a  opomenout nelze ani nabídku 
adrenalinových sportů.

A  už jste zakusili již zmiňované Křišťálové 
údolí? Je to oblast Jizerských a Lužických hor, kte-
rá sahá od Kamenického Šenova přes Jablonné 
v Podještědí až po Desnou a Turnov. Nabízí světově 

zcela ojedinělý unikát – jediné místo na zemi, kde 
se po více než tři stovky let snoubí jedinečná pří-
roda s vášní pro sklářskou tradici a řemeslo. Právě 
zde se zrodil český křišťál, z nějž místní mistři skláři 
vytvořili první broušený kámen na světě. Historie 
výroby skla na severu Čech se skládá z mnoha fas-
cinujících příběhů, které se dnes zrcadlí ve stov-
kách živých dílen a v různorodosti sklářské a šper-
kařské výroby.

Liberecký kraj je zkrátka místo pro každého, 
kdo jen trochu rád cestuje a  poznává nové věci. 
Konkrétní tipy na výlety a  další informace najde-
te na turistickém portále www.liberecký -kraj.cz 
a nebo na sociálních sítích REGION LIBEREC.
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www.liberecky‑kraj.cz

Nejvyšší vrchol Ještědsko ‑kozákovského hřbetu – Ještěd

Zubačka Tanvald – Kořenov – Harrachov  
je nejstrmější trať v Česku

Perla – Krakonošova hvězda vnese  
do vašeho domova kouzlo Vánoc ‑ Rautis

Zřícenina hradu u stejnojmenné vesnice  
na stejnojmenném vrchu – Bezděz

KAM na výlet

| www.kampocesku.cz  22

PR
O

Č
 D

O

http://www.liberecký-kraj.cz
https://www.facebook.com/regionliberec


Mráz ani horko Sekyru neztupí… (95 let)

Houževnatost a vůle po poznání. Cílevědomá práce v nejdrsnější přírodě. Fyzická 
dřina při horolezeckých akcích. To byl v kostce celý život Josefa Sekyry.

Vědecký pracovník v  oboru geologie, horole-
zec, polárník a dobrodruh Josef Sekyra se narodil 
24. února 1928 v Novém Městě nad Metují. Po stu-
diích na gymnáziu v  Náchodě vystudoval po vál-
ce zeměpis a  geologii na Přírodovědecké fakultě. 
Nastoupil v roce 1952 do Ústředního ústavu geolo-
gického, kde se podílel na mnoha zajímavých pro-
jektech po celém Československu. Jeho zaměření 
na kryogeologii a  glaciologii a  jeho dobrodružná 
povaha ho přivedly i  do mezinárodních expedic 
zkoumajících celou planetu. Dvakrát působil v  le-
tech 1966 a  1969 v  Antarktidě v  sovětské a  ame-
rické výpravě, v jejichž rámci stanul jako první Če-
choslovák na jižním pólu. Mimo jiné byl u objevu 
plaza lystrosaura, který potvrdil teorii o  posunu 

kontinentů. Po roce 1968 obrátil svoji pozornost 
do pouští. Geologicky mapoval Saharu v  Alžíru, 
pouště v  Iráku, Libyi, Maroku a  Sýrii. Výsledky za-
jímaly i  NASA s  ohledem na vesmírné pouště na 
Marsu. Horolezcem se stal z  nutnosti, aby mohl 
zkoumat horniny v nejextrémnějších podmínkách. 
Vedlejším „produktem“ je vytvoření tehdejšího 
československého výškového rekordu 7134 m vý-
stupem na Pik Kaufman (dříve Pik Lenina). Mráz, 
horko, teploty od –50 do +50 stupňů, prach, písek 
a vědecká práce. Mezi tím vším se Josef Sekyra cítil 
jako ryba ve vodě. Zemřel 10. 11. 2008 v Praze.

-babok-

Granáty, generátory a motocykly (145 let)

Ve východočeské obci Klášter nad Dědinou se 
23. ledna 1878 narodil český konstruktér, vynálezce 
a průmyslník. Stal se zakladatelem světoznámé, ale i naší 
nejstarší fungující firmy JAWA (Janeček – Wanderer).

Základní vzdělání získal 
František Janeček v Klášteře, 
Opočně a Broumově. Pokra-
čoval na Státní průmyslové 
škole v Praze a v letech 1896–
1897 studoval na Vysoké 
škole technické v  Berlíně-
-Charlottenburgu. Krátce 
pracoval v Norimberku u fir-
my Schuckert a spol. a v roce 
1898 nastoupil na pozici 
konstruktéra do Kolbeno-
vých továren v  Praze. Od 
roku 1901 zodpovídal za vý-
stavbu továrny na dynamo-
elektrické stroje v  nizozem-
ském Maarssenu. V Nizozemí 
studoval šest semestrů na 
Vysoké škole polytechnické 
v Delftu. Také se zde 5. července 1901 oženil s dce-
rou starosty Maarssenu. V roce 1904 se manželé vrá-
tili do Čech. Janeček se v Kolbence podílel na stavbě 
Martinské pece i konstrukci generátorů. V roce 1906 

z  Kolbenky odešel a  věnoval 
se samostatně konstrukci 
v  oblasti aviatiky nebo ruč-
ních granátů vz. 21 Janeček. 
V roce 1922 koupil bývalý zá-
jezdní hostinec v Praze na Ze-
lené lišce a přenesl sem sídlo 
své firmy s  názvem JaWa 
– Janeček–Wanderer.

Prvním zde vyrobeným 
motocyklem byl Wanderer 500. Vyráběl také auto-
mobily, např. JAWA Minor nebo JAWA 700. Ing. Ja-
neček zemřel 4. 6. 1941 v Praze.

-mf-
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Královéhradeckého 
kraje v roce 2023

Na území Královéhradeckého kraje leží Krko-
noše a Orlické hory, to znamená, že v zimě se náš 
region stává vyhledávaným a  oblíbeným cílem 
pro lyžaře i běžkaře. Po zbytek roku ale hory ne-
zůstávají prázdné. Milovníci pěší turistiky mohou 
objevovat úžasnou přírodu Krkonošského národ-
ního parku a  procházka po hřebenech nejvyšší-
ho pohoří v  Česku patři mezi nezapomenutelné 
zážitky.

Na hranicích kraje s  Polskem leží rozsáhla síť 
československého opevnění, které zde vzniklo 
v  polovině 30. let 20. století. Většina těchto pev-
nostních objektů je přístupná veřejnosti a jejich 
majitelé o ně velmi dobře pečují. Královéhradec-
ký kraj vlastní pevnost Dobrošov nad Náchodem 
a v  roce 2022 zde dokončil rozsáhlou rekonstruk-
ci a revitalizaci. Vzniklo tak moderní návštěvnické 
centrum, které představuje historii pohraničního 
opevnění. 

Dobrošov však není jediná pevnost v  oko-
lí a  po hranici se táhne řada železobetonových 
staveb, které tvořily v  minulosti jednu komplexní 
obrannou linii. Za návštěvu rozhodně stojí Bělo-
veský pevnostní skanzen nebo pevnost Hanička, 
již majitelé zrekonstruovali přesně do podoby, ja-
kou měla ve 30. letech po dokončení.

V  pohraniční leží také Broumov, který je nyní 
žhavým kandidátem na titul Evropské hlavní měs-
to kultury 2028. I bez tohoto ocenění má město co 
nabídnout. Mezi zdejší dominanty patří bezesporu 
Broumovský klášter, který byl prohlášen národní 
kulturní památkou. Návštěvníci mohu nahlédnout 
například do refektáře či obsáhlé knihovny.

Královéhradecký kraj je podobných skvostů 
plný. Pokud se chcete o historii, kultuře nebo nej-
různějších zajímavostech dozvědět více, můžete 
navštívit dvě desítky kulturních institucí, které kraj 
zřizuje. Každou první středu v měsíci je do těchto 
míst vstup zdarma pro všechny. Můžete tak navští-
vit například hvězdárny v  Úpici a  Hradci Králové, 
Muzeum války 1866, Muzeum krajky ve Vamberku, 
rodný domek Aloise Jiráska v Hronově nebo třeba 
Muzeum hry v Jičíně.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje fo
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Josef Sekyra na Pamíru, 1961

František Janeček,  
zakladatel značky JAWA

Jawa 250 Duplex – Blok

Jawa Minor, vyrobeno r. 1939

Josef Sekyra jako první Čechoslovák  
na jižním pólu
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Pardubického kraje 
v roce 2023
Vážení čtenáři,

vynechat letos v zimě Pardubický kraj by byla 
velká chyba, ať už bude počasí jakékoliv. Každoroč-
ně vás zvu jako milovník sjezdového lyžování na 
naše hory. Kromě už vyhlášené Dolní Moravy jsou 
větší sjezdovky třeba v Čenkovicích, Červené Vodě 
nebo v Hlinsku. Ale předpovědět na konci podzi-
mu, kdy tato slova píšu, sněhové podmínky, je sko-
ro stejně složité jako odhadnout ceny energií po-
třebné na umělé zasněžování. Proto vám tentokrát 
nabídnu i  něco dalšího, kde můžete trávit chvíle 
odpočinku a kde se případně pobaví celá rodina.

Po celou zimu jsou kromě pondělků otevřena 
všechna čtyři muzea Pardubického kraje a  také 
Východočeská galerie v Domě U Jonáše v Pardubi-
cích. Například v  Regionálním muzeu v  Chrudimi 
nahlédnete do světa plakátů Alfonse Muchy nebo 
třeba do tajemství vějířů. Ve Vysokém Mýtě se za-
staví zejména zájemci o techniku, karosérie a jejich 
vývoj a  výrobu v  minulosti a  dnes. V  Litomyšli je 
vedle aktuálních výstav v provozu i dětská herna, 
nebo se můžete v  přestrojení vydat do obroze-
neckých časů města. Ve Východočeském muzeu 
v  Pardubicích je nyní nová přírodovědná výstava 
s názvem „Kdy jste je viděli naposledy?“. Je věnová-
na rostlinám a živočichům, kteří z naší přírody po-
stupně mizí. Také tady myslí na děti, které mohou 
poznávat zvířata a  rostliny prostřednictvím her, 
hádanek a  záludných úkolů. Mohou si tu prolézt 
bobří noru, vydrápat se k  sokolímu hnízdu nebo 
bloudit jako los. A nakonec si zkusí, jaké je to pro 
chrobáky válet před sebou kuličku trusu, která je 
několikanásobně větší než oni. No, není to nako-
nec také dobrodružné?

Přeji vám krásnou zimu, hezké vánoční svátky 
a pěkně strávený volný čas při sportování či pozná-
vání a zábavě v kulturních institucích.

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje

Zima v renesančních kulisách
Renesance je ve východních Čechách už 500 let jako doma a mnohé její klenoty 
nás provázejí až do dnešních dní. Dnes vás pozveme do dvou z nich – na zámek 
Pardubice a do Mydlářovského domu v Chrudimi.

Východočeské muzeum v  Pardubicích sídlí 
v  krásných prostorách místního zámku, který je 
renesančním klenotem celého města. Nejcennější 
zámecké prostory jsou nově zpřístupněny v rámci 
prohlídkového okruhu Pernštejnská rezidence – 
nejstarší renesance v Čechách. Ve velkém gotic-
kém sále se seznámíte s rodem Pernštejnů a jejich 
sídly, v  reprezentativních rytířských sálech vás 
ohromí monumentální renesanční nástěnné mal-
by. V jednom z nejlépe dochovaných renesančních 
sálů s  původním kazetovým stropem naleznete 

obrazovou galerii rodu Pernštejnů. V pernštejnské 
zbrojnici si můžete vyzkoušet ochrannou zbroj, 
ale i chladné a palné zbraně. Ujít si nenechte také 
prohlídku zámecké kaple Tří králů s velmi cennou 
pernštejnskou truhlou.

V  rámci stálých muzejních expozic si můžete 
prohlédnout numismatickou expozici Peníze si 
do hrobu nevezmeš, která je zaměřena na historii 
a  tradici české měny včetně jejích nejrůznějších 
proměn, nebo expozici S.K.L.E.M. s  úžasnými díly 
českých sklářských výtvarníků.

Muzeum loutkářských kultur v  Chrudimi 
v  loňském roce oslavilo 50  let. Ve třech patrech 
nádherného renesančního Mydlářovského domu 
v centru města jsou vystaveny loutky z celého svě-
ta, které fascinují malé i velké návštěvníky. Vstupte 
do stálé expozice nazvané Magický svět loutek, 
která vás provede historií českého loutkářství. 
Víte, že „Loutkářství na Slovensku a v Česku“ bylo 

zapsáno v  roce 2016 do seznamu nehmotného 
kulturního dědictví lidstva UNESCO? Postupně se 
seznámíte s  loutkami kočovných loutkářů, variet-
ními loutkami, rodinnými loutkovými divadly nebo 
filmovými loutkami. Nechybí Spejbl a  Hurvínek, 
tvorba Jiřího Trnky nebo loutky Josefa Váchala. 
Zahraniční část expozice je věnována Orientu. Uvi-
díte stínové loutky z  Indonésie, výběr loutek z  In-
die, Japonska, Číny nebo Barmy a také raritu, viet-
namskou vodní loutku. S těmito loutkami se hraje 
pouze ve Vietnamu ve speciálních divadlech, která 
mají místo jeviště malý bazén, kde se s  loutkami 
hraje pomocí tyčí pod vodou. V herně si děti i ro-
diče mohou sami vyzkoušet, jaké to je vdechnout 
postavičkám „na špagátech“ život, a seznámí se i se 

základy filmové animace. Spoustu legrace si také 
užijí v „podmořském světě“, kde mohou objevovat 
principy oblíbeného luminiscenčního divadla.
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Kašpárek ze sbírek chrudimského muzea v obležení loutek

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Pernštejnská rezidence – Pernštejnská zbrojnice

Pernštejnská rezidence – rodová galerie

www.pardubickykraj.cz
www.vychodni ‑cechy.info
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Masopustní Veselý Kopec
Muzeum v přírodě Vysočina naleznete na jihu Pardubického kraje, nedaleko hranic 
s Krajem Vysočina. Skládá se ze dvou částí, jedna z nich je přístupná celoročně, tou 
je památková rezervace lidové architektury Betlém v Hlinsku. Tou druhou, možná 
známější částí, je expoziční celek na Veselém Kopci.

Zdejší roubenky jsou přístupné od dubna do 
konce října. Výjimku však tvoří program nazvaný 
Masopust na Veselém Kopci, který umožní pro-
hlídku expozic a  zážitek ze setkání s  tradičními 
maskami v zimní den. Letos se tak stane v sobotu 
4.  února, kdy v  prostředí muzea v  přírodě před-
vedou masopustní obchůzku obyvatelé z  obce 
Vortová. A  nebude to jen tak ledajaký průvod 
masek, ale představí se masky tradiční, které se 
zde dědí po generace z otce na syna. Navíc právě 
masopustní obchůzka a  masky z Vortové, společ-
ně s  obchůzkou v  Hamrech, Studnicích a  místní 

části města Hlinska – v Blatně, jsou od roku 2010 
zapsané na Reprezentativním seznamu nema-
teriálního kulturního dědictví lidstva organizace 
UNESCO. V  10.00  hodin a  13.00  hodin uvidíte za-
hájení obchůzky, kdy se jednotlivé masky předsta-
ví. V 15.00 hodin se vše uzavře obyčejem zvaným 
porážení kobyly. Chaloupky na Veselém Kopci pak 
zůstanou zavřené až do začátku 51. návštěvnické 
sezony dne 7. dubna, kdy bude zahájen program 
Velikonoce na Veselém Kopci. Pokud nestihnete ná-
vštěvu ani jednoho z těchto programů, pak může-
te přijet na Hrnčířskou sobotu, která se bude konat 

13.  května. Tradiční program je věnován předsta-
vení práce hrnčířů a keramiků.

Ilona Vojancová

postavení budovy radnice v roce 1723 po velkém 
ničivém požáru.

Jan Křtitel Kunstovný –  Moje Oustí. Galerie 
pod radnicí nabídne okouzlující díla mimořádného 
autora, který své město zobrazil s citem pro detail 
a atmosféru. Jejich unikátnost spočívá v zachycení 
dávno zaniklých zákoutí města. Do 29. ledna 2023.

Zážitky z výstav můžete zhodnotit u dobrého 
oběda nebo u  sklenky vína ve stylové restauraci 
v Hernychově vile.

Přejeme vám úspěšný nový rok 2023 a těšíme 
se na vaši návštěvu.

Betlém orlickoústeckých osobností  
i jiné výstavy
Zveme vás do městského muzea v Ústí nad Orlicí na zajímavé výstavy. Navštívit 
je můžete v lednu a únoru v Hernychově vile a Galerii pod radnicí.

Expozice betlémů je otevřena do Hromnic. 
Jde o lidové malované betlémy, kde největší má šíř-
ku 5,9 m a zahrnuje 1300 figur. Novinkou je betlém 
osobností s úzkou vazbou na město Ústí nad Orlicí.

Svatební výstava vás zavede mezi svatebčany 
od konce 19. do konce 20. století. Přiblíží vám sva-
tební módou našich prababiček a babiček, svateb-
ní oznámení, oddací listy a řadu kouzelných foto-
grafií a  svatebních propriet. Vernisáž této výstavy 
proběhne 2. 2. 2023.

Pestrobarevný život Bohuslava Langa aneb 
Život prvního porevolučního starosty města 
Ústí nad Orlicí – výstavu je možné zhlédnout do 

22. ledna. Malá výstava představí velkou orlickoús-
teckou osobnost, prvního polistopadového staros-
tu. Město tak zahajuje celoroční oslavy 300 let od 
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www.ic.ustinadorlici.cz
www.poznejustinadorlici.cz

Veselý Kopec

Masky kobyly a rasa ze Studnice Masky slaměného a kominíka z Vortové

Veselý Kopec

Více na 
www.nmvp.cz
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Kraje Vysočina 
v roce 2023
Vážení čtenáři,

turistická sezona roku 2023 bude na Vysočině, 
pravděpodobně stejně jako na území celé Čes-
ké republiky, věnována připomenutí 300. výročí 
úmrtí a odkazu architekta Jana Blažeje Santiniho-
-Aichela. Tento geniální architekt s italskými koře-
ny se proslavil svým jedinečným stavebním a  ar-
chitektonickým stylem, který je nazýván barokní 
gotika. V České republice jeho rukopis a výraz nese 
osm desítek projektů a realizovaných staveb, celá 
čtvrtina Santiniho odkazu pak leží na Vysočině, 
včetně poutního kostela sv.  Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou, který byl 
v roce 1994 zapsán na seznam UNESCO. Santiniho 
díla přesáhla rámec doby, v které sám žil. Chcete-
-li stejně jako řady generací před námi jeho dílo 
pochopit a nechat se jím okouzlit a unést, zvu vás 
i k nám na Vysočinu, do míst s vynikající akustikou 
a  mimořádnou světelnou charakteristikou. Pro-
hlédněte si stavby, které nikdy nebyly navrhovány 
podle šablon, lákají skrytým tajemnem, respektují 
náboženskou symboliku. Santiniho stavby najdete 
na Vysočině nejen ve Žďáře nad Sázavou, ale dále 
i v Obyčtově, Bobrové, Ostrově nad Oslavou, Zvoli, 
Mladých Bříštích, Vyklanticích, Pohledu a v Želivě. 
Přehled všech připravovaných akcí věnovaných 
dílu Santiniho -Aichela bude postupně zveřejňo-
ván i  na našem turistickém portále vysocina.eu. 
Půjde o nabitý kalendář. Už nyní rád upozorním na 
datum 8.  září  2023, kdy bude možné v  želivském 
klášterním kostele Narození Panny Marie pozoro-
vat symbolické putování koruny, resp. hru paprsků 
světla na hlavním oltářním obraze. Tento úkaz je 
možné sledovat pouze jeden konkrétní den v roce.

Další vysočinské turistické cíle s  originální-
mi příběhy pro vás shromažďujeme na webu 
 vysocina.eu.

Na viděnou na Vysočině.
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Třebíč – 20 let 
v elitní společnosti 
UNESCO
Díky bohaté historii Třebíče mohou 
návštěvníci obdivovat mnoho cenných 
památek zapsaných na seznam UNESCO.

Jde o  baziliku sv.  Prokopa řazenou ke skvos-
tům středověkého stavitelství evropského význa-
mu, unikátní židovskou čtvrť a nejlépe zachovaný 
židovský hřbitov v České republice. Třebíč si v roce 
2023 připomene již 20. výročí od zápisu těchto pa-
mátek na Seznam světového kulturního a přírodní-
ho dědictví UNESCO.

Oslavy tohoto významného aktu budou pro-
bíhat v  týdnu 14.–20.  8.  2023, kdy vyvrcholením 
oslav bude akce Slavnosti tří kápí. Celý týden bude 
doprovázen historickým programem, který oživí ži-
dovskou čtvrť, zámecký příkop… V blízkosti pamá-
tek vznikne středověké stanové městečko a každý 
den se budete moci těšit na speciální programy.

Ochutnejte Třebíč v areálech památek UNESCO!
Bližší informace najdete na www.visittrebic.eu, 

www.mkstrebic.cz.

Muzeum Olomouckých tvarůžků
Palackého 2, 789 83 Loštice

tel.: +420 583 401 217
e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz

www.tvaruzky.cz

• individuální prohlídky

• celoroční provoz

• interaktivní prvky

• bezbariérový vstup

• rezervační systém

• retro kino

• otevřeno 7 dní v týdnu

Navštivte i naše
firemní prodejny
LOŠTICE náměstí Míru 11

BRNO Pekařská 2

OLOMOUC Horní nám. 7

OSTRAVA Puchmajerova 1

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč 1
www.trebic.cz

KAM na výlet

| www.kampocesku.cz  26

PR
O

Č
 D

O

http://www.visittrebic.eu
http://www.mkstrebic.cz


Ochutnejte na výletech jižní 
Moravu s Gourmetem
Jižní Morava oplývá nádhernou přírodou i památkami zvučných jmen. Výlety 
se plánují snadno, ale kam se zastavit na oběd, na svačinu nebo na jedno dobře 
čepované? Místní gastro scéna nabrala čerstvý vítr a odvahu servírovat rozmanité 
koncepty. Aby vám nic neuniklo, je tu pro vás průvodce Gourmet Jižní Morava. 
Představuje to nejlepší z kaváren, bister, restaurací, vinařství a pivnic v kraji. 
Koukněte na web gourmetjiznimorava.cz, a hned máte další cíl, kam vyrazit.

Pohádkově půvabný vodní mlýn Slup najdete 
jen 15 km od Znojma. Expozice o  práci mlynářů 
vás nadchne stejně jako fantastické jídlo v  neda-
leké jaroslavické restauraci Picérka. Pro vyznavače 
pivního moku máme jeden extra tip. Zavítejte do 
malebné vísky Višňové, kde vaří Zmolský pivovar 
skvělá lokální piva. 

Židovská čtvrť v  Boskovicích je bezesporu vý-
letní trhák. Výtečnou kávu si dejte v  kavárně Ka-
kabu hned vedle synagogy. Ve Zbraslavci si pak 
pochutnáte U Černého berana. Hospůdka překva-
pí vyladěným burger menu nebo víkendovými 
specialitami. 

Za vínem se svezte do Bulhar. Mají tu Dvorek 
jako víno! Kavárna, vinotéka, obchůdek s místními 
produkty a  penzion v  jednom je uprostřed obce 
přímo u  cyklostezky. Víc vám voní chmel? Skočte 
do Sedlce, v hospůdce Mezi Vraty šenkuje milá ob-
sluha pivo jako křen i humor po litrech. 

Slovácko si vychutnáte ve vinařství Spielberg 
v  Archlebově. Jejich pinoty a  ryzlinky i  exteriéry 

s  toskánským šmrncem vás okouzlí. Odtud je to 
jen kousek do Vrbasova muzea ve Ždánicích. Ori-
ginální sbírky v 11 místnostech představí na 6 000 
exponátů! Milovníkům přírody netřeba představo-
vat Baťův kanál, jedinečnou technickou památku. 
Z moderního přístavu ve Veselí nad Moravou jste 
za chvilku v centru, nejlahodnější káva voní z Kafé 
v kině. Servírují vlastní dobroty, obědové polévky 
i lokální pivo. 

Až pojedete na výlet, přibalte nejnovější ročník 
gastroprůvodce Gourmet Jižní Morava. Získáte ho 
zdarma na infocentrech v  kraji nebo stáhnete na 
webu. Aktuality z podniků najdete na Instagramu 
@tastymoravia. Šťastnou cestu a dobrou chuť!

Vinařství Spielberg v Archlebově

Restaurace Picérka v Jaroslavicích

Průvodce Gourmet Jižní Morava

www.gourmetjiznimorava.cz
www.jizni‑morava.cz
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Jihomoravského 
kraje v roce 2023

Proč navštívit zrovna Jihomoravský kraj? Tak 
schválně, kde jinde máte tak pestrou kombinaci 
zážitků a možností? Můžete si vybrat klasiku a za-
jet do vinařských oblastí, strávit večer ve sklípku 
a projít se po kopcích Pálavy nebo v historických 

centrech Mikulova a  Znojma. Nebo vám to nedá 
a budete chtít ochutnat vyhlášenou gastro scénu 
v Brně se skvělými kavárnami, bary a restauracemi, 
které nám závidí i v Praze. A hned za Brnem začí-
ná Moravský kras s  propastí Macocha. Ale tohle 
fakt není všechno. Vlastně stačí prstem ukázat do 
mapy a určitě neuděláte chybu. A pořád je tu něco 
nového. V Brně se postupně zpřístupňuje unikátní 
podzemní vodojem, který působí jako kulisy z ně-
jakého fantasy filmu.

A  mezi lákadly navíc nově přibyla i  unikátní 
Muchova stezka, která na jihu Moravy propojuje 
Ivančice, Moravský Krumlov, Hrušovany nad Jevi-
šovkou a Mikulov, tedy místa spojená s osobností 
a dílem tohoto secesního velikána.

Můžete si naplánovat dva dny, prodloužený 
víkend nebo i týden. Fakt to stojí za to.

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

Historické vodojemy na Žlutém kopci v Brně

Alfons Mucha jako turistický hit.  
Návštěvníky lákají plátna, stezka i puzzle
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Olomouckého kraje 
v roce 2023

Víte, co je při cestování po Olomouckém kraji 
nejlepší? Že nepotřebujete mapu ani kompas. Ať 
se totiž vydáte jakýmkoli směrem, vždycky dojde-
te do míst, která jsou jedinečná a kouzelná. To, co 
byste jinak hledali po celém Česku, u nás najdete 
v jediném regionu.

Právě proto patří Olomoucký kraj mezi turistic-
ky atraktivní lokality. Nabízí totiž spoustu zážitků 
lidem, kteří rádi tráví volno aktivně, i těm, již chtějí 
relaxovat nebo jen příjemně lenošit. Ti první mo-
hou zamířit do Jeseníků – nejvyšších moravských 
hor  – a prozkoumat je s batohem na zádech nebo 
projet na kole. Podobné možnosti nabízí například 
i Rychlebské hory a jejich unikátní trailové stezky. 
Chcete -li si během volna raději odpočinout, zkus-
te naše vyhlášené lázně. Co se týče lázeňských 
a wellness zařízení, má jich Olomoucký kraj nejvíc 
v Česku.

Zkrátka nepřijdou ani milovníci historie a  pa-
mátek  – sloup Nejsvětější Trojice v  Olomouci je 
stálicí na seznamu UNESCO a například hrad Bou-
zov patří mezi opravdové filmové hvězdy – je totiž 
pohádkově krásný, a  proto si už zahrál v  mnoha 
českých pohádkách.

Pokud se do Olomouckého kraje chystáte na 
zimu, vyměňte kola a  plavky za běžky a  sjezdové 
lyže nebo snowboardy. V  našem regionu se to-
tiž můžete skvěle bavit po celý rok, tedy i v zimě. 
K  dispozici jsou zde stovky kilometrů běžeckých 
tratí a moderní lyžařské areály.

Bez ohledu na roční období vám určitě dopo-
ručuji okusit vyhlášenou hanáckou a  jesenickou 
kuchyni. Rozhodně není jen o světoznámých tva-
růžcích nebo lahodných borůvkových knedlících. 
Kuchyně Olomouckého kraje je přesně taková jako 
celý náš region – pestrá a dokonale návyková. Při-
jeďte ochutnat, dveře máme dokořán.

Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje

Jeseníky. Srdeční záležitost
Jesenická příroda vám vezme dech. Kouzlo hor je zde natolik silné, že vás chytne 
a nikdy nepustí. Opravdu se zamilujete.

To, co hledáte, máte přímo před nosem
Jeseníky nabízejí 48 lyžařských středisek. Mezi 

ty největší patří Ski areál Kouty, Ski areál Červe-
nohorské sedlo a  Ski areál Kraličák. Ať už se roz-
hodnete lyžovat na malém rodinném vleku, nebo 
v  zázemí velkého střediska, můžete si být jistí pr-
votřídní bezpečností, kompletními službami a tím, 
že bavit se budete nejen vy, ale celá vaše rodina. 
Například FUN park Kraličák ve Stříbrnicích patří 
mezi největší dětské ski parky v  regionu. Nejdelší 
sjezdovku naleznete na Ramzové. Měří více než tři 
kilometry. A další, podobných parametrů, je hned 
o kousek dál – ve Ski areálu Kouty.

Pravá zimní poezie
Běžkování je hlavně o  pohodě. A  o  pocitech. 

Pohybovat se téměř neslyšně zasněženou horskou 
krajinou má nepopsatelné kouzlo. Běžkování v nej-
vyšších moravských horách má i  svou sportovní 
hodnotu  – upravovaných běžeckých tratí je zde 
zhruba 300 kilometrů. Pulzující tepnou je Jesenic-
ká lyžařská magistrála – trasa dlouhá 114 kilome-
trů, která vede těmi nejkrásnějšími partiemi Krá-
lického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Až se na ni 
vydáte, nespěchejte. Přenocovat můžete v několi-
ka malebných horských chatách. Magistrála začíná 
na Dolní Moravě, vede přes Kladské sedlo, Paprsek, 
Ramzovské sedlo, Keprník, Červenohorské sedlo, 
Švýcárnu, Praděd, sedlo Skřítek směrem do Hra-
běšic a končí ve Vikýřovicích u Šumperka. Aktuální 
informace o údržbě lyžařský běžeckých tratí v Je-
seníkách naleznete na www.jdemenabezky.cz.

Hurá na relax!
Po sportovním výkonu je třeba si kvalitně od-

počinout, zregenerovat namožené svalstvo a  na 
to jsme v  Jeseníkách také připraveni. Energii po 
náročném dni načerpáte v kvalitních wellness za-
řízeních. A  že je z  čeho vybírat. K  dispozici máte 
třeba Termální lázně Velké Losiny, Priessnitzovy 
léčebné lázně Jeseník či Schrothovy léčebné láz-
ně Dolní Lipová. Mezi vyhlášené wellness resorty 
patří Termály Velké Losiny, Kolštejn, Sobotín, Kop-
řivná a další.

Auto nechte klidně doma
Do Jeseníků se pohodlně dostanete i  bez 

auta. Cestovat můžete po železnici, která vede do 
těsné blízkosti vyhlášených zimních středisek. Ke 
sjezdovkám na Červenohorském sedle, a  hlavně 
k  nástupním místům na zdejší běžecké tratě vás 
pohodlně dostane skibus. Ten jezdí každý víkend 
od ledna do poloviny března 2023.
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Červenohorské sedlo Termální park Velké Losiny

Více informací na
www.ok‑tourism.cz

Jesenická magistrála
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Fajna zima v Moravskoslezském kraji
aneb Zažijte Beskydy či Jeseníky!
Moravskoslezský kraj je region, který má turistům a návštěvníkům co nabídnout 
po celý rok. Zimní sezonu si v něm užijí milovníci sportu, adrenalinu, turistiky, 
dobrého jídla i ti, kteří mají raději klasický odpočinek, vyhřáté sauny, výhledy 
na zasněženou krajinu či moderní wellness.

Každý si v  Jeseníkách či Beskydech najde to 
své… Běžkaři na moravskoslezské straně Jeseníků 
ocení na 380 kilometrů upravovaných tras. Dobře 
značené trasy a  okruhy mají rozličnou obtížnost 
i délku, takže si vybere opravdu každý. Najdete zde 
nejrůznější typy terénů táhnoucí se po hřebenech, 
jak na nejvyšších místech hor, tak v podhůří. V Je-
seníkách funguje od letošního roku nová techni-
ka, konkrétně čtyřkolky, které již upravují lyžařské 
běžecké stopy na takzvané Jesenické magistrále. 
Konkrétně jde o  trasy v  okolí Malé Morávky a  na 
Dolní Moravici. Zbrusu nová technika zaručuje 
vyznavačům běžeckého lyžování kvalitní úpravu 
i dříve hůře dostupných míst a částí tras.

Výbornou lyžovačku si na moravskoslezské 
straně Jeseníků rovněž užijete na spoustě míst. 
Nejmodernější ski resort najdete na Kopřivné, kde 
je k  dispozici šestimístná lanová sedačka. Tu nej-
vyšší lyžovačku zažijete na Pradědu, na hoře pře-
zdívané moravský ledovec, chybu neuděláte ani 
výběrem sjezdovek v Andělské hoře na Annabergu 
či ve Vrbně pod Pradědem.

Také Beskydy mají v zimě co nabídnout. Kdo by 
neznal Pustevny, které ročně navštíví desetitisíce 
turistů. Právě tam běžkaři najdou běžecké okruhy, 
které nejen že jsou v nejvyšší nadmořské výšce, co 
se Beskyd týče, ale jsou nejdelšími a v neposlední 

řadě těmi, které nabízejí ty nejkrásnější výhledy do 
širokého okolí. Ani ti, kteří neholdují běžkám, se na 
Pustevnách nudit nebudou. Kromě prohlídky Jur-
kovičových dřevěných vil jsou každý rok v  lednu 
k vidění ledové sochy. Jedinečné výtvory jsou kaž-
dý rok věnované jinému tématu a  každý rok umí 
návštěvníky překvapit svou pomíjivou dokonalos-
tí. Kromě Pusteven najdou běžkaři trasy také na 
Jablunkovsku, konkrétně okolo Ski areálu Mosty 
u Jablunkova, a v Bukovci.

Upravované lyžařské běžecké trasy fungují 
také okolo lyžařských areálů na Bílé anebo na vr-
cholu Javorového, kam běžkaře vyveze unikátní 
jednosedačková lanovka. Sjezdové lyžaře velmi 
rádi přivítají také v  rodinném areálu v  HEI parku 
v  Tošovicích anebo v  Budišově nad Budišovkou, 
kde byl areál po letech obnoven a  vznikl v  něm 
nový vlek plus potřebné zázemí.

Shrnuto, podtrženo, v Moravskoslezském kraji 
se v zimě rozhodně nudit nebudete a své si u nás 
najde opravdu každý. Tak neváhejte a  přijeďte si 
k nám užít Fajnou zimu!

Zima v Mariánských LázníchVýlet do Jeseníků

Na Pustevnách při západu slunce

Praděd – Jeseníky

Vystoupejte na královnu  
Moravskoslezských Beskyd Lysou horu

www.msk.cz
www.mstourism.cz
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Moravskoslezského 
kraje v roce 2023

Přijeďte k  nám. Moravskoslezský kraj vás pře-
kvapí. Narodil jsem se tu, a  přesto stále objevuji 
nová krásná místa, nové chutě, zažívám neuvěři-
telné věci a  potkávám inspirující osobnosti. Náš 
region je plný extrémů a protikladů, a to je na něm 
to fascinující. Začneme u  barev: Můžete sfárat do 
dolu a poznat naši černou uhelnou tradici. Můžete 
přijet za sportem a sledovat, jak padají atletické re-
kordy na Zlaté tretře. Pokračujeme u chutí: máme 
tu spoustu malých i velkých pivovarů, na naše hoř-
ké pivo nedám dopustit, ale nabídnu vám i sladké 
štramberské uši, které nemají konkurenci. Můžeme 
přejít k přírodě: pořádně se zadýcháte, než vyšláp-
nete Lysou horu nebo Praděd, tajit dech ale budete 
i v nížině na Osoblažsku, kde se do řeky vlévá potok 

Prudník a člověk by na tomto krásném místě nejra-
ději proseděl celý den. Navážeme kulturou: decibe-
ly akcí Beats for Love nebo Colours of Ostrava vám 
budou v  uších znít stejně dlouho jako vznešené 
tóny Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Ja-
náčka. Fandíme tu kultuře, ale taky vědě, můžeme 
se pochlubit inovačním centrem MSIC se superpo-
čítačem a  týmem lidí s  odvážnými vizemi. Na své 
si u  nás přijdou i  milovníci divočiny, které uhrane 
Mionší, jeden z největších pralesů v republice, kde 
se tyčí stoleté stromy a vrací se sem vlci i medvědi. 
Možná vám to připadá jako v pohádce. Nerad bych 
vás ale zaváděl. Moravskoslezský kraj – to není po-
hádka. Je to tvrdá realita, a proto to mám tady tolik 
rád. Snad jsem vás nalákal a přijedete se k nám po-
dívat. Věřím, že mi dáte za pravdu.

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje
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Zlínského kraje 
v roce 2023
Milí turisté, návštěvníci, cestovatelé,

srdečně vás zvu na východní Moravu – do Zlín-
ského kraje. Ačkoliv se coby místní rodák považuji 
za hrdého patriota a důvěrně tento region znám, 
musím přiznat, že pořád znovu a znovu žasnu nad 
jeho krásou, rozmanitostí a malebností a objevuji 
místa, která mě nepřestávají fascinovat. Jsem si 
jist, že ve Zlínském kraji si každý člověk najde něco 
„svého“, zajímavého a  podmanivého, něco, proč 
mu tady bude dobře a proč si k tomuto území získá 
vztah.

Protože sám jsem sportovec, určitě doporu-
čím terény, které můžete zdolávat pěšky nebo na 
kole. Cyklostezka Bečva vás provede svěží krajinou 
moravsko -slovenského příhraničí. Úchvatná je 
také Beskydsko -Karpatská magistrála nebo vyhlá-
šená cyklostezka podél unikátní vodní cesty – Ba-
ťova kanálu. Velké oblibě se těší rovněž Uhersko-
hradišťská vinařská stezka, trasa po rozhlednách 
na Slovácku, okruh tajemným pohořím Chřibů 
a další parádní úseky.

Kdybyste si chtěli dopřát lázeňskou relaxaci 
s  blahodárnými procedurami, tak neváhejte zaví-
tat k  léčivým pramenům do Luhačovic, Ostrožské 
Nové Vsi nebo do Kostelce u Zlína.

Pokud máte rádi kulturu, o kvalitní nabídku za-
jímavých akcí se fundovaně starají krajské příspěv-
kové organizace, které neustále zatraktivňují své 
expozice a dělají vše pro to, aby kulturní dědictví 
regionu bylo představováno moderním interaktiv-
ním způsobem. Například vloni otevřené Cyrilo-
metodějské centrum ve Starém Městě sugestivně 
vtáhne člověka 21. století do doby slovanských 
věrozvěstů.

Letos na jaře otevře Muzeum Jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně zcela novou Expozici, která mapu-
je tragický konec druhé světové války na Valašsku. 
Ta návštěvníky seznámí mimo jiné s  historií ně-
kdejší pasekářské osady brutálně vypálené nacisty.

Hmotné i  nehmotné památky UNESCO jsou 
zcela jistě také důvodem, proč se o  Zlínský kraj 
zajímat a naplánovat si sem cestu. Budu rád, když 
přijmete mé pozvání a těším se zde na shledanou!

Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje

Místa známá, ale i ta, která čekají na to, až je objevíte. Takových najdete na Východní 
Moravě mnoho. Některá z nich prošla zásadní proměnou, kterou budou moci turisté 
i místní obyvatelé obdivovat v roce 2023. A některá čekají významná výročí.

Město Kroměříž oslaví v roce 2023 hned tři – 
nejen svých kulatých 760 let od založení, ale také 
uplyne už 25 let od zapsání jejích barokních pamá-
tek do sbírky UNESCO a první obraz do sbírky Ob-
razárny arcibiskupského zámku v Kroměříži byl po-
řízen před 350 lety. V průběhu roku nás tak čekají 
oslavy a akce, které budou připomínat tato jubilea.

Trochu jiné muzeum, které vás 
vtáhne do svého příběhu

Národní kulturní památník na Ploštině si 
v  roce 2023 připomene už 78. výročí vypálení 
pasekářské osady a rok 2023 bude pro tento turi-
stický cíl velmi významným. Před dokončením je 
totiž zrekonstruovaný památník jako objekt muzea 
i jeden z pasekářských domů. Osud vypálené osa-
dy vysoko uvnitř valašských kopců i  dalších míst, 
která na konci druhé světové války lehla popelem, 
připomene unikátní expozice, která nabídne mo-
derní technologie, animace i expozici ticha.

Že se k  památníku i  připravované expozici 
přistupuje velmi citlivě a  s  důrazem na emoce, je 
vidět už ze slov libreta k  budoucí výstavě Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně: „Zcela zásadní je… 
pojem pokora, dále také úcta, smíření a naděje. Poko‑
ra k místu, pokora k bolesti a lidské důstojnosti, úcta 
k  památce padlým, památce přeživších a  památce 
síly lidského ducha, schopného překonat bolest. Smí‑
ření s místem tragédie, naděje v budoucí život, v němž 

nebude prostor pro možnost opakování hrůzné minu‑
losti. Zřejmá je taky snaha o to, aby se Ploština stala 
přirozeným živým místem piety bez apriorního ideo‑
logického podtextu a neupřímného patosu.“

Valašské Meziříčí má novou 
odpočinkovou zónu

Po dlouhé a  náročné rekonstrukci byl znovu 
otevřen kostel Svaté trojice ve Valašském Meziří-
čí. První příležitost navštívit opravený kostel Svaté 
trojice dostali turisté i místní obyvatelé o uplynu-
lých Vánocích, kdy si tady mohli poslechnout Čes-
kou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Nová veřejně 
přístupná odpočinková zóna v  okolí kostela byla 
doplněna i o naučnou stezku nazvanou Velký ži‑
vot malých živočichů s informačními sloupky, la-
vičkami a broukovištěm.
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FB/ vychodnimorava
IG @vychodni_morava
www.vychodni‑morava.cz

Květná zahrada, zámek Kroměříž

Členové protipartyzánské nacistické jednotky Josef  
v době výcviku na Slovensku v roce 1944

Kostel Svaté trojice ve Valašském Meziříčí před rekonstrukcí

Východní Morava v roce 2023

KAM na výlet
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Teplice 
Visit Teplice
Málokdo ví, jak jsou Teplice krásné. 
Přijeďte je letos objevit. Pomůže vám nová 
turistická aplikace či slevová karta Tepli-
ceCARD. Historie i architektura zanechaly 
v  lázeňských Teplicích významnou stopu, 
navštivte nás a my vás přesvědčíme.

www.visitteplice.com

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

www.kynsperk.cz

Klášterec nad Ohří
V  lednu se v  klášterecké Galerii Kryt před-
staví fotograf Lukáš Brychta. Jeho výstava 
s názvem Lukáš Brychta – Lofoty, bude k vi-
dění od 6. 1. do 31. 1. 2023. Vernisáž výstavy 
proběhne 13.  ledna v  17.00  hodin. Pojďte 
s námi na návštěvu na sever!

www.klasterec.cz

Třebíč
Ochutnejte Třebíč!
Poznejte památky zapsané na prestižním 
seznamu UNESCO, které obdivuje celý 
svět. Okořeňte si svůj volný čas zážitky 
i poznáním.

www.visittrebic.eu/ochutnejte ‑trebic/

Dačice
Přijeďte navštívit město, ve kte-
rém se před 180 lety zrodila kost-
ka cukru. Příznivce historie potěší návštěva 
zámku, turistům doporučíme zajímavé 
trasy napříč Českou Kanadou a malebným 
Podyjím. Čeká na vás bohatá nabídka kul-
turních akcí.

www.dacice.cz 

Telč
„Moravské Benátky“ nebo „Jezerní 
růže“ – za těmito příměry se skrývá 
renesanční skvost mezi českými městy. Sgra-
fita a fresky na zdobených štítech měšťan-
ských domů na náměstí nezapřou italskou 
inspiraci a dodnes vyhlížejí jako za svých 
nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. 

www.telc.eu

Zbiroh
Přijďte si zabruslit do Zbiroha
Město Zbiroh připravilo pro malé 
i  velké sportovce novinku – umělé kluziště, 
které je do konce ledna umístěno v  proluce 
na náměstí. Bruslit lze denně od 9 do 20 hod. 
zdarma, zajištěno je i broušení bruslí. Více na 
webu a v IC Mikroregionu Zbirožsko.

www.zbiroh.cz

Olomouc
Informační centrum Olomouc 
si váží všech návštěvníků, kteří  
k nám přišli či přijeli.
Rádi vás opět v Olomouci uvidíme na někte-
ré z akcí. Již 4. 2. 2023 od 9 hodin můžete za-
žít MASOPUST na Horním náměstí. Sledujte 
nás na webu či sociálních sítích.
www.tourism.olomouc.eu

Dubí
Dům porcelánu s modrou krví 
vás seznámí s tradicí výroby por-
celánu v  Dubí a v  Podkrušnohoří. Kromě 
světoznámého cibuláku zde mimo jiné uvi-
díte figurální porcelán manufaktury Royal 
Dux Bohemia nebo originální autorská díla 
z porcelánových sympozií. 

www.mesto‑dubi.cz

Nejdek
Na Nejdecku a v okolí jsou upraveny 
běžkařské trasy na klasiku i bruslení, 
které navazují na Krušnohorskou ly-
žařskou magistrálu. Přijeďte si užít 
klid a  romantiku zasněžených lesů 
a plání v zimní pohádkové krajině na 
běžkách!

www.nejdek.cz

Lesenská pláň – Lesná
Lesná v Krušných horách, 
místo, kde ožívají tradice
Navštivte Krušnohorské muzeum Lesná, kte-
ré vám představí novou expozici hrázděného 
domu. V  areálu je možno zakoupit voňavý 
pšenično-žitný chléb z  kvásku, který opráv-
něně získal certifikát regionální potraviny.
www.horskyareal‑lesna.cz

Zámek Moravský Krumlov
Slovanská epopej
Nechte se unést dvaceti plát-
ny Slovanské epopeje od Alfonse Muchy. 
Projděte si s  průvodcem místa, kde kráčeli 
Lichtenštejnové a Kinští. Rozhlédněte se ze 
zámecké věže do širokého okolí. Navštivte 
vzkříšený skvost Znojemska.

www.mucha ‑epopej.cz
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Správné odpovědi a výherci

Podmínky soutěží najdete na https://www.kampocesku.cz/vseobecne -podminky.
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých 
v rámci soutěže do databáze pořadatele soutěže za účelem vyhodnocení a předání výher. 
Výherci budou o výhře informováni v příštím vydání KAM po Česku a výhry jim budou rozeslány 
zadavatelem soutěže v co nejkratší době.

KAM PO ČESKU, LISTOPAD–PROSINEC 2022
Celkem došlo 2 168 odpovědí, 2 112 z internetu a 56 dopisů,  
z toho 1 247 žen a 921 mužů.

Edice ČT
otázka: Co to byly dračky? 
odpověď: b) sousedské draní peří
soutěžilo: 629 čtenářů; 619 správně; 10 špatně
výherci: O. Spáčilová, Kobeřice; M. Čejka, Libice nad Cidlinou; M. Marek, Jihlava

Pivovar Plzeňský Prazdroj
otázka 1: b) kozel
otázka 2: a) 180 let
otázka 3: a) 1966 
soutěžilo: 672 čtenářů; 651 správně; 21 špatně
výherci: G. Zemanová, Opařany; A. Beranová, Klatovy; A. Minařík,  
Přerov -Lověšice; M. Ježek, Praha 6; M. Přibyl, Mírovice; I. Sladká, Kdyně;  
M. Helclová, Plzeň; J. Tomášek, Jaroměř; H. Machů, Suchdol; A. Novotný, Jihlava

Křížovka
… slávu vítězů a utrpení poražených
soutěžilo: 408 čtenářů; 407 správně, špatně 1
výherci: J. Janalík, Šternberk; O. Sýsová, Zruč nad Sázavou;  
H. Látalová, Náměšť na Hané

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: a) Kuks – Betlém
soutěžilo: 459 čtenářů; 409 správně; 50 špatně
výherci: L. Rybářová, Vysoká nad Labem; P. Pavel, Pecka;  
M. Šebestová, Rokycany

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

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

Poznáte místo na fotografii?

a) Katedrála sv. Václava v Olomouci

b) Kostel Panny Marie před Týnem v Praze

c) Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali čtenáři 
z okolí distribučního místa Tábor. Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých odpovědí rozhodl, že prestižní certifikát

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Česku za vydání listopad–prosinec 2022

Infocentrum 
Město Tábor

Žižkovo nám. 2
390 01 Tábor

Luděk Sládek
šéfredaktor
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Pocukrované Poohří...Pocukrované Poohří...

SLEDUJTE, PŘIJEĎTESLEDUJTE, PŘIJEĎTE  
A OSLAĎTE SI ŽIVOT ZÁŽITKY!A OSLAĎTE SI ŽIVOT ZÁŽITKY!

www.dolnipoohri.czwww.dolnipoohri.cz



OLOMOUCKÉ 
MASOPUSTNÍ VESELÍ 

Sobota | 4. 2. 2023 | 9:00–15:00 
Horní náměstí
masopustní průvod a rej masek | hanácké folklorní soubory 
domácí zabijačka | zabijačkové speciality a další masopustní dobroty 
cimbálovka | masopustní jarmark | zvířátka z farmy 

zve statutární město Olomouc | vstup zdarma | změna programu vyhrazena | www.olomouc.eu
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